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Inleiding
De verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs te Dalfsen e.o. en te Ommen e.o. zijn op
1 januari 2017 gefuseerd tot één organisatie voor christelijk primair onderwijs in het Vechtdal.
Over het jaar 2016 hebben de afzonderlijke verenigingen een verslag gemaakt waarin zij
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit hebben zij gedaan omdat maatschappelijke
organisaties zijn, die werken met publieke middelen.
In dit document zijn die jaarverslagen samengevoegd. Dit verslag is geschreven voor de leden van de
verenigingen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de personeelsleden in dienst van de
verenigingen en de ouders alsook andere belanghebbenden.
Op 23 december 2016 is notarieel vastgelegd dat PCO Dalfsen en PCO Ommen tot een samenwerking
zijn gekomen door middel van een bestuursoverdracht, waarbij de beide verenigingen zijn opgeheven
en waarbij een nieuwe rechtspersoon is opgericht in de vorm van een stichting die de scholen van
PCO Dalfsen en PCO Ommen in stand zal houden. Alle roerende en onroerende zaken zijn aan nieuwe
stichting overgedragen.
De naam van de stichting is Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal en is gevestigd
in de gemeente Ommen. De werknaam is Floreant.
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1 Algemene beschrijving organisatie | PCO Dalfsen

1.1 Tenaamstelling
De organisatie draagt de naam Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente
Dalfsen en omstreken, verder genoemd als PCO Dalfsen. De rechtspersoon is geregistreerd onder
nummer 05060809 bij de Kamer van Koophandel.

1.2 Juridische structuur en doel
De vereniging is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten of
reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen.

1.3 Grondslag
De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord, mede uitgesproken in het belijden van
de protestants christelijke kerken. Daarin is Jezus Christus de weg tot leven. Het grote gebod: “God
liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” is de inspiratie en richtlijn voor de opvoeding en het
onderwijs.

1.4 Kerntaak
De kernactiviteiten van de scholen bestaan uit het aanbieden van christelijk onderwijs, waarbij iedere
school het hoogst haalbare uit het kind probeert te halen. Daarbij worden minimaal de kerndoelen en
referentieniveaus gehanteerd. Naast het uitvoeren van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs
worden de eigen opdrachten voor het onderwijs, neergelegd in het schoolplan, gerealiseerd. Voorts is
in toenemende mate aandacht voor activiteiten gericht op de voorschoolse, tussenschoolse en
naschoolse opvang en op een ononderbroken ontwikkelingsproces van de kinderen.

1.5 Missie
PCO Dalfsen wil hoogwaardig, toekomstgericht christelijk onderwijs bieden aan iedere leerling in een
vertrouwde omgeving.

1.6 Visie
De missie is vertaald naar tien uitgangspunten/principes die de basis vormen voor het strategisch
beleidsplan van de vereniging. Dat meerjarenplan bepaalt de koers en vormt het kader voor de plannen
van de individuele scholen. De vereniging:
1. Is een flexibele, transparante en betrokken vereniging;
2. Heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
3. Is gestoeld op christelijke normen en waarden;
4. Hecht belang aan respect en waardering
5. Biedt scholen ruimte voor het handhaven van de eigen identiteit;
6. Stimuleert het geven en nemen van verantwoordelijkheid en is hierop aanspreekbaar;
7. Stimuleert het gebruik van ICT in de leeromgeving;
8. Gaat bewust om met ieders capaciteiten, van zowel leerkracht als leerling;
9. Voert een duurzaam financieel beleid, waarbij geldt: financiën volgen beleid;
10. Is gericht op voortdurende verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van het personeel.
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1.7 Motto
Ons motto luidt: Onderwijs is de toekomst!

1.8 Organisatiestructuur
PCO Dalfsen e.o. kent een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding van de vereniging ligt in
handen van de algemeen directeur, die gemandateerd bestuurder is. Deze wordt ondersteund door een
secretaresse en een financieel medewerker op het bestuurskantoor. De algemeen directeur legt
verantwoording af aan het bestuur. De ledenraad houdt toezicht op het bestuur. De GMR voert namens
ouders en personeel overleg met de algemeen directeur.
De ledenraad bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke school.
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school op basis van het bestuurs- en
managementstatuut van PCO Dalfsen. Zij vormen samen het managementteam, dat maandelijks
bijeenkomt onder leiding van de algemeen directeur.

1.9 Organogram

1.10 Samenstelling bestuur en algemeen directie
Naam
dhr. S.M. Zweers
dhr. H. Bloten
dhr. A. Breunis
dhr. E. Ramerman

Functie
voorzitter
secretaris
(waarnemend) penningmeester
Lid

Naam
Dhr. R. Brandsma

Functie
algemeen directeur a.i.
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1.11 Scholen
Naam school

Adres

Plaats

Directeur

De Regenboog
Sjaloom

Dorpsstraat 6
Hoevenweg 1

Dhr. B. Rietman
Dhr. J.W. Kooijker

Ichthus
De Spiegel
Ds. O.S. Cazemier

Korteveldsweg 4
Brethouwerstr. 4
Spiegelstraat 4

A. Baron v. Dedem

Emmerweg 10

Lemelerveld
Dalfsen
(Ankum)
Lemele
Dalfsen
Dalfsen
(Oudleusen)
Dalfsen

Mw. J. Noordman
Dhr. M. Bakhuis
Dhr. G van Tol (a.i.)
Dhr. H. Muskee

2 Algemene beschrijving organisatie | PCO Ommen

2.1 Tenaamstelling
De organisatie draagt de naam Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ommen en
omstreken, verder genoemd als PCO Ommen, en is gevestigd in Ommen.

2.2 Juridische structuur
De vereniging is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten het
geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen. De vereniging is
opgericht op 30 oktober 1970, waarvan de statuten voor het laatst zijn gewijzigd op 3 juli 2014.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost – Nederland onder nummer
40059880. Het werkgeversnummer van de vereniging is 38482.

2.3 Grondslag
De vereniging vindt haar grondslag in de Bijbel als Gods Woord. Daarin is Jezus Christus de weg tot
heil. Hij geeft ons het grote gebod: “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”. Dit is de
inspiratie en richtlijn voor de opvoeding en het onderwijs.

2.4 Doel
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer
protestants christelijke scholen.

2.5 Kerntaak
Onze kerntaak is het geven van onderwijs.

2.6 Missie
Onze missie vormt de basis voor alle activiteiten van onze vereniging en luidt als volgt:
Onze scholen zijn een liefdevolle leer- en leefomgeving, waar we ons vanuit een christelijke identiteit,
richten op de optimale ontwikkeling en ontplooiing van de aan ons toevertrouwde kinderen.
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2.7 Motto
Ons motto luidt: vanuit veiligheid naar kracht.

2.8 Organisatiestructuur
PCO Ommen werkt met het raad-van-toezicht-model, waarbij het hele bestuurlijk proces met
uitzondering van het toezicht in handen is van de directeur-bestuurder. De toezichthoudende functie ligt
bij een apart orgaan: de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de
algemene ledenvergadering (ALV) en andere belanghebbenden. De directeur-bestuurder is
eindverantwoordelijk op verenigingsniveau. Hij stelt beleid vast en treedt bovendien op als ‘bevoegd
gezag’ in het kader van de wet. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Om de organisatie te ondersteunen, is er een bestuurskantoor. Deze staat onder leiding van de
directeur-bestuurder.
Elke school heeft een directeur, die op schoolniveau eindverantwoordelijk is. Hij legt verantwoording af
aan de directeur-bestuurder. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben
ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De directeur is de gesprekspartner van de MR.
Omdat PCO Ommen meerdere scholen beheert, is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder.

2.9 Organogram
ALV

Raad van
Toezicht

Directeurbestuurder

GMR

Bestuurskantoor

Directeuren

MR-en

Scholen

2.10 Samenstelling geledingen
Raad van Toezicht

Naam

Taak

F.J. Bruggeman
J.B. Fisser
F.P. Klaassen
R. Kuiken (tot 22 juni 2016)

lid
vice-voorzitter
voorzitter
lid
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Directeur-bestuurder

Naam
W.A. Dorleijn – van Dijken
Directeuren

Naam

Functie

J. Blom – van Rossen
E.L.C. Jansen Schooonhoven
H.A. Muskee
P. Smit
D.A. Timmerman

Directeur Het Koloriet
Directeur De Kardoen t/m augustus 2016
Directeur Hoogenraven
Directeur De Triangel
Directeur De Kardoen vanaf 1 september 2016

2.11 Scholen
Er vallen vier scholen voor primair onderwijs onder de verantwoordelijkheid van PCO Ommen. De
directeuren hebben de algehele leiding over de school en leggen over het totale functioneren van de
school verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Daarnaast komen zij met beleidsvoorstellen ten
aanzien van de gehele organisatie.
Overzicht scholen
Hoogengraven
Coevorderweg 20
7737 PG STEGEREN
Tel.: 0529 – 45 75 70
Email: directie@hoogengraven.nl
Website: www.cbshoogengraven.nl
De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW OMMEN
Tel.: 0529 - 45 16 05
Email: directie@de-kardoen.nl
Website: www.de-kardoen.nl
Het Koloriet
Patrijsstraat 4
7731 ZL OMMEN
Tel.: 0529 - 45 29 66
Email: directie@hetkoloriet.nl
Website: www.hetkoloriet.nl
De Triangel
Balkerweg 59
7738 PA WITHAREN
Tel.: 0523 - 67 65 46
Email: directie@triangel-witharen.nl
Website: www.triangel-witharen.nl
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2.12 Commissies
Er zijn drie commissies die de directeur-bestuurder bij haar werkzaamheden ondersteunen.
De commissie identiteit bestaat uit leerkrachten die betrokken zijn bij het organiseren van
identiteitsaangelegenheden op de scholen. Zij onderhouden ook het contact met PKN Ommen en stellen
samen de liedlijst op.
De commissie gebouwen bestaat uit ouders die hulp verlenen ten aanzien van de huisvesting van de
scholen en de verenigingswoning.
De commissie personeel bestaat uit ouders die het beleid lief en leed mee uitvoeren, de kerstpakketten
regelen en de informele personeelsbijeenkomsten verzorgen.

2.13 Externe ondersteuning
De personele en salarisadministratie, de payrolling alsmede de financiële administratie is uitbesteed
aan Akorda in Zwolle. CelsusCare verzuimconsultancy/CelsusCare bedrijfsartsen biedt deskundigheid
op het gebied van ziekteverzuim.

Samengevoegde jaarverslagen PCO Dalfsen en PCO Ommen

10

3 Terugblik door PCO Dalfsen

3.1 Organisatie
3.1.1 Interim-periode
In 2016 heeft PCO Dalfsen de interim aanstelling van de algemeen directeur voortgezet. De reden
daarvan is gelegen in ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking/fusie met PCO Nieuwleusen
en PCO Ommen.
Nadat in juni 2014 het project ‘Steen voor steen’ werd geëvalueerd, werd besloten de samenwerking
tussen de drie onderwijsorganisaties te intensiveren en in januari 2015 werd besloten over te gaan tot
een besturenfusie per 1 januari 2017.
De heer R. Brandsma (als algemeen directeur ad interim aangesteld in mei 2012) is daarop gevraagd
zijn werkzaamheden voort te zetten. De oorspronkelijke opdracht (2012) luidde:
o
o
o
o
o
o
o

Het vormgeven van de scheiding tussen besturen en toezichthouden in een
werkend
bestuursmodel;
Het realiseren van een betrouwbare plan- & control-cyclus;
Het realiseren van een adequate verantwoordingsstructuur (rapportages);
Verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning;
Verbetering van de kwaliteit van het management in relatie tot de managementstructuur;
Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en dan met name de professionalisering van de
leerkrachten;
Het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2011 – 2015.

Deze opdracht werd in 2014 verfijnd en aangevuld met de volgende onderwerpen:
o Heroriëntatie op de christelijke identiteit van de vereniging en haar scholen;
o Het ontwikkelen van nieuw strategisch beleid (2015-2017)
o Het realiseren van een meerjarenbegroting 2014 – 2018;
o Het invoeren van een analysemodel voor risicomanagement;
o Het treffen van voorbereidingen op de overheveling van het buitenonderhoud;
o Alles wat logischerwijs tot de taak van de algemeen directeur mag worden gerekend.
In 2015 werd de beschikbare tijd voor de algemeen directeur a.i. teruggebracht naar 12 uur per week.
Hij kreeg daarbij de opdracht te focussen op de voorgenomen fusie en zowel qua ontwikkeling van het
beleid als voor wat betreft de uitvoering daarvan aan te sluiten bij het fusieproces. Deze opdracht werd
in 2016 gecontinueerd.
Over de uitvoering van de opdracht werd door de algemeen directeur met regelmaat verslag gedaan
aan het bestuur. Het bestuur volgde de ontwikkelingen en behaalde resultaten op de voet.
In het kader van de samenwerking tussen PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen werd in
2015 nieuw gezamenlijk strategisch beleid ontwikkeld. Dat beleid werd in verband met de fusie
ontwikkeld voor de jaren 2015 – 2017. In het projectplan voor de fusie werd opgenomen dat in 2016 na
een missie & visietraject strategisch beleid zou worden ontwikkeld voor de jaren 2017 – 2023.
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In het strategisch beleidsplan 2015 – 2017 zijn richtinggevende uitspraken opgenomen over:
o de christelijke identiteit
o de kwaliteit van het onderwijs
o de vaardigheden van de leerkrachten
o de rol van de schooldirecteur
o financiële middelen
o arbeidsomstandigheden
o huisvesting
o organisatie en omgeving
o bestuurlijke structuur
Het strategisch beleidsplan vormt als koersdocument het kader voor de schoolplannen van de
basisscholen van PCO Dalfsen.
Het in 2012 ontwikkelde meerjaren-formatiebeleid werd in 2016 met regelmaat getoetst aan de
ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. Zowel de verwachte krimp in leerlingenaantallen als de
uitstroom van personeel bleken reeds in de jaren 2014 en 2015 mee te vallen. Deze trend zette zich in
2016 voort. Met betrekking tot de richting van het beleid – het vasthouden van personeel – veranderde
er daarom niets. Het meerjaren-formatiebeleid is in 2016 niet aangepast, omdat in het kader van de
voorgenomen fusie nieuw (gezamenlijk) beleid werd ontwikkeld. Wel zijn in 2016 de aannamen onder
de meerjarenbegroting op dit punt aangepast.
In 2016 werd de meerjarenbegroting 2014 – 2018 aangepast aan de veranderde omstandigheden. In
verband met de overheveling van het buitenonderhoud werd de meerjaren-onderhoudsplanning
geactualiseerd en op basis daarvan werd de meerjarenbegroting aangepast. Ook de cijfers onder het
meerjaren-formatiebeleid werden aangepast en in de meerjaren-begroting verwerkt.
Van bestuurlijke samenwerking naar besturenfusie
In het kader van de bestuurlijke samenwerking met PCO Nieuwleusen, PCO Ommen en Stichting
Speciaal Onderwijs Ommen werd begin 2012 een verkennend onderzoek uitgevoerd door Van Beekveld
& Terpstra.
Geconcludeerd werd dat bestuurlijke samenwerking zou kunnen bijdragen aan versteviging van de
positie en het functioneren van de gezamenlijke partners. Bestuurlijke samenwerking zou bovendien op
relevante thema’s (kwaliteit, werkgeverschap, bestuur, bedrijfsvoering, exploitatie) meerwaarde kunnen
bieden.
Daarnaast werd geconstateerd dat de partners qua doelstelling, schaal, identiteit en cultuur voldoende
verwant zijn om succesvolle samenwerking mogelijk te maken, dat er voldoende draagvlak voor
samenwerking aanwezig is en dat er vooralsnog geen kwalitatieve, personele of financiële risico’s zijn
die bestuurlijke samenwerking zouden belemmeren.
Vanuit de besturen werd een regiegroep samengesteld die in de loop van 2012 besloot tot het laten
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De uitvoering daarvan zou in 2013 moeten plaatsvinden.
Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek heeft de regiegroep begin 2013 een bijeenkomst
gehouden waarin eventuele breekpunten voor een verdergaande samenwerking (bijvoorbeeld een
fusie) werden besproken. De conclusie van deze bijeenkomst was dat er op dat moment onvoldoende
draagvlak was voor fusie. Mede in verband hiermee heeft de regiegroep in 2013 de algemeen
directeuren/directeur-bestuurders opdracht gegeven de samenwerking ‘van onderaf’ op te bouwen.
Daartoe werd in juni 2013 met externe ondersteuning een project ingericht. Het project Steen voor
steen beoogde via een open benadering te komen tot telkens intensievere samenwerking tussen de
partners. Zo werd er structureel maandelijks overleg tussen de algemeen directeuren/directeurbestuurders ingericht, werd besloten tot een structureel gezamenlijk directeurenoverleg (GDB’s), werd
gezamenlijk strategisch beleid ontwikkeld en zijn er gezamenlijke inkoopcontracten afgesloten.
In juni 2014 werd het samenwerkingsproject geëvalueerd. De conclusie was dat er veel vertrouwen is
opgebouwd en dat er op diverse gebieden nauwe samenwerking is ontstaan. Voor de bestuurders reden
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om de samenwerking te willen intensiveren in de richting van een besturenfusie. Daarvoor werd in
januari 2015 een moment van ‘go/no go’ gepland. Aan de projectleider werd opdracht gegeven om dit
beslismoment voor te bereiden. Daartoe werd in het najaar van 2014 een Hoofdlijnennotitie
geschreven.
In januari 2015 gaven de gezamenlijke besturen van PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen
‘groen licht’ aan ontwikkelingen in de richting van een besturenfusie per 1 januari 2017. De
hoofdlijnennotitie werd uitgewerkt in een projectplan dat op meerdere deelgebieden beschrijft welke
stappen genomen moeten worden om tot de beoogde fusie te komen. Daarnaast werd een
transitieplan geschreven. In dit plan werd aangegeven welke veranderingen in welke lagen nodig zijn
om het gewenste doel te bereiken. Tevens werd er een korte schets in gegeven van de nieuwe
organisatie.
Toewerkend naar de fusie werd een gezamenlijk directeurenberaad ontwikkeld, beurtelings onder
wisselend voorzitterschap gehouden in Dalfsen, Nieuwleusen en Ommen. Daarmee werd een eerste
stap gezet in de richting van een goed functionerende managementlaag voor de nieuw op te richten
stichting.
Een tweede stap was de vorming van een drietal werkgroepen van directeuren met vertegenwoordigers
uit de drie organisaties:
o identiteit en kwaliteit
o personeel en personeelsbeleid
o huisvesting, ICT en financiën
Deze werkgroepen kregen de opdracht om nieuw beleid te ontwikkelen en na te denken over de
implementatie daarvan.
Ter voorbereiding op de nieuwe organisatie hebben de bestuurders sinds 2015 een maandelijks
afstemmingsoverleg gehouden.
Het fusieproces zelf werd vorm gegeven door een extern projectleider die onder aansturing van een
regiegroep van bestuurders uitvoering gaf aan de activiteiten van het projectplan.
In 2015 adviseerden de Gemeenten Dalfsen en Ommen positief met betrekking tot de voorgenomen
fusie tussen PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen. Met uitzondering van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van PCO Nieuwleusen stemden de GMR-en in met
het voornemen van de besturen om te fuseren. De GMR van Nieuwleusen stelde zich op het standpunt
slechts dan in te stemmen als er tussen de drie organisaties voldoende gemeenschappelijke basis zou
zijn ontwikkeld op twee cruciale thema’s: identiteit en financiën. In het voorjaar van 2016 bleek dat over
beide zaken geen overeenstemming kon worden bereikt. Daarmee kwam een eind aan het voornemen
van de drie partijen om tot een bestuurlijke fusie te komen.
Na een korte periode van bezinning besloten de besturen van PCO Dalfsen en PCO Ommen om
gezamenlijk door te gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2017 te fuseren tot een nieuwe
organisatie voor christelijk basisonderwijs in het Vechtdal.
Nadat de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden instemden met het voornemen van de
besturen om tot een bestuurlijke fusie te komen en de beide betrokken gemeenten positief adviseerden,
werd in augustus 2016 bij het ministerie van OC&W een aanvraag fusietoets ingediend. Op 20 oktober
2016 werd de ministeriële goedkeuring verkregen en konden verdere voorbereidingen voor juridische,
inhoudelijke en organisatorische samenvoeging van de twee organisaties plaatsvinden.
Er werd een voorlopige raad van toezicht benoemd, het gezamenlijke directeurenberaad werd
geïntensiveerd en er werd een bureau voor werving en selectie van een bestuurder ingeschakeld.
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Omdat een eerste procedureronde geen geschikte kandidaat opleverde, werd besloten tot een tweede
wervingsronde in 2017. Tevens werd besloten dat de bestuurder van PCO Ommen, mevrouw W.A.
Dorleijn-van Dijken, tijdelijk als enige bestuurder zou optreden. Hiermee kwam eind 2016 een einde aan
de interim-periode van de heer R. Brandsma.
In 2016 werden in het kader van de ophanden zijnde fusie de volgende documenten ontwikkeld en
vastgesteld:
o statuten
o bestuursreglement
o managementstatuut
o reglement voor de raad van toezicht
Toewerkend naar de daadwerkelijke fusie tussen PCO Dalfsen en PCO Ommen werden een financieel
beleidsplan en enkele onderdelen van integraal personeelsbeleid voor de nieuwe stichting ontwikkeld.

3.1.2 Externe contacten
o
o
o
o
o

o

PCO Dalfsen e.o. is lid van de PO-Raad.
PCO Dalfsen e.o. is lid van het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht en maakt deel uit
van de afdeling Ommen.
PCO Dalfsen e.o. onderhoudt contacten met de Gemeente Dalfsen en de Gemeente Ommen.
Dat gebeurt zowel op het niveau van de wethouder als op dat van de ambtenaren.
PCO Dalfsen e.o. neemt op gemeentelijk niveau deel aan het OOGO-overleg
(Op Overeenstemming Gericht Overleg) en aan de Lokale Educatieve Agenda.
PCO Dalfsen e.o. onderhoudt contacten met diverse onderwijsorganisaties in de regio:
PCO Nieuwleusen, PCO Ommen, Stichting Speciaal Onderwijs Ommen, Vivente Zwolle,
EC Adapt Expertisecentrum Zwolle, Openbaar Onderwijs Zwolle, Chrono Hardenberg,
Mijn Plein Raalte.
De directeuren van PCO Dalfsen e.o. nemen deel aan het Gezamenlijk Directeurenberaad
PCO Dalfsen-Ommen (- Nieuwleusen) en de Ichthus school aan directeurenoverleg Ommen
(voor alle BAO scholen) (2x per jaar)

3.2 Onderwijs
3.2.1 Onderwijskwaliteit
Vier van de zes scholen van PCO Dalfsen beschikten in 2016 over het basisarrangement voor toezicht
van de Onderwijsinspectie. Op een tweetal scholen werd eind 2015 een kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek vindt plaats als drie jaar achtereen de eindopbrengsten
onvoldoende zijn.
Ondanks een stevig ingezet plan van aanpak in het afgelopen jaar werd CBS Ichthus te Lemele
beoordeeld als ‘zeer zwak’, de Ds. O.S.Cazemierschool te Oudleusen als ‘zwak’.
Met ondersteuning door een analist van de PO-Raad en een lid van de ‘Vliegende Brigades’ werd
uitvoering gegeven aan een verscherpt en verdiept plan van aanpak om de eindopbrengsten van
CBS Ichthus in zo kort mogelijke tijd op het juiste niveau te brengen. Daartoe werd onder meer extra
personeel ingezet en werd de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag bij alle teamleden afgenomen. Door
de directeur en de intern begeleider werd intensief gestuurd op aanpassing van het leerkrachtengedrag.
Begin 2016 was een duidelijk stijgende lijn in de tussenopbrengsten zichtbaar. Bij een tussentijds
bezoek van de inspecteur in oktober 2016 constateerde deze dat er weliswaar sprake was van
vooruitgang, maar dat de veranderingen in leerkrachtgedrag nog te veel papier waren gebleven. Deze
constatering leidde tot interveniërende gesprekken met een drietal teamleden in december 2016. De
trajecten die hieruit voortvloeiden, werden in 2017 nader vorm gegeven.
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Op de Ds. O.S. Cazemierschool werd afscheid genomen van de directeur en werd vanaf januari 2016
voor langere tijd de heer G. van Tol als interim-directeur benoemd. Deze kreeg als opdracht mee de
school te versterken in de concretisering van het Jenaplanconcept en in het vorm geven aan
opbrengstgericht passend onderwijs. Onder leiding van deze directeur wist het schoolteam in korte tijd
tot aanzienlijke verbetering van de onderwijskwaliteit te komen. Voor de inspectie was dat aanleiding
om bij een tussentijds bezoek vast te stellen dat terugkeer naar een basisarrangement van toezicht
gerechtvaardigd was.
Voor bestuur en management vormden de bevindingen van de onderwijsinspectie in de
kwaliteitsonderzoeken van eind 2015 aanleiding tot een intensieve evaluatie van het kwaliteitsbeleid.
Geconcludeerd werd dat PCO Dalfsen in alle lagen van de organisatie onvoldoende scherpte in de
bewaking van de onderwijskwaliteit had betracht. Besloten werd tot invoering en gebruik van het aan
ParnasSys gekoppelde Ultimview om zowel directeuren als bestuur een instrument in handen te geven
de onderwijskwaliteit strakker te monitoren en tijdiger te kunnen inspelen op signalen.

3.2.2 Passend Onderwijs
PCO Dalfsen e.o. maakt deel uit van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht, afdeling Ommen.
De bestuurder, Ruud Brandsma, maakt deel uit van het afdelingsbestuur. Namens PCO Dalfsen heeft
één der directeuren zitting in de coördinatiegroep. In 2016 was dat Max Bakhuis, directeur van De
Spiegel. In 2016 vergaderden zowel het afdelingsbestuur als de coördinatiegroep 6 keer. Onderwerpen
die onder andere besproken zijn:
o Begroting afdeling Ommen 2017
o Scholingsprogramma schooljaar 16-17
o Jaarrekening en bestuursverslag samenwerkingsverband 2015
PCO Dalfsen e.o. maakt deel uit van de algemene ledenvergadering als toezichthoudend orgaan op het
algemeen bestuur.
In 2016 heeft PCO Dalfsen zich gericht op de ontwikkeling van een zogenaamde zorgbegroting. In deze
begroting worden de middelen passend onderwijs in de toekomst verdeeld over de scholen gerelateerd
aan de benodigde zorgmiddelen op de scholen. Hierin kunnen verschillen optreden. Deze worden
inzichtelijk gemaakt door middel van de schoolondersteuningsprofielen.
Na 1 januari 2017 zal PCO Dalfsen fuseren met PCO Ommen. Het ingezette beleid zal dan in de nieuwe
stichting worden gecontinueerd.
In 2016 is financieel voor het eerst gewerkt met de regeling ‘de verwijzer betaald’. Dat betekent dat de
ontvangen zorgmiddelen worden gesaldeerd met de te betalen facturen voor verwijzingen. Deze
gegevens worden verwerkt in de centrale begroting van de nieuwe stichting SCPO in het Vechtdal.
Binnen deze stichting wordt het beleid rondom passend onderwijs in 2017 opnieuw vormgegeven door
een voorbereidende werkgroep.
In verband met de invoering van Passend Onderwijs is de bekostiging van zorgleerlingen veranderd.
De rugzakgelden zijn verdwenen en daarvoor in de plaats ontvangen de samenwerkingsverbanden
middelen passend onderwijs (lichte en zware ondersteuning). Deze middelen worden na aftrek van de
centrale bekostiging door het afdelingsbestuur herverdeeld.
In de afgelopen jaren hebben de scholen van PCO Dalfsen ruimschoots gebruik gemaakt van de
aanvraag van rugzakgelden. Deze middelen zijn in het verleden formatief ingezet. Dat heeft ertoe geleid
dat de verwijzingspercentages van onze scholen laag zijn. Naarmate duidelijk werd dat de aanwezigheid
van veel rugzakleerlingen na invoering van passend onderwijs zou leiden tot een stevige daling van de
middelen vanuit het samenwerkingsverband, heeft PCO Dalfsen actief gestuurd op de verdeling van de
zorgmiddelen en het hervinden van een balans tussen formatieve en zorggelden. Dit proces zal nog
enkele jaren in beslag nemen.
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3.2.3 Plusklas
De plusklas is een verrijkingsklas waarin meer- en hoogbegaafde leerlingen vanuit alle PCO Dalfsen
e.o. scholen samengebracht worden met de bedoeling hen bij hun mogelijkheden passende doelen te
laten realiseren op divers gebied. Dit samenbrengen gebeurt vanuit de visie dat intensieve contacten
en samenwerking met ontwikkelingsgelijken noodzakelijk zijn om zich goed te ontwikkelen.
PCO Dalfsen e.o. heeft sinds het schooljaar 2009-2010 een plusklas. Het betrof in eerste instantie een
pilot voor drie jaar, maar vanwege het succes is besloten het aanbod te continueren. In 2016 bezochten
55 leerlingen de lessen. Deze worden gegeven in CBS De Spiegel o.l.v. de plusklasleerkracht Anouk
Uitslag. Zij is gecertificeerd begaafdheidsspecialist. Zij heeft bovendien de basis gelegd voor PCObeleid over meer- en hoogbegaafdheid. Dat beleid is in 2014 ontwikkeld en vastgesteld.
In 2015 is besloten voor de plusklas meer formatie beschikbaar te stellen en de functie van leerkracht
plusklas te waarderen als een LB-functie. In 2016 zijn beleid en uitvoering van de plusklas onveranderd
voortgezet.

3.2.4 Instroom leerlingen in groep 1
Scholen

2014

2015

2016

Regenboog

10

16

10

Sjaloom

9

5

9

Ichthus

9

9

17

De Spiegel

33

34

37

Cazemier

8

13

15

A Baron v. Dedem

6

4

6

TOTAAL

75

81

94

3.2.5 Onderwijsopbrengsten CITO / IEP scores
Scholen

Feb ‘14

Feb ‘15

Schgr

Score I.O.G. I.L.G.

I.B.G. Schgr

Regenboog

6

534,8

534,3

536,3

538,3

Sjaloom

6

537,8

533,9

535,9

537,9

7

Ichthus

17

530,3

532,6

534,6

536,6

De Spiegel

3

537

534,8

536,8

Cazemier

14

532,8

533,1

534,2

535,1

Baron
Dedem

v. 1

Score I.O.G.

I.L.G.

I.B.G.

534,2

536,2

538,2

22 IEP 77

80

80-84

84

538,8

3

537,5

534,8

536,8

538,8

535,1

537,1

14

532,1

528,9

534,9

535,3

537,1

539,1

8

537,6

535,2

537,2

539,2

IEP *
539,5

Sch.gr.:schoolgroep Score: schoolscore
I.O.G.: inspectie onder grens ; I.L.G.: inspectie landelijk gemiddelde; I.B.G.: inspectie boven grens
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IEP | Regenboog 2015: *
 Gemiddelde score groep: 82 (landelijk gemiddelde = 81)
 Taalverzorging: score groep: 88 (landelijk gemiddelde = 82)
 Lezen: score groep: 84 (landelijk gemiddelde = 84)
 Rekenen: score groep: 77 (landelijk gemiddelde = 76)
IEP | Regenboog 2016:
 Gemiddelde score groep: 81 (landelijk gemiddelde = 80)
 Taalverzorging: score groep: 80 (landelijk gemiddelde = 81)
 Lezen: score groep: 83 (landelijk gemiddelde = 83)
 Rekenen: score groep: 78 (landelijk gemiddelde = 76)
IEP | Ichthus 2016:
Schoolgroep: 19
Score: 84
I.O.G.: 80
I.L.G.: 80-84
Cito | Sjaloom 2016:
Score: 536,3
I.O.G: 532,1
I.L.G.: 534,6
I.B.G.: 538,6
Cito | A. Baron v. Dedem 2016:
Score: 537,2
I.O.G: 531,6
I.L.G.: 534,5
I.B.G.: 538,5
Cito | De Spiegel 2016:
Score: 533,8
I.O.G: 534,6
I.L.G.: 536,6
I.B.G.: 538,6
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3.2.6 Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2016
Scholen

aantal ll.
Groep 8

HAVO/
VWO

9

V
W
O
3

TL/
HA
VO
1

T
L

Regenb
oog
Sjaloom

14

1

4H

1

5

De
Spiegel
Ichthus

43

8

9

2

2

8 H/2
H/VWO
5

19

Cazemi
er
A Baron
v. D.

14

2

1

4

10

3

1

3

TL/
KAD
ER
1

6

KAD
ER

KADER/
BASIS

3

1

2

5
2

2

1

5

1

2

BASIS

BASIS
(LWO)

VS
O

1

1

1

3

1

1

3

1

1

3.2.7 Zorgleerlingen: aantal doorverwijzingen naar het SBO
Scholen

2014

2015

2016

Regenboog

0

1

1

Sjaloom

0

0

0

Ichthus

0

0

2

De Spiegel

3

1

0

Cazemier

0

1

1

A Baron v. Dedem

0

0

0

TOTAAL

3

3

4

3.2.8 ICT-ontwikkelingen
Op Ichthus hebben ze 5 nieuwe digiborden aangeschaft.
Op Sjaloom is er een testperiode geweest voor verwerkingssoftware Snappet, maar uiteindelijk is er
een keus gemaakt voor Gyzny-ipads software. Begin 2017 wordt hiermee begonnen (op pc, laptop en
tablet).
Op Regenboog is een beleidsplan opgesteld; investeringen in nieuwe hardware is uitgesteld tot 2017.
Op De Spiegel zijn 135 chromebooks aangeschaft en 1 touchscreen in verband met een instroomgroep.
Op de A. Baron v. Dedem zijn 5 gerefurbished laptops aangeschaft voor school.
Het ontwikkelen en versterken van ICT-vaardigheden bij kinderen wordt op de scholen van PCO Dalfsen
geïntegreerd in het onderwijskundig programma van de scholen. Elke school heeft dat beschreven in
een ICT-Beleidsplan. De werkgroep ICT, bestaande uit de ICT-coördinatoren van onze scholen, wisselt
ongeveer 3x per jaar kennis en ervaring uit.
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3.3 Personeel
3.3.1 Algemeen
Door een flinke krimp in het aantal leerlingen in de periode 2012 – 2020 (met het zwaartepunt in de
jaren 2013 – 2015) nemen de inkomsten van PCO Dalfsen af. Hiervoor is al vermeld dat de krimp in
leerlingenaantal in 2013 en 2014 minder ernstig was dan verwacht. Hetzelfde gold voor 2015 en 2016.
De krimp in leerlingenaantal lag in 2016 op ongeveer 6%. Tegelijkertijd lag de uitstroom van personeel
iets hoger dan waarmee rekening werd gehouden. Op termijn zullen we te maken krijgen met een
oplopend personeelstekort. PCO Dalfsen stuurde in navolging op eerdere jaren ook in 2016
onverminderd op het vasthouden van personeel.

3.3.2 Gezondheidsbeleid
PCO Dalfsen neemt naar tevredenheid arbo-dienstverlening af bij CelsusCare te Groningen. Wanneer
langdurige uitval van een medewerker dreigt, wordt advies van de bedrijfsarts ingewonnen. Ingeval er
sprake is van problematiek die een andere aanpak vraagt, kan gebruik worden gemaakt van andere
deskundigen, waaronder een arbeidsdeskundige.
De leidinggevende is ervoor verantwoordelijk dat alle stappen die in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter moeten worden gezet, ook daadwerkelijk worden gezet. Ondersteuning vindt plaats door
medewerkers van het bestuurskantoor, het administratiekantoor en de arbodienst.

3.3.3 Professionalisering
In 2016 vond op beperkte schaal professionalisering op verenigingsniveau plaats. Dat had enerzijds te
maken met het fusieproces tussen PCO Dalfsen (PCO Nieuwleusen) en PCO Ommen en anderzijds
met de scholing die door het samenwerkingsverband werd georganiseerd. Door diverse leerkrachten
werd daaraan deelgenomen.
Lerarenbeurs
In 2016 hebben 4 leerkrachten gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs.
Overige scholing:
Binnen de scholen o.a. deze cursussen / opleidingen gevolgd:
Ichthus:
o Scholing IB
o Studie master SEN (indiv.)
o Studiedag professionalisering
o Scholingstraject onderzoekend en ontwerpend leren
o E-learning Samenwerkingsverband VV&V Academy
o Cursus ‘Leren Leren’ (indiv).
Sjaloom:
o Hogere orde denken/sleutels
o Opfriscursus nieuwsbegrip XL
o OPO
o Groepsplanloze basisschool
o Auti scholing geef me de vijf academie
o Scholing onderwijs aan/begeleiding van kleuters
o Kurzweil trainingen
o E-learning samenwerkingsverband VV&V Academy
o Klinisch rapporteren voor ParnasSys
o Aanpak kindermishandeling en seksueel misbruik
o Gyzny digibordtraining en i-pads software
o Kinderen met hechtingsproblemen
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Regenboog:
o Directeur: VHM, bekwaamheidskompas BMA, OPOO, TA
o IB’ er: onderwijswetenschappen (universitair 1e jr), OPOO
o Leerkracht: orthopedagogiek (universitair, 2e jr.)
o Team: teach like a champion, meldcode huiselijk geweld
De Spiegel:
o Directeur: onderwijskundig leiderschap
o 2 dagen teamscholing: verhoging opbrengsten en thematisch werken
Cazemier:
o De directeur heeft diverse trainingen gevolgd voor herregistratie schoolleidersregisters
waaronder Masterclass OPO + IB’er.
o IB: opleiding intern begeleider
o Team: begrijpend lezen; levend leren
A Baron v. Dedem:
o Team: cursus ‘mindmappen’
o Groepsplanloze basisschool (vanuit SWV)
Daarnaast heeft elke school een nascholingsplan. Hierin is teamscholing t.b.v. school(plan)ontwikkeling
en individuele scholing t.b.v. de POP van de teamleden opgenomen.
Begeleiding
In 2016 is er op Ichthus school coaching en begeleiding geweest door twee deskundigen en zijn er
diverse groepsbezoeken geweest door directie en IB en inzet Selfcam.
In 2016 vonden er op Sjaloom de normale groepsbezoeken plaats met 1x per jaar een video opname
met kijkwijzer.
In 2016 is op Regenboog de VHM bij alle leerkrachten afgenomen. Op basis hiervan gestart met
teachtraining op teamniveau. Twee startende leerkrachten zijn door SVIB coach begeleid (4x dit
schooljaar).
Op Cazemier is bij alle collega’s de VHM afgenomen, tevens begeleiding rond begrijpend lezen en
begeleiding WPO.
Functiemix
De LB-functie wordt verenigingsbreed ‘interne coördinator’ genoemd; iemand die beleidsvormend actief
is en het management ondersteunt. Deze functie is opgenomen in het functiehuis.
Al van onze IB’ers zijn in de LB-functie benoemd en hebben de meeste IB’ ers naast de IB-taken
eveneens lesgevende taken. Daarnaast zijn er in voorgaande jaren 3 leerkrachten benoemd in de LBfunctie. In 2015 is de leerkracht plusklas in de LB-functie benoemd. Van verdere invoering is om
financiële redenen en i.v.m. de aanstaande fusie afgezien in 2016.
In- en uitstroom personeel
In 2016 zijn er 2 medewerkers ingestroomd en 4 medewerkers uitgestroomd.
Jubilea
In 2016 hebben 2 personen een jubileumgratificatie voor een 25 jarig dienstverband ontvangen. JD van
Lenthe-Jochemsen en A. Seinen-Strampel.
Arbo en veiligheid
In 2016 is er niet actief iets gedaan rondom arbo en veiligheid / RI&E, behalve BHV herhaling en BHV
ontruimingsoefeningen Er zijn geen (nieuwe) plannen opgesteld en er is geen RI&E gedaan op de
scholen. De Cazemier heeft in 2016 het ARBO veiligheidsplan ge-update.
Arbo, veiligheid en RI&E wordt voor het komende jaar (2017) opgepakt in de nieuwe fusie organisatie.
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3.3.4 Personeel in kengetallen
Omschrijving
Totaal aanwezig personeel scholen
Totaal aanwezig Directie
Totaal aanwezig OP personeel
Totaal aanwezig OOP personeel

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

94
6
72
16

87
6
65
16

90
6
68
16

2014
3,19
28,72
15,96
26,60
24,47
1,06

2015
2,0
23,0
15,0
23,0
21,0
3,0

2016
1
26,0
16,0
21,0
24,0
2,0

Leeftijdverdeling %
Jonger dan 25 jaar
tussen 25-34 jaar
tussen 35-44 jaar
tussen 45-54 jaar
tussen 55-64 jaar
65+
Aantal medewerkers naar leeftijd en werktijdfactor
WTF

Man

Vrouw

Totaal

0,0-<0,2

2

23

25

0,2-<0,4

2

17

19

0,4-<0,6

2

25

27

0,6-<0,8

2

21

23

0,8-<1,0

5

6

11

Fulltime

5

5

10

Totaal

14

76

90

Aantal medewerkers per school
Locatiecode

Locatie

Aantal

04ED00

CBS De Regenboog

16

05NA00

CBS Sjaloom

12

05QN00

CBS Ichthus

10

09BS00

CBS De Spiegel

28

09YI00

CBS Ds. O.S. Cazemier

14

10QO00

CBS A. Baron van Dedem

8

AF4900

Bestuursbureau

7

Totaal
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Ziekteverzuimpercentage (ZVP)
School

Aantal
ZVP
ZVP
ZVP
ZVP
ZVP ZVP
Pers. 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 2015 2014
leden
2016
2016
2016
2016
%
%
2016
%
%
%
%

Regenboog

16

3,85

2,30

11,32

15,39

4,00 4,92

Sjaloom

12

6,62

13,09

11,58

6,17

5,68 7,63

Ichthus

10

0,15

2,70

0,00

1,33

5,11 12,73

Spiegel

28

10,55

6,55

4,04

11,56

5,94 0,48

Ds. Cazemier

14

4,32

0,00

0,00

1,77

1,49 16,58

Baron van Dedem

8

2,43

0,14

0,00

1,09

9,90 1,73

OOP bovenschools

7

0,00

0,00

0,00

0,00

7,78 12,28

Totaal vereniging

90

5,65

4,37

4,40

7,44

5,35 7,39

Landelijk gemiddelde OP

6,3

6,0

Landelijk gemiddelde OOP

6,1

5,8

De landelijke gegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

3.4 Huisvesting
Op initiatief van de besturen van PCO Nieuwleusen, Openbaar Onderwijs Zwolle, Stichting MijnPlein en
PCO Dalfsen werd met de gemeente Dalfsen overlegd over de huidige en toekomstige
onderwijsvoorzieningen in de verschillende kernen van de gemeente. Dat resulteerde in de notitie
Ontwikkelingen huisvesting onderwijs 2014 – 2022. In deze notitie komen gemeente en
schoolbesturen met een gezamenlijke visie op de onderwijsvoorzieningen van de komende jaren. Kern
van de visie is de kultuurhus-gedachte: het centraliseren van kindvoorzieningen.
Omdat er nog veel onduidelijk is in verband met te verwachten overheidsbeleid (met name rond het
beleid m.b.t. kleine scholen) hebben de schoolbesturen in 2016 nog geen uitspraken gedaan over de te
maken keuzes. Afgesproken is het overleg met regelmaat voort te zetten.
In het kader van de overheveling van het buitenonderhoud heeft PCO Dalfsen in 2015 een nieuwe
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. We zijn daarin ondersteund door een extern bureau. Op basis
van de bevindingen is in 2016 huisvestingsbeleid ontwikkeld. Dit beleid zal te zijner tijd worden
ondergebracht in de beleidsontwikkeling voor de nieuwe stichting.

3.5 Klachtenafhandeling contact- en vertrouwenspersonen
In 2016 is er één klacht binnengekomen. De klacht betrof een ouderpaar dat zich niet in voldoende mate
gehoord voelde door de betreffende school. In een wederzijds gesprek tussen ouders en school zijn de
klachten besproken. Dit gesprek heeft er toe geleid dat ouders hun kind van school hebben gehaald en
naar een andere school, van de vereniging, hebben overgeplaatst.
In november 2016 heeft de jaarlijkse bijeenkomst tussen de contactpersonen en vertrouwenspersonen
van de vereniging plaatsgevonden. Beiden hebben hier verslag gedaan van hun bevindingen en er is
een drietal casussen behandeld.
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3.6 Verslag bestuur
3.6.1 Strategische beleidsdoelen
Voor de periode 2015 - 2017 zijn de volgende strategische doelen geformuleerd
Beleidsterrein
Identiteit
Personeel

Onderwijs
Financiën

Arbo en huisvesting
Organisatie en omgeving
Bestuurlijke structuur

Strategische Doelen
Voortgaande bezinning op en versterking van de christelijke
identiteit van de 6 scholen en de vereniging.
De professionele ontwikkeling van personeelsleden stimuleren
Het lerend vermogen van de organisatie versterken
De talenten en de deskundigheid van het personeel hebben
directe invloed op de kwaliteit van ons onderwijs. Die talenten en
deskundigheid willen we optimaal ontwikkelen en benutten
We zijn een lerende organisatie. We ontwikkelen ons door te leren
met elkaar, aan elkaar en van elkaar
Hoogwaardige onderwijskwaliteit
PCO Dalfsen e.o. wil een verantwoord financieel beleid voeren,
waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van
de onderwijskwaliteit en waarbij tegelijkertijd de risico’s van de
organisatie voldoende worden afgedekt
We willen ‘gezonde’ gebouwen met eigentijdse voorzieningen
Helderheid in communicatie en informatie tussen alle geledingen.
Toezichthoudend besturen

Belangrijkste bestuursbesluiten 2016
BestuursBESLUIT
verg. d.d.
01-01-2016

03-02-2016

03-02-2016

29-03-2016

21-04-2016
16-06-2016

Op Cazemier wordt voor de periode 1 maart 2016 t/m 31 juli ‘17 Gert van
Tol benoemd als Directeur a.i. voor 3 dgn. per week. Tot 1 mei op
factuurbasis, daarna in dienst bij PCO D.
Het Bestuur gaat akkoord met het plan van aanpak van Ichthus om deze
school weer op een goed niveau te krijgen, incl. de extra kosten die dit met
zich meebrengt
Het bestuur heeft besloten een heel aantal vaste (jaarlijkse) punten op de
agenda van de Bestuursvergadering te zetten om meer inzicht in de
scholen te krijgen. Tevens is besloten een dashboard in te gaan richten,
die rond mei ’16 gestalte moet krijgen.
Michiel Zweers, als bestuursvoorzitter, zal te kennen geven in de volgende
Regiegroepvergadering van 21 april ’16 dat PCO Dalfsen wel verder wil in
het fusieproces met PCO Ommen (met eventuele latere mogelijkheden om
aan te sluiten bij een andere (grotere) partij
De Begroting 2016 is besproken in de Bestuursvergadering van 21 april en
tevens goedgekeurd, evenals de Meerjarenbegroting 2014-2018
Het Bestuursformatieplan (BFP) en het Jaarverslag/jaarrekening 2015 +
accountantsverslag is behandeld en getekend in de bestuursvergadering
van 16 juni ‘16
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16-06-2016

13-12-2016

Er is besloten (i.v.m. de start fusie PCO Dalfsen en Ommen per 1/1/2017) 16-06-2016
Ruud Brandsma voor het komende halfjaar van juli tot 1 januari 2017 aan
te houden als alg. directeur a.i.
van PCO Dalfsen (bestaande
contractvoortzetting). Per 1 januari ’17 stopt de interim periode van Ruud
Brandsma als alg. dir. A.i. bij PCO Dalfsen.
Er is besloten dat het bestuur PCO Dalfsen in januari 2017 een afspraak 13-12-2016
maakt met de voorlopige RvT; Bert Hallink (voor PCO Dalfsen) en Frans
Klaassen (voor PCO Ommen) voor overdracht i.v.m. fusie PCO Dalfsen en
PCO Ommen, per 1 januari 2017.

3.6.2 Evaluatie eigen functioneren bestuur
In 2016 bestaat het bestuur PCO Dalfsen uit 4 leden; te weten: dhr. Zweers, dhr. Ramerman, dhr.
Breunis en dhr. Bloten.
In 2016 vergaderde het bestuur zes keer in aanwezigheid van de directeur. Vaste vergaderlocatie is
CBS De Spiegel te Dalfsen.
Er is toezicht gehouden op de voortgang en de resultaten van het gevoerde beleid. De voornaamste
toezichtthema’s daarbij zijn de kwaliteit van het onderwijs en personeel. Specifieke aandacht voor
Ichthus en Cazemier in 2016.
Verder o.a. huisvesting, financiën en bestuurlijke samenwerking / fusie voortgang met
PCO Nieuwleusen en PCO Ommen, in de tweede helft van 2016 alleen met PCO Ommen.
De voorzitter voert met regelmaat (telefonische) gesprekken met de directeur-bestuurder om te sparren
of om informatie te delen. Daarnaast is er voorafgaand aan de vergadering van de Regiegroep
(aangaande de Verbinding in het Vechtdal) vooroverleg tussen de bestuursvoorzitter en de directeur.
Het Bestuur voorziet zichzelf ook van informatie, onder meer door 1 keer per jaar met alle directeuren
te vergaderen op een uitgekozen school, 1 keer per jaar met de GMR leden en 1x per jaar met de
Ledenraad. Dit wordt door alle partijen als zeer nuttig en aangenaam ervaren. In de laatste vergadering
van het Bestuur op 13 december 2016 zijn diverse fusie stukken doorgenomen en goedgekeurd, waarna
er in januari 2017 overdracht heeft plaatsgevonden naar de nieuwe RvT leden.
In de bestuurs- en ledenraadsvergadering van 12 oktober 2016 is door de leden ingestemd met het
opheffen van de vereniging PCO Dalfsen en ingestemd met de fusie PCO Dalfsen en PCO Ommen.
Tevens heeft de GMR PCO Dalfsen, in december, (schriftelijk) ingestemd met de fusie.
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4 Terugblik door PCO Ommen

In 2015 zijn de ambities voor de jaren 2015 – 2017 vastgelegd in een strategisch beleidsplan, dat mede
is op- en vastgesteld door en voor PCO Dalfsen en PCO Nieuwleusen. Hiermee wil PCO Ommen haar
missie waarmaken: ‘Onze scholen zijn een liefdevolle leer- en leefomgeving, waar we ons vanuit een
christelijke identiteit, richten op de optimale ontwikkeling en ontplooiing van de aan ons toevertrouwde
kinderen.’ In de volgende hoofdstukken blikken wij terug op de activiteiten die wij in 2016 hebben
uitgevoerd om de doelen te (gaan) bereiken.

4.1 Organisatie en omgeving
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o wij op 1 januari van dat jaar zijn gefuseerd tot één organisatie voor christelijk primair onderwijs
in het Vechtdal
o de nieuwe organisatie als rechtsvorm de stichting kent
o als bestuursmodel het raad van toezichtmodel is ingevoerd
o de dagelijkse leiding in handen van een College van Bestuur is
o de schooldirecteuren integraal schoolleider zijn
Activiteit voor 2016
Het uitvoeren van het fusieproces volgens de vastgestelde plannen (zoals het project- en het
transitieplan) met waar nodig en gewenst externe ondersteuning.
Nadat de GMR van PCO Nieuwleusen zich in 2016 op het standpunt had gesteld slechts dan in te
stemmen als er tussen de drie organisaties voldoende gemeenschappelijke basis zou zijn ontwikkeld
op twee cruciale thema’s: identiteit en financiën, bleek in het voorjaar dat over beide zaken geen
overeenstemming kon worden bereikt. Daarmee kwam een eind aan het voornemen van de drie partijen
om tot een bestuurlijke fusie te komen.
Na een korte periode van bezinning besloten de besturen van PCO Dalfsen en PCO Ommen om
gezamenlijk door te gaan op de ingeslagen weg om per 1 januari 2017 te fuseren tot een nieuwe
organisatie voor christelijk basisonderwijs in het Vechtdal. Nadat de beide gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden instemden met het voornemen van de besturen om tot een bestuurlijke fusie
te komen en de beide betrokken gemeenten positief adviseerden, werd in augustus 2016 bij het
ministerie van OC&W een aanvraag fusietoets ingediend. Op 20 oktober 2016 werd de ministeriële
goedkeuring verkregen en konden verdere voorbereidingen voor juridische, inhoudelijke en
organisatorische samenvoeging van de twee organisaties plaatsvinden. Er werd een voorlopige raad
van toezicht benoemd, het gezamenlijke directeurenberaad werd geïntensiveerd en er werd een bureau
voor werving en selectie van een bestuurder ingeschakeld. Omdat een eerste procedureronde geen
geschikte kandidaat opleverde, werd besloten tot een tweede wervingsronde in 2017. Tevens werd
besloten dat de bestuurder van PCO Ommen tijdelijk als enige bestuurder zou optreden.
In 2016 werden in het kader van de ophanden zijnde fusie de volgende documenten ontwikkeld en
vastgesteld:
 statuten
 bestuursreglement
 managementstatuut
 reglement voor de raad van toezicht
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Toewerkend naar de daadwerkelijke fusie tussen PCO Dalfsen en PCO Ommen werden een financieel
beleidsplan en enkele onderdelen van integraal personeelsbeleid voor de nieuwe stichting ontwikkeld.
In november 2016 is het bestuurskantoor van PCO Dalfsen verhuisd naar Ommen. In 2017 zal het
bestuurskantoor worden gerenoveerd en ingericht.

4.2 Vergaderingen en overleggen
Een greep uit de vergaderingen en overleggen die de directeur-bestuurder bijwoonde:
 De algemene ledenvergadering in juni en december 2016.
 De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn voorbereid en bijgewoond en de besluiten
uitgevoerd.
 De vergaderingen over de Verbinding in het Vechtdal van de regiegroep.
 Het overleg over de Verbinding in het Vechtdal met de projectleider, die tevens algemeen
directeur a.i. van PCO Dalfsen is, en met de directeur-bestuurder van PCO Nieuwleusen.
 Het jaarlijkse overleg tussen de Raad van Toezicht en het managementteam.
 De vergaderingen van de commissie Personeel.
 Het (agenda-)overleg en de vergaderingen van de GMR.
 Het gezamenlijk directeurenberaad van de managementteams van PCO Dalfsen,
PCO Nieuwleusen en PCO Ommen.
 Het overleg met het management van PCO Ommen.
 Het MT-overleg met IB-ers, dat twee keer per schooljaar plaatsvindt.
 Het werkoverleg met de directeuren, waarin alle aspecten van de locatie aan de orde komen.
 Het structureel overleg met de medewerkers van het bestuurskantoor, de bovenschools Intern
Begeleider en de bovenschools ICT-er.
 Een aantal team- en MR-vergaderingen.
 Diverse overleggen met externe partijen, zoals het bestuurlijk overleg van de gemeente
Ommen, het overleg Kindplein–West, de bijeenkomsten over Verbinding in het Vechtdal, het
netwerk bestuurders christelijk primair onderwijs provincie Drenthe en het noordelijk deel van
Overijssel, het netwerk Personeelszaken, de bestuursvergaderingen van het SWV PO Veld,
Vaart en Vecht, de bestuursvergaderingen van Stichting Kwadraat, de schooladviesdienst
Centraal Nederland, de Arbo-arts en het administratiekantoor Akorda.
 Diverse bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten en conferenties van de POraad en bijeenkomsten
van Verus.

4.3 Personeel
4.3.1 Integraal personeelsbeleid
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o de uitgangspunten uit het strategisch beleidsplan concreet omgezet zijn in een nieuw op te
stellen personeelsbeleidsplan. We richten ons in eerste instantie op de concretisering van de
thema’s uit de nieuwe cao PO: professionalisering, duurzame inzetbaarheid en werkdruk
Activiteit voor 2016
Het ontwikkelen van het integraal personeelsbeleid
Het afstemmen van het nascholingsbeleid op de doelen
Begin 2016 is de werkgroep personeel en personeelsbeleid met ondersteuning van een externe
adviseur gestart met het ontwikkelen van het integraal personeelsbeleid voor de nieuwe stichting. Na
de terugtreding van PCO Nieuwleusen hebben PCO Dalfsen en PCO Ommen het weer opgepakt en
enkele onderdelen vastgesteld. Het ontwikkelen van het personeelsbeleid zal in 2017 worden
voortgezet. Dan zal ook het nascholingsbeleid wordt opgesteld.

Samengevoegde jaarverslagen PCO Dalfsen en PCO Ommen

26

4.3.2 Vaardigheden leerkrachten
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o leerkrachten vanuit een lerende en onderzoekende houding onderwijs op maat bieden. Zij
beschikken over de vaardigheden die vereist zijn om kinderen te begeleiden in het ontwikkelen
van competenties die nodig zijn in de 21ste eeuw
Activiteit voor 2016
Het ontwikkelen van de vaardigheden van de leerkrachten
De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar. De professionalisering in het
onderwijs richt zich daarom vooral op het handelen van de leraar. In de cao is vastgelegd dat leraren
tijd moeten besteden aan professionalisering. In de wet BIO zijn de competenties van de leraar
vastgelegd. In de gesprekkencyclus, in het bekwaamheidsdossier en vanaf 2017 verplicht in het
lerarenregister moeten leraren verantwoording afleggen over hun professionaliseringsactiviteiten.
Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen professionalisering. Wij verwachten dat elke
werknemer zich beroepsmatig blijft ontwikkelen en dat hij hierover elk jaar afspraken maakt met zijn
directeur, waarbij afstemming plaatsvindt tussen de wens van de werknemer en het strategisch doel
van de school. De afspraken worden in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) vastgelegd.
Elke werknemer heeft bij een fulltime baan 83 uur per jaar te besteden aan zijn eigen professionele
ontwikkeling, dat komt neer op twee klokuren per week. De werkgever stelt op schoolniveau voor de
individuele professionele ontwikkeling van de werknemers een bedrag beschikbaar ter grootte van
€ 500,00 per FTE. Hiernaast is er sprake van opgedragen teamscholing, die binnen de jaartaak van de
werknemer valt.
PCO Ommen gebruikt de Vaardigheidsmeter (VHM) instructiegedrag om de instructievaardigheden van
de leerkrachten in beeld te brengen en om die aspecten die verder ontwikkeld moeten worden, naar
voren te laten komen. De directeuren zijn getraind en gecertificeerd in het gebruik ervan. Zij nemen de
VHM af en bespreken het resultaat met de leerkrachten. Afspraken over training, scholing en/of
coaching worden vastgelegd in het POP.

4.3.3 Rol directeur
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o onze directeuren de vijf competenties (opgenomen in het schoolleidersregister) beheersen en
zichtbaar maken
o de organisatie is gegroeid in resultaatgerichtheid en transparantie
Activiteiten voor 2016
Het koppelen van scholing aan persoonlijke ontwikkeling
Het stimuleren en ontwikkelen van het professionele contact tussen directeuren
Het mogelijk maken van intervisie, collegiale consultatie en visitatie
Ook de directeur maakt in het kader van de gesprekkencyclus afspraken over zijn professionele
ontwikkeling. Die hebben betrekking op deskundigheidsbevordering in het kader van de door het
Schoolleidersregister PO vastgestelde bekwaamheidseisen én zijn gericht op het kunnen realiseren van
de organisatiedoelen.
Alle directeuren hebben zich ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Drie directeuren voldoen
aan de registratiecriteria voor directeuren en hebben de titel Registerdirecteur Onderwijs.
De directeuren van de PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen hebben zeer regelmatig met
elkaar aan tafel gezeten en hebben hun kennis en kunde gedeeld in het gezamenlijke directeurenberaad
en in de verschillende werkgroepen. Thematische intervisie zal voor de nieuwe stichting mogelijk
worden gemaakt.
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4.3.4 Personeel in kengetallen
4.3.4.1 Aantal medewerkers naar functiegroep
Aantal medewerkers naar functiegroep | totaal op 1 oktober 2016
Functiecategorie
Directeur-bestuurder
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Totaal

Aantal
1
4
43
2
50

4.3.4.2 Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd
Aantal medewerkers naar geslacht en leeftijd | totaal 1 oktober 2016
Leeftijdsgroep
Man
Vrouw
25 – 34
35 – 44
1
45 – 54
1
> 55
5
Totaal
7

Totaal
12
5
15
11
43

12
6
16
16
50

4.3.4.3 Personeelsbezetting per locatie
Personeelsbezetting per locatie | 1 oktober 2016
HoogenHet Koloriet
graven
Aantal medewerkers 1
71
15 1
FTE
3,90
8,92

De Kardoen
23 1
15,33

De Triangel

Bestuurskantoor

71
3,85

2
1,3

4.3.4.4 Ziekteverzuim PCO Ommen

Verzuimpercentage

7,00%
6,00%

2013 - Vereniging
Protestants Christelijk
Onderwijs Ommen eo

5,00%
4,00%

2014 - Vereniging
Protestants Christelijk
Onderwijs Ommen eo

3,00%
2,00%

2015 - Vereniging
Protestants Christelijk
Onderwijs Ommen eo

1,00%
0,00%
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor de organisatie als geheel is in 2016 2,3%. In vergelijking
met voorgaande jaren is het percentage gedaald. Een vergelijk met het landelijk gemiddelde is helaas
niet mogelijk omdat dat nog niet beschikbaar is.
Wij voeren de verzuimactiviteiten uit overeenkomstig de Wet Verbetering Poortwachter. Deze schrijft
voor wat werkgever en werknemer moeten doen bij dreigend langdurig verzuim.
1

Vakleerkracht muziek werkt op alle scholen, een IB-er werkt op De Kardoen en De Triangel.
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4.4 Onderwijs
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o wij een uitgewerkte onderwijskundige visie hebben die aansluit bij de eisen van de 21 ste eeuwse
samenleving en die de basis vormt voor het dagelijks handelen binnen onze scholen
o daarbinnen elk kind een passend onderwijsaanbod krijgt en zijn of haar talenten kan ontplooien

4.4.1 Onderwijskundige visie
Activiteiten voor 2016
Het organiseren van inspiratiebijeenkomsten die input geven aan de modernisering van de
onderwijskundige visie
Het inrichten van werkgroepen die zich bezighouden met het omzetten van inspiratie in schetsen voor
onderwijskundig handelen in de praktijk
Onder het motto “Inspireren & verbinden’ organiseerden PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en
PCO Ommen in het kader van het fusietraject een tweetal lezingen over onderwijs. De eerste lezing
vond plaats op 21 januari 2016. Spreker was Jan Jutten, zelfstandig onderwijsadviseur. De titel van de
lezing was ‘leraar of Leraar’. Prof. dr. Sieneke Goorhuis verzorgde op 8 maart 2016 de tweede lezing
‘Wat hebben kleuters nodig?’. De lezingen waren toegankelijk voor alle belanghebbenden: ouders,
leerkrachten, (G)MR-leden, ouderraadsleden, leden van de RvT, bestuurders en overige werknemers.
De lezingen werden goed bezocht en er werd positief op gereageerd. Na het besluit van
PCO Nieuwleusen uit het fusietraject te stappen, zijn er geen inspiratiebijeenkomsten meer geweest en
zijn er geen werkgroepen ingericht. PCO Dalfsen en PCO Ommen hebben zich, na een korte
bezinningsperiode vooral gericht op verdere voorbereidingen voor juridische, inhoudelijke en
organisatorische samenvoeging.

4.4.2 Passend Onderwijs
Activiteit voor 2016
Het inbedden van passend onderwijs in onze totale organisatie
De scholen werken in een samenwerkingsverband (SWV) samen aan de realisatie van passend
onderwijs. PCO Ommen maakt deel uit van het SWV 23-04 Passend Onderwijs PO, met de werknaam
Veld, Vaart en Vechtstreek. De werknaam verwijst naar het gebied waarin de scholen werkzaam zijn:
in de gemeenten Hardenberg, Coevorden, Ommen en Dalfsen.
Het SWV heeft een ondersteuningsplanraad (OPR): het medezeggenschapsorgaan van het SWV. De
OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het
SWV. Hierin staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo
goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Specifieke activiteiten
voor de afdeling (scholing en arrangementen) zijn uitgewerkt in het afdelingsondersteuningsplan. Beide
plannen zijn te vinden op de website www.veldvaartenvecht.nl.
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de Monitor Passend Onderwijs. Het profiel van de school is een beschrijving van de populatie leerlingen
en het daarop afgestemde onderwijs en ondersteuning. Voor alle scholen geldt dat zij
basisondersteuning bieden. De SOP’s zijn ook te vinden op eerdergenoemde website.
De wens te onderzoeken of een dekkend aanbod binnen de eigen organisatie wenselijk en haalbaar is,
is met het oog op duurzame samenwerking met PCO Dalfsen en PCO Nieuwleusen vooruit geschoven.
Dit zal voor de nieuwe stichting worden opgepakt. Wel is door de scholen een eerste aanzet gegeven.
Zo heeft Het Koloriet in een schoolondersteuningsplan beschreven welke ondersteuning de school nu
kan bieden en welke zij wil (gaan) bieden aan leerlingen. De andere scholen hebben hun visie op
passend onderwijs in het schoolplan opgenomen.
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De directeur-bestuurder is lid van het bestuur van het SWV, afdeling Ommen en woont de
vergaderingen bij. De directeur van Het Koloriet zit in de coördinatiegroep. De coördinatiegroep van het
SWV vergadert regelmatig en speelt een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering.

4.4.3 Ontwikkeling kindcentrum
Activiteit voor 2016
Het ontwikkelen van de school in de richting van een kindcentrum
Wij willen twee kindpleinen in de kom Ommen realiseren. Als eerste willen wij de school Het Koloriet
onderbrengen in een nieuw te bouwen kindplein in Ommen-West. Ten tweede streven wij ernaar op
termijn de school De Kardoen te situeren op een nieuw te bouwen kindplein in Ommen-Oost.
In 2016 zijn de gesprekken met de deelnemende partners en de gemeente onverminderd gevoerd. De
gemeenteraad heeft in 2016 een projectleider aangesteld en een locatieonderzoek laten uitvoeren. Het
Kindplein-West moet komen op de locatie waar de scholen Het Koloriet en De Dennenkamp in Ommen
gevestigd zijn. Het is de bedoeling dat de twee scholen zich hier op termijn samen met basisschool
Guido de Bres vestigen in een nieuw gebouw. De realisatie van het Kindplein start niet eerder dan 2019,
wel worden de voorbereidingen eerder opgestart. Het college heeft in de begroting 2017
voorbereidingskosten meegenomen. Het jaar 2017 wordt benut om het plan verder vorm te geven.

4.4.4 ParnasSys Integraal
Activiteit voor 2016
Het invoeren van ParnasSys Integraal
Het kwaliteitszorgsysteem ParnasSys Integraal verbindt kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en
persoonlijke ontwikkeling met elkaar. Het systeem werkt met een cockpit waarbij in één overzicht alle
relevante informatie over vragenlijsten en leeropbrengsten zijn te zien. Vanaf 2016 is het gebruik van
ParnasSys Integraal door de directeuren en door de directeur-bestuurder verder uitgebreid.

4.4.5 PCO-Plusklas
Op alle scholen krijgen de meerbegaafde leerlingen in de eigen groep uitdagende lesstof aangeboden.
De scholen maken hiervoor o.a. gebruik van leveldozen. Daarnaast bieden alle scholen de
meerbegaafde leerlingen de PCO-plusklas aan. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de specifieke
behoefte van meerbegaafde leerlingen door hen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten extra verrijking te
bieden, aanvullend op wat de leerlingen op de eigen school aangeboden krijgen.
De meerbegaafde leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gaan op woensdagochtend naar de plusklas, die in
Het Koloriet is gesitueerd. Daarnaast nemen de meerbegaafde leerlingen uit groep 8 deel aan een
gezamenlijk project van PCO Ommen en Het Vechtdal College, alsmede aan het project Blaise Pascal
van Het Vechtdal College. Ook leerlingen van het openbaar onderwijs in Ommen nemen deel aan de
PCO-plusklas. De leerlingen werken aan projecten, leren onderzoeksvragen te stellen, informatie op te
zoeken en te verwerken in een presentatievorm. Het schooljaar 2015 – 2016 stond in het teken van het
thema Onze toekomst. Het jaarthema van het schooljaar 2016 – 2017 is Cultuur. Er wordt gewerkt met
eduScrum: een actieve samenwerkingsvorm, waarmee de leerlingen in teams opdrachten maken
volgens een vast ritme. Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en zij houden zelf de voortgang bij.
De leerkracht ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad.
De PCO-plusklas heeft een eigen website: www.plusklasommen.nl.
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PCO Ommen is aangesloten bij de Stichting Kwadraat. Deze stichting is opgericht met als doel het
onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen, die hier
extra energie in willen steken. Extra aandacht voor deze kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Ook
deze leerlingen hebben recht op passend onderwijs. Onze plusklasleerkrachten kunnen via de stichting
scholing ontvangen en mee participeren in de diverse netwerken. Onze deelname aan Kwadraat is ook
zichtbaar op onze scholen door middel van een bordje aan de gevel. De directeur-bestuurder heeft
zitting in het bestuur van de stichting Kwadraat.

4.4.6 Inspectie van het onderwijs
Ieder jaar bekijkt de Inspectie van het onderwijs of een school voldoende kwaliteit levert. Op basis
hiervan bepaalt de inspectie welk toezicht nodig is. Alle scholen van PCO Ommen hebben het
basistoezicht: de kwaliteit van het onderwijs op de scholen is voldoende.

4.4.7 Leerresultaten
Alle scholen maken naast de methodegebonden toetsen gebruik van de Cito-toetsen. Elke school
analyseert en bespreekt in januari en in juni de toetsresultaten met het eigen team. De school maakt
een schoolbreed plan van aanpak wanneer daar aanleiding toe is. Binnen het IB-netwerk worden de
scholen met elkaar vergeleken. Dan komt in beeld waar een school goed in is en waar de knelpunten
liggen. Die gegevens kunnen aanleiding zijn tot het uitwisselen van plannen van aanpak. Bij de analyse
wordt er rekening mee gehouden dat vooral op de scholen met kleine groepen een individuele score
van grote invloed is op het groepsresultaat. Bovendien wordt in acht genomen dat de groepsresultaten
onrecht doen aan de ontwikkeling van de individuele leerlingen. Ons uitgangspunt is en blijft dat elke
individuele leerling moet groeien.
Toetsgegevens zijn eenzijdig omdat deze slechts in zeer beperkte mate iets over de kwaliteit van het
gegeven onderwijs zeggen. Omdat scholen door derden wel worden afgerekend op groeps- en
eindscores moeten conclusies en keuzes schriftelijk vastgelegd worden, zodat uitleg naar derden
(waaronder de Inspectie van het onderwijs) kan worden onderbouwd.
De scholen nemen elk jaar in groep 4 en 6 de NSCCT af. Hiermee worden onderpresteerders in beeld
gebracht. In groep 8 wordt de NIO, zijnde een intelligentietest, en een eindtoets afgenomen.
Laatstgenoemde toets wordt na 1 maart afgenomen, waardoor het resultaat erop niet meer gebruikt
wordt voor het schooladvies. In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de
leerling past. Dit is gebaseerd op leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele
basisschoolperiode. In 2016 hebben de vier scholen de Centrale Eindtoets afgenomen.
Resultaat Centrale Eindtoets

schooljaar 2014 - 2015
aantal
schoolscore
deelnemers
Hoogengraven
Het Koloriet
De Kardoen
De Triangel

9
17
25
8

534,8
538,1
538,8
537,4

schooljaar 2015 - 2016
aantal
schoolscore
deelnemers
9
21
37
7

522,9
536,0
534,8
530,0

Twee scholen scoren in 2016 overeenkomstig de verwachting op basis van de leerling populatie onder
de ondergrens en twee scholen boven de ondergrens van de inspectie. Dit resultaat dient voor de
scholen als objectief tweede gegeven naast de ervaringen van de school voor het advies over het te
volgen vervolgonderwijs.
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4.4.8 Advies vervolgonderwijs in absolute getallen

4.5 Huisvesting
4.5.1 Meerjarenonderhoud
Doelstelling: in 2017 hebben wij bereikt dat:
o op basis van een nulmeting de kwaliteit van de inrichting en de staat van het onderhoud van
onze schoolgebouwen in beeld is
o er op basis van de nulmeting een investeringsplan is ontwikkeld om de schoolgebouwen en hun
inrichting op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen
o bij de start van de nieuwe organisatie de geplande investeringen zijn uitgevoerd
Activiteit voor 2016
Het uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan.
In 2015 is met ondersteuning van een extern bureau een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning
opgesteld. Hiermee is de kwaliteit van de inrichting en de staat van het onderhoud van de scholen in
beeld gebracht. Het huisvestingsbeleid en een investeringsplan zal verder ontwikkeld worden voor de
nieuwe stichting.
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4.6 Identiteit
4.6.1 Toelatingsbeleid
Onze scholen zijn open christelijke scholen. Dat betekent dat onze scholen open staan voor alle
kinderen van ouders/verzorgers die onze christelijke visie respecteren. Elke school heeft het
toelatingsbeleid omgeschreven in het schoolplan.

4.6.2 Aannamebeleid
PCO Ommen hanteert een gesloten aannamebeleid voor directeuren en leerkrachten. Wij vragen van
directie en leerkracht dat hij:
o een actieve protestants christelijke levensovertuiging heeft;
o bij voorkeur meelevend lid van een protestants christelijke geloofsgemeenschap is;
o de grondslag van de vereniging onderschrijft;
o in het bezit is van het Diploma Christelijk Basis Onderwijs of bereid is dit te behalen.

4.6.3 Protestantse Kerken Ommen
De commissie Identiteit onderhoudt contact met de Protestantse Kerken in Ommen. Twee keer in het
jaar wordt er een gezamenlijke themadienst georganiseerd.

4.6.4 Stimuleringsregeling ouderactiviteiten
PCO Ommen vindt het van groot belang dat de ouders in samenhang met de scholen activiteiten
ontplooien om onze scholen te laten groeien en bloeien. Om dit te laten blijken, worden de
ouderactiviteiten financieel ondersteund door het toekennen van een bonus, zodat bestedingsdoelen
eerder kunnen worden bereikt. In 2016 hebben de ouderraden van alle vier scholen een bonusaanvraag
gedaan. Alle bonusaanvragen zijn toegekend.

4.7 Klachten en klachtafhandeling
Er zijn geen klachten neergelegd bij de landelijke klachtencommissie.

4.7.1 Vertrouwenspersoon
In overeenstemming met de klachtenprocedure heeft PCO Ommen een vertrouwenspersoon. Dit is een
extern onafhankelijk deskundige die in de eerste plaats een sociaal veilig klimaat stimuleert en degene
die bij klachten functioneert als aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling tot
een oplossing kan worden gekomen en begeleidt degene met een klacht desgewenst bij de verdere
procedure. Hij verwijst in voorkomende gevallen naar andere instanties.
PCO Ommen heeft de heren H.J. Bezemer en A.L. Smit benoemd tot vertrouwenspersonen.
In 2016 zijn de vertrouwenspersonen niet benaderd met een klacht.

4.8 Verslag Raad van Toezicht
4.8.1 Inleiding
Met dit verslag wordt inzicht gegeven in belangrijkste activiteiten van de Raad van Toezicht in 2016.
Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht ook een klankbordfunctie voor de
directeur-bestuurder en is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.
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4.8.2 Verbinding in het Vechtdal
De besturen van PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen zijn al enkele jaren met elkaar in
gesprek over nauwere samenwerking, nadat in 2012 een verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat
bestuurlijke samenwerking zou kunnen bijdragen aan het verstevigen van de positie en het functioneren
van de gezamenlijke partners. Dit leidde tot tal van grotere en kleinere vormen van samenwerking op
bestuurs- en managementniveau. Zo werd er structureel maandelijks overleg tussen de algemeen
directeur/directeur-bestuurders ingericht, werd besloten tot een structureel gezamenlijk
directeurenoverleg, werd gezamenlijk strategisch beleid ontwikkeld en zijn er gezamenlijke
inkoopcontracten afgesloten. Hierna gaven de gezamenlijke besturen in januari 2015 ‘groen licht’ aan
ontwikkelingen in de richting van een besturenfusie per 1 januari 2017. In een projectplan werd op
meerdere deelgebieden beschreven welke stappen genomen moesten worden om tot de beoogde fusie
te komen. Daarnaast werd een transitieplan geschreven. In dit plan werd aangegeven welke
veranderingen in welke lagen nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Tevens werd er een korte
schets in gegeven van de nieuwe organisatie. Toewerkend naar de fusie werd een gezamenlijk
directeurenberaad ontwikkeld, beurtelings onder wisselend voorzitterschap gehouden in Dalfsen,
Nieuwleusen en Ommen. Daarmee werd een eerste stap gezet in de richting van een goed
functionerende managementlaag voor de nieuw op te richten stichting. Een tweede stap was de vorming
van een drietal werkgroepen van directeuren met vertegenwoordigers uit de drie organisaties:
 identiteit en kwaliteit
 personeel en personeelsbeleid
 huisvesting, ICT en financiën
Deze werkgroepen kregen de opdracht om nieuw beleid te ontwikkelen en na te denken over de
implementatie daarvan. Ter voorbereiding op de nieuwe organisatie hebben de bestuurders sinds 2015
een maandelijks afstemmingsoverleg gehouden. Het fusieproces zelf werd vorm gegeven door een
extern projectleider die onder aansturing van een regiegroep van bestuurders uitvoering gaf aan de
activiteiten van het projectplan. De regiegroep kwam structureel bijeen.
In 2015 adviseerden de gemeenten Dalfsen en Ommen positief met betrekking tot de voorgenomen
fusie tussen PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen en PCO Ommen. Met uitzondering van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van PCO Nieuwleusen stemden de GMR-en in met het
voornemen van de besturen om te fuseren. De GMR van Nieuwleusen stelde zich op het standpunt
slechts dan in te stemmen als er tussen de drie organisaties voldoende gemeenschappelijke basis zou
zijn ontwikkeld op twee cruciale thema’s: identiteit en financiën. In het voorjaar van 2016 bleek dat over
beide zaken geen overeenstemming kon worden bereikt. Daarmee kwam een eind aan het voornemen
van de drie partijen om tot een bestuurlijke fusie te komen.
Na een korte periode van bezinning besloten de besturen van PCO Dalfsen en PCO Ommen om
gezamenlijk door te gaan op de ingeslagen weg: per 1 januari 2017 zijn PCO Dalfsen en PCO Ommen
gefuseerd tot een nieuwe organisatie voor christelijk basisonderwijs in het Vechtdal.

4.8.3 Vergaderingen
In 2016 vergaderde de Raad van Toezicht vier keer in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De
vaste vergaderlocatie is het bestuurskantoor. De focus lag vooral op de bestuurlijke fusie met
PCO Dalfsen en PCO Nieuwleusen. Hiernaast is er in 2016 toezicht gehouden op de voortgang en op
de resultaten van het gevoerde beleid. De voornaamste toezichtthema’s daarbij waren de kwaliteit van
het onderwijs, van het personeel en van de huisvesting, en de financiën. De directeur-bestuurder
informeerde de raad hierover. Ook in 2016 gebeurde dat ten aanzien van financiën voornamelijk
schriftelijk en ten aanzien van de overige onderwerpen vooral mondeling in de reguliere vergaderingen.
Indien nodig, hebben de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder elkaar tussentijds per mail of
telefonisch op de hoogte gebracht.
De voorzitter voerde met regelmaat gesprekken met de directeur-bestuurder om te sparren. Daarnaast
was er voorafgaand aan de vergadering van de regiegroep (aangaande de Verbinding in het Vechtdal)
vooroverleg tussen het lid RvT en de directeur-bestuurder.
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De RvT voorzag zichzelf ook van informatie, onder meer door jaarlijks met het gehele managementteam
en met de GMR te vergaderen. Dit wordt door alle partijen als zeer nuttig ervaren.
In 2016 heeft de raad de volgende besluiten genomen:
o Het aanwijzen van de accountant: M&P Audit B.V. uit Hoogeveen
o Het goedkeuren van het te nemen besluit over het vestigen van een recht van opstal
o Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
Op 22 juni 2016 is de ALV gehouden, waarin de verkiezing van de leden van de Raad van Toezicht
heeft plaatsgehad en waarin verantwoording is afgelegd door de jaarstukken 2015 te bespreken en
goed te keuren. Daarnaast is er informatie gegeven over de besprekingen betreffende een besturenfusie
met PCO Dalfsen.
Vervolgens is er op 7 december 2016 een ALV gehouden waarin de leden is voorgesteld te besluiten
de vereniging te ontbinden, vanwege het voornemen tot een bestuurlijke fusie met PCO Dalfsen per
(streefdatum) 1 januari 2017. Omdat het vereiste aantal leden om een besluit te nemen niet aanwezig
was, is er een tweede ALV uitgeschreven voor 14 december 2016 waarin het volgende besluit is
genomen: Op voorstel van de Raad van Toezicht van de Vereniging voor Protestants-Christelijk
Onderwijs te Ommen en omstreken heeft de algemene ledenvergadering besloten de vereniging
te ontbinden vanwege het voornemen tot een bestuurlijke fusie tussen PCO Dalfsen en
PCO Ommen per (streefdatum van) 1 januari 2017.
Overeenkomstig de statuten werd het besluit tot ontbinding geacht tevens een besluit tot vereffening te
zijn. Daar er bij besluit geen andere regeling is gesteld, is de vereffening geschiedt door de
directeur-bestuurder.

4.9 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Aangezien PCO Ommen meerdere scholen beheert, is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle vier scholen. De GMR bestaat uit een personeels- en oudergeleding. Elke school
wordt vertegenwoordigd door één personeelslid en één ouder.
De gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder, die afhankelijk van de agendapunten de
GMR-vergaderingen bijwoont om uitleg te geven over de voorgelegde beleidsstukken en om met elkaar
van gedachten te wisselen over de toekomst van het onderwijs in zijn algemeenheid en specifiek voor
PCO Ommen en om uitleg te geven over de Verbinding in het Vechtdal: de intentie tot een besturenfusie.
De directeur-bestuurder heeft telkens een week voorafgaand aan de GMR-vergadering agendaoverleg
met de voorzitter en de secretaris.
De GMR gaf in 2016 een positief advies over en/of stemde in met:
o Het vakantierooster 2016 – 2017
o Het bestuursformatieplan 2016 – 2017 en het meerjarig formatiebeleid
o De intentie te komen tot een besturenfusie
o De aansluiting bij de vervangingspool ‘SLIM met Akorda’
De GMR ontving de hoofdpunten van het beleid, de begroting voor 2016 en het jaarverslag 2015 ter
informatie.

4.9.1 Jaarlijks overleg GMR en Raad van Toezicht
Naast de reguliere GMR-vergaderingen vergadert de raad elk jaar één keer met de Raad van Toezicht.
In juni 2016 evalueerden zij het schooljaar 2015 – 2016 en spraken zij samen over:
o Het besluit van PCO Nieuwleusen uit het fusieproces te stappen
o De verdere stand van zaken rond de besturenfusie met PCO Dalfsen
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4.9.2 Jaarlijks overleg GMR en voorzitters MR-en
Het jaarlijks overleg tussen de voorzitters van de MR-en en de GMR heeft in 2016 niet plaatsgevonden
omdat beide aangaven dat er geen bespreekpunten waren. De raden hielden elkaar per mail op de
hoogte en dit bleek voldoende.

4.9.3 GMR-overleg inzake Verbinding in het Vechtdal
De voorzitters van de GMR-en binnen het Verbinding in het Vechtdal-proces hebben regelmatig met
elkaar gemaild en met elkaar gesproken over de aandachtspunten uit de notitie Verbinding in het
Vechtdal. De regiegroep hield de GMR op de hoogte door de raad de agendapunten en gemaakte
afspraken toe te zenden. De directeur-bestuurder verstrekte indien gewent aanvullende informatie.

4.10 Code Goed Bestuur PO
PCO Ommen is lid van de brancheorganisatie POraad. Deze organisatie heeft een code voor goed
bestuur vastgesteld.
De code geeft ons de opdracht te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en houdt de Raad van Toezicht
en de directeur-bestuurder er namens het bevoegd gezag in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
o ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij
het best mogelijke onderwijs krijgt;
o de scholen adequate leerresultaten realiseren;
o de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de
samenleving (burgerschap);
o de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en
een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn;
o de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun
bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap);
o de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in een meerjarig perspectief
worden ingezet ter realisatie van deze opdracht.
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder leven de bepalingen in de Code Goed Bestuur PO
na, hebben niet de intentie hiervan af te wijken en richten zich bij het vervullen van hun taken op
bovengenoemde opdracht.
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5 Financiën PCO Dalfsen

5.1 Resultaat 2016
Staat van baten en lasten

Realisatie 2016
€
Baten
Bijdrage OCW

4.013.603

Overige overheidsbijdragen

18.137

Overige baten

97.421

Totaal baten

4.129.161

Lasten
Personele lasten

3.480.262

Afschrijvingen

127.391

Huisvestingslasten

171.411

Overige lasten

427.044

Totaal lasten

4.206.108

Saldo baten en lasten

-76.947

Financiële baten en lasten

4.370

Totaal resultaat

-72.577

5.2 Financiële kengetallen
Kengetallen maken financiële ontwikkelingen inzichtelijk. Onderstaand zijn de financiële kengetallen
van PCO Dalfsen weergegeven met de signaleringsgrens op basis van de uitgangspunten van het
rapport van de Commissie Don.
Financiële kengetallen
2015
2016
kapitalisatiefactor incl. private middelen
kapitalisatiefactor excl. private middelen
solvabiliteit
rentabiliteit
liquiditeit
weerstandsvermogen
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27%
81%
2,6%
2,94
17%

37%
29%
74%
-1,8%
2,10
13%
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5.3 Analyse financiële positie
De financiële positie per 31 december 2016 is goed te noemen ondanks dat het vermogen in 2016 met
€ 74.626 is gedaald. Het totale vermogen per eind 2016 is € 1.426.556. Het weerstandsvermogen is
met 14% ruim voldoende om in mindere tijden de activiteiten voort te zetten. De kapitalisatiefactor ligt
met 37% op de norm voor een middelgrote instelling. Financieel gezien was het jaar 2016 toch een
positief jaar. Evenals in 2015 betrof het een gunstiger resultaat dan verwacht. De baten stegen met
bijna € 119.000 t.o.v. de begroting en de uitgaven kwamen ruim € 106.500 boven de norm uit. De
renteopbrengst viel € 630 lager uit dan geraamd.
Korte verklaring ten opzichte van de begroting 2016:
Baten:
Bijdrage OC en W: lopende 2016 zijn de vergoedingen voor personeel, de prestatiebox en het
personeels- en arbeidsmarktbeleid verhoogd.
Overige baten: Hogere saldi op schoolrekeningen van de OR, een extra vergoeding van het SWV en
een vergoeding voor cluster 2 leerlingen.
Lasten:
Overige lasten: De hogere uitgaven hebben met name betrekking op de 5% cao-stijging van de lonen,
extra kosten bestuurlijke samenwerking en uitgaven voor de vaardigheidsmeter.

5.4 Treasury verslag
De liquide middelen van de organisatie zijn bij de Rabobank ondergebracht. Op de rekening-courant
rekening moeten voldoende middelen staan voor de lopende verplichtingen. Overtollige geldmiddelen
worden op de spaarrekening geparkeerd.
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6 Financiën PCO Ommen

6.1 Resultaat 2016
Staat van baten en lasten

Realisatie 2015
€

Begroting 2016
€

Realisatie 2016
€

2.903.084

2.910.532

2.950.883

Baten
Bijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

6.978

0

1.888

58.187

27.983

52.029

2.968.249

2.938.515

3.004.800

2.349.392

2.363.587

2.321.968

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

100.253

91.601

182.511

Huisvestingslasten

157.821

145.610

163.563

Overige lasten

309.744

347.927

313.471

2.917.210

2.948.725

2.981.513

Saldo baten en lasten

51.039

-10.210

23.287

Financiële baten en lasten

31.560

9.000

19.789

Totaal resultaat

82.599

-1.210

43.076

Totaal lasten

6.2 Analyse resultaat
Het totaal resultaat over 2016 is € 43.076,00 positief, ondanks het feit dat er voor ruim € 60.000 extra
afschrijvingslasten waren vanwege de bijzondere waardevermindering en desinvestering van
respectievelijk meubilair en leermethoden van voor 2010.
De school Hoogengraven ontving van de provincie een subsidie van € 1.888,00 voor ‘cultuur met
kwaliteit’. Deze was niet begroot. De realisatie van de overige baten is hoger door een niet-begrote
premiedifferentiatie van het Vervangingsfonds en ontvangen gelden voor leerlingen met een visuele
beperking en leerlingen met een taal- of spraakstoornis of die doof, slechthorend of doofblind zijn.
In de begroting 2016 was geen rekening gehouden met het vertrek van een leerkracht.
De begrote overige lasten waren inclusief de kosten voor het treffen van voorbereidingen van de
realisatie van het kindplein. Er zijn hiervoor in 2016 geen kosten gemaakt.
De financiële baten zijn de rentebaten, die voorzichtig waren begroot. De financiële lasten betreffen de
betaalde rente op de leasecontracten bij de Lage Landen.

6.3 Investerings- en financieringsbeleid
PCO Ommen heeft bewust gekozen voor het leasen van touchscreens, servers en computers, zodat zij
het spaargeld niet hoeft aan te spreken en een financiële buffer kan aanhouden om aan verplichtingen
te kunnen blijven voldoen. Overige investeringen worden gefinancierd met eigen middelen. Hiervoor is
geen vreemd geld aangetrokken. Investeringen worden geactiveerd indien ze tenminste € 3.000,00
bedragen.
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6.4 Treasuryverslag
De beschikbare vrije middelen staan op spaarrekeningen bij twee verschillende banken. De directeurbestuurder is bevoegd om over de banktegoeden te beschikken. Dit is met uitzondering van het tegoed
op de Rabo Deposito ad € 500.000,00. Een lid van de Raad van Toezicht en het administratiekantoor
zijn bevoegd de banksaldi in te zien. De betalingen worden door het administratiekantoor Akorda
verzorgd. Er hebben zich in 2016 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

6.5 Financiële kengetallen
Kengetallen maken financiële ontwikkelingen inzichtelijk. Onderstaand zijn de financiële kengetallen
van PCO Ommen weergegeven met de signaleringsgrens op basis van de uitgangspunten van het
rapport van de Commissie Don.
Financiële kengetallen
Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor incl. private middelen
kapitalisatiefactor excl. private middelen
solvabiliteit
rentabiliteit
liquiditeit
weerstandsvermogen

signalering

2015

2016

> 60%
> 60%
< 30%
tussen 0% - 5%
< 0,5
tussen 5% - 20%

79%
52%
80%
2,8%
4,52
49%

79%
51%
82%
1,4%
4,83
55%

De kapitalisatiefactor geeft inzicht in welk percentage van het kapitaal niet of inefficiënt benut wordt.
De solvabiliteit is de mate waarin de organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Een hoge solvabiliteit betekent relatief veel eigen vermogen en relatief weinig vreemd vermogen.
De rentabiliteit geeft het rendement aan, ofwel de opbrengst in verhouding tot de investering. Een
rentabiliteit tussen 0 en 5% wordt in orde geacht.
De liquiditeit is de mate waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Het weerstandvermogen is het vermogen om ook in ongunstige tijden de activiteiten voort te zetten.

6.6 Inzet ondersteuningsgelden
Inzet ondersteuningsgelden | 2016

Basisondersteuning

€

Ontvangen gelden

80.440

Ingezette gelden

80.440

Verantwoording: alle gelden zijn ingezet voor facilitering IB-er.
De IB-er coördineert de ondersteuningsstructuur in de school en hij begeleidt en ondersteunt leerkrachten bij
het inhoud geven aan de ondersteuning aan leerlingen. Bovendien draagt hij bij aan het implementeren van
onderwijsvernieuwingen. Het effect van de personele inzet is een verbetering van het pedagogisch klimaat en
een verhoging van de leeropbrengsten.

Ondersteuning aan dove, slechthorende leerlingen
Ontvangen gelden

10.625

Ingezette gelden

10.625

Verantwoording: de gelden zijn ingezet voor logopedie.
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7 Continuïteitsparagraaf PCO Dalfsen

Omdat PCO Dalfsen zich in een fusieproces met PCO Ommen bevond, wordt in 2016 geen nieuw beleid
voor de eigen organisatie geschreven en wordt ook bestaand beleid niet aangepast. In gevallen waarin
gedateerd beleid niet langer functioneel te noemen is, wordt door het managementteam van directeuren,
onder voorzitterschap van de algemeen directeur, een besluit genomen.
In het kader van de voorgenomen fusie wordt alle beleid op het gebied van identiteit, onderwijskwaliteit,
huisvesting, ICT, financiën en personeel voor de nieuwe stichting binnen de projectactiviteiten
ontwikkeld. Dat gebeurt door werkgroepen van directeuren onder regie van de projectleider en onder
aansturing van de bestuurders. Bij de ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en financieel beleid
wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door medewerkers van administratiekantoor Akorda.

7.1 Risico’s in beeld
PCO Dalfsen heeft te maken met risicofactoren. Om risico’s te kunnen opvangen dient er een
weerstandsvermogen aanwezig te zijn. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen is
afhankelijk van de risico’s. Hieronder worden in het kort de in beeld gebrachte risico’s omschreven.

7.1.1 Ontwikkeling in het aantal leerlingen
Betreft zowel de prognose van PCO als van de gemeente
Scholen

1-102015
PCO

1-102015
Gem.

Aantal ll.

1-102016
PCO

1-102016
Gem.

Aantal ll.

1-102017
PCO

1-102017
Gem.

Aantal ll.

1-102018
PCO

1-102018
Gem.

Aantal ll.

Regenboog

102

104

103

106

108

106

110

106

Sjaloom

71

70

67

66

65

65

63

65

Ichthus

104

129

97

122

96

118

103

113

De Spiegel

276

274

290

277

300

293

290

293

Cazemier

110

116

103

116

104

108

102

108

58

59

56

58

57

56

57

751

719

743

731

747

724

742

Baron
v. 58
Dedem
TOTAAL >>
721

Na een jarenlange gestage daling van het aantal leerlingen, is de verwachting dat de komende jaren
verenigingsbreed er een lichte stijging komt.

7.1.2 Kwaliteit onderwijs
Basisscholen moeten onderwijs van goede kwaliteit bieden. De inspectie van het onderwijs houdt hier
toezicht op. Soms blijven de feitelijke onderwijsresultaten en –scores achter bij de doelstellingen en
krijgt een school van de onderwijsinspectie een attendering.
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Beheersmaatregelen:
1. Het uitbouwen van de opbrengstgerichte aanpak: het beste uit leerlingen halen en duidelijke
doelen stellen.
2. Het structureel evalueren van de opbrengsten, het plannen van benodigde acties en het
vastleggen van resultaten.
3. Het maken van vereiste ontwikkelingsperspectieven.
4. Het blijven investeren in de ontwikkeling van leerkrachten en directeuren.

7.1.3 Verenigingsgrootte
PCO Dalfsen is een betrekkelijk kleine vereniging waarbij het risico van omvangrijke financiële nadelen
meer impact heeft dan bij een grotere vereniging.
Beheersmaatregelen:
1. Het aanhouden van voldoende weerstandvermogen
2. Het bestuurlijk fuseren met PCO Ommen.

7.2 Toekomstverwachting
De vereniging PCO Dalfsen is al jaren een gezonde schoolvereniging ondanks dat de leerlingaantallen
de laatste jaren iets zijn teruggelopen. De fusie met PCO Ommen per 1 januari 2017 geeft de nieuwe
Stichting (SCPO in het Vechtdal) nog meer body. Door samen te werken willen de twee organisaties de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen en het professioneel handelen in alle lagen van de organisatie
op een nog hoger peil brengen, zodat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

7.3 Verklaring inzake interne beheersing
De verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van de personele en materiële kosten liggen
bij de algemeen directeur. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is
een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende Planning & control-cyclus van groot belang.
Het totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties (o.a. vastgelegd in verschillende reglementen en
statuten) en andere maatregelen en procedures, ondersteunt de algemeen directeur bij het beheersen
van de processen. De algemeen directeur werd hierbij in 2016 naar tevredenheid ondersteund door het
administratiekantoor Akorda in Zwolle.
Het bestuur van PCO Dalfsen houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige besteding en aanwending van de middelen van de scholen op grond van de wet en op de
naleving door de algemeen directeur van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Code Goed
Onderwijs – Primair Onderwijs.
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8 Continuïteitsparagraaf PCO Ommen

8.1 Risico’s in beeld
PCO Ommen heeft te maken met risicofactoren. Om risico’s te kunnen opvangen dient er een
weerstandsvermogen aanwezig te zijn. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen is
afhankelijk van de risico’s. Hieronder worden in het kort de in beeld gebrachte risico’s omschreven.

8.1.1 Ontwikkeling in het aantal leerlingen
Onderstaand overzicht geeft per school de te verwachten ontwikkeling van het leerlingaantal weer.
Leerlingprognose scholen PCO Ommen
1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

definitief

prognose

prognose

prognose

39

42

41

46

Het Koloriet

169

176

177

175

De Kardoen

249

246

245

245

De Triangel

43

40

34

34

500

504

497

500

Hoogengraven

Totaal

De verwachting is dat het totaal aantal leerlingen nagenoeg stabiel blijft. Het leerlingaantal op
De Triangel loopt terug en dat kan nadelig zijn voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs. Het
kan gevolgen hebben voor het bestaansrecht van de school en voor haar personeel. Mogelijk door
nieuwbouw in Witharen is stabilisatie van het leerlingaantal mogelijk.
Beheersingsmaatregelen:
1. Het in elk geval vasthouden, maar liever nog vergroten van het marktaandeel door o.a. het
behouden en verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het blijven aanbieden van diversiteit
binnen de scholen, het met vernieuwings- en samenwerkingsprojecten inspelen op de
onderwijs- en ondersteuningsvraag van leerlingen en ouders en het zorgen voor goede mondtot-mond reclame.
2. Het bundelen van krachten door te fuseren met PCO Dalfsen en door kleine scholen te laten
samenwerken op gebied van onderwijsontwikkeling, personeel, leermiddelen en methodieken.
3. Het maken van een personeelsplanning door het gewenste personeelsbestand te vergelijken
met het huidige en na te gaan welke acties op het vlak van in-, door- en uitstroom nodig zijn.
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8.1.2 Passend onderwijs en bijdrage van het SWV
Per 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. De scholen hebben zorgplicht en moeten een
passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Tevens gelden er afspraken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra
ondersteuning aan de scholen en over de overdracht van middelen bij overplaatsing van een leerling
naar een andere school voor basis- of speciaal onderwijs.
De gevolgen zijn:
1. De scholen hebben de verantwoordelijkheid alle leerlingen een passende onderwijsplek te
bieden.
2. Leerkrachten hebben meer te maken met verschillen in de klas.
3. De hoogte van de bijdrage van het SWV verschilt per jaar.
4. Bij een overplaatsing van een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs moeten financiële
middelen worden ‘meegegeven’.
Beheersingsmaatregelen:
1. Het hanteren van een goed aannamebeleid om een juiste toelatingsbeslissing te kunnen
nemen.
2. Het aannemen of opleiden van gespecialiseerde leerkrachten: Het maken van een
personeelsplanning door het gewenste personeelsbestand (qua aanwezige functies en qua
talenten van personeel) te vergelijken met het huidige en na te gaan welke acties op het vlak
van in-, door- en uitstroom en scholing nodig zijn.
3. Het gebruik maken van de expertise van het speciaal onderwijs of zelf een klas in te richten
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
4. Een eigen expertisecentrum opzetten binnen de afdeling van het SWV.
5. Het op-/bijstellen van de ondersteuningsbegroting.

8.1.3 Huisvesting
Wij willen twee kindpleinen in de kom Ommen realiseren. Wij willen als eerste de school Het Koloriet
onderbrengen in een nieuw te bouwen kindplein in Ommen-West. Ten tweede streven wij ernaar op
termijn de school De Kardoen te situeren op een nieuw te bouwen kindplein in Ommen-Oost. Wij zijn
hierbij vooralsnog afhankelijk van de verdere besluitvorming van de gemeente Ommen. Het is mogelijk
dat uit zal wijzen dat de realisatie van twee kindpleinen niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat de
gemeente de bouw niet financiert of omdat participanten zich terugtrekken.
In 2015 is het buitenonderhoud overgeheveld. De gevolgen en beheersmaatregelen zijn in beeld
gebracht door het opstellen van een MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP). Vanaf 2017 zullen de
activiteiten overeenkomstig dat plan blijven uitgevoerd. Doordat de schoolgebouwen (met uitzondering
van De Triangel) verouderd zijn, zullen de werkzaamheden veelomvattend en kostbaar zijn.

8.1.4 Kwaliteit onderwijs
Basisscholen moeten onderwijs van goede kwaliteit bieden. De inspectie van het onderwijs houdt hier
toezicht op. Soms blijven de feitelijke onderwijsresultaten en –scores achter bij de doelstellingen en
krijgt een school van de onderwijsinspectie een attendering.
Beheersmaatregelen:
1. Het uitbouwen van de opbrengstgerichte aanpak: het beste uit leerlingen halen en duidelijke
doelen stellen.
2. Het structureel evalueren van de opbrengsten, het plannen van benodigde acties en het
vastleggen van resultaten.
3. Het maken van vereiste ontwikkelingsperspectieven.
4. Het blijven investeren in de ontwikkeling van leerkrachten en directeuren.
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8.1.5 Verenigingsgrootte
PCO Ommen is een betrekkelijk kleine vereniging waarbij het risico van omvangrijke financiële nadelen
meer impact heeft dan bij een grotere vereniging.
Beheersmaatregelen:
1. Het aanhouden van voldoende weerstandvermogen.
2. Het bestuurlijk fuseren met PCO Dalfsen.

8.2 Toekomstverwachting
PCO Ommen verwacht dat de bestuurlijke fusie met PCO Dalfsen per 1 januari 2017 de positie van
beide verenigingen zal versterken. Door samen te werken willen de organisaties de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen en het professioneel handelen in alle lagen van de organisatie op een nog
hoger peil brengen. De toekomst wordt, mede gezien de gezonde financiële positie van de vereniging,
met vertrouwen tegemoet gezien.

8.3 Speerpunten voor 2017
Per 1 januari 2017 zijn PCO Dalfsen en PCO Ommen gefuseerd tot één nieuwe organisatie voor
christelijk primair onderwijs in het Vechtdal. In aanloop naar genoemde datum zijn verschillende
activiteiten (overeenkomstig het projectplan) uitgevoerd en inmiddels afgerond. Meerdere activiteiten
zijn doorgeschoven naar 2017. Deze zijn onderstaand als speerpunt opgenomen.
Speerpunten voor 2017:
o Het ontwikkelen van de huisstijl voor de nieuwe organisatie
o Het opstellen van een definitief strategisch beleidsplan 2017 – 2023
o Het opstellen van het beleid, en het afstemmen van de systematiek ten aanzien van onderwijs,
financiën, personeel, huisvesting en communicatie.

8.4 Meerjarenbegroting
Vanwege de intentie tot een bestuurlijke fusie met PCO Dalfsen per 1 januari 2017 is er in 2016 geen
meerjarenbegroting opgesteld. Deze zal voor de nieuwe stichting worden gemaakt.

8.5 Verklaring inzake interne beheersing
De verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van de personele en materiële kosten liggen
bij de directeur-bestuurder. Om deze verantwoordelijkheid nu en in de toekomst te kunnen nemen, is
een gezonde financiële situatie evenals een goed werkende Planning & Controle van groot belang. Het
totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties (o.a. vastgelegd in verschillende reglementen en
statuten) en andere maatregelen en procedures, ondersteunt de directeur-bestuurder bij het beheersen
van de processen. De directeur-bestuurder werd hierbij in 2016 naar tevredenheid ondersteund door
het administratiekantoor Akorda in Zwolle.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
besteding en aanwending van de middelen van de scholen op grond van de wet en op de naleving door
de directeur-bestuurder van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Code Goed Onderwijs Primair
Onderwijs.

8.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De vereniging voor PCO te Ommen e.o. is zich continu bewust van het maatschappelijk speelveld
waarin zij zich bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen
de vereniging inhoud te geven. Dit onderwerp maakt tevens onderdeel uit van de dialoog die de
organisatie met andere betrokken partijen voert.
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