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Inleiding

Dit koersplan staat in verbinding met het Schoolplan. Het Schoolplan voorziet in een uitwerking van het 
beleid. De richting, kaders en contouren zijn in dit koersplan uitgewerkt. Zoals blijkt uit de titel, heeft het 
plan voornamelijk een rol in het beschrijven van de koers die we met elkaar willen gaan. Als bestuur 
geloven we dat een vaste koers onmisbaar is voor het behalen van de doelstellingen van onze school. 
Doelstellingen die in 1963 al centraal stonden bij de oprichting van onze school. Centraal staat hierbij de 
identiteit, die nader is uitgewerkt in onder meer onze missie en visie.

De Rehobothschool heeft een duidelijke eigen identiteit. De naam Rehoboth, die in de Bijbel voorkomt, 
laat al zien dat de Bijbel op onze school een belangrijke plaats inneemt. Izak, een van de aartsvaders, had 
als herdersvorst behoefte aan waterputten voor zijn vee. Hij was echter niet alleen in dat deel van Kanaän. 
Ook anderen wilden putten. Het gebeurde een paar keer dat waterputten die door de herders van Izak 
waren gegraven, in bezit werden genomen door anderen. Izak trok verder met zijn mensen en kudden. In 
dat ‘nieuwe’ land groeven zijn herders opnieuw een put. Over deze ontstond geen onvrede. Dat stemde 
Izak tot dankbaarheid jegens de Heere. Die dankbaarheid uitte hij in de naamgeving van de put,  
namelijk Rehoboth. In het Bijbelvers wordt uitgelegd wat deze naam betekent: ‘Nu heeft de Heere ons 
ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen [gegroeid] in dit land.’ (Genesis 26:22). 

“Het is de Heere Die ons de ‘ruimte’ 
geeft voor het reformatorisch onderwijs.”

Ruimte voor Bijbelgetrouw onderwijs op onze Rehobothschool. Voorliggend koersplan voorziet in een  
invulling van deze ruimte. Ruimte die we, naar Gods raad en wil, tot op de huidige dag ontvangen.  
Genadig geeft de Heere ons reformatorisch onderwijs. We mogen samen wel voortdurend bidden of God 
Zijn zegen over onze school wil gebieden en bekeringsgenade aan ons en onze kinderen zou willen schenken. 
Tot Zijn eer.

Dit Strategisch Koersplan (SKP) beschrijft per domein het belang, de huidige stand van zaken, 
de doelstellingen en de weg daar naartoe. Het SKP schetst op deze manier helder de kaders 
voor het schoolbeleid en de daaruit voortvloeiende plannen. Op basis van dit koersplan kan 
het gesprek tussen directie, bestuur en toezichthouder (mede) gevoerd worden, waarbij de 
realisatie van de doelen en de strategieën gevolg kunnen worden. Dit koersplan behandelt 
de belangrijkste thema’s, maar heeft niet de pretentie uitputtend te zijn. Het plan heeft na-
drukkelijk geen juridisch gewicht. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
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Hoofdstuk 1,2 en 3 bevatten respectievelijk een analyse van de huidige situatie en (externe) context waar-
in de school zich bevindt, een beschrijving van het bestuursconcept en van de missie, visie en waarden 
van de school. In de hoofdstukken 4 tot en met 10 wordt per beleidsdomein beschreven wat de belang-
rijkste doelstellingen zijn. Bij ieder beleidsdomein wordt gestart met beschrijving van het belang (‘het 
waarom’) van dit domein, opgevolgd door een analyse van de huidige stand van zaken (‘het nu’). De kern 
van de hoofdstukken vormt de beschrijving van de strategische doelen (‘het wat’) en manier waarop dit 
grofweg uitwerking vindt in beleidsdocumenten, plannen en kaders (‘het hoe’). In de managementrappor-
tage is beschreven met welke indicatoren de verwezenlijking van de doelstellingen wordt beoordeeld.

Namens het bestuur,

G.H.A. van Ee (voorzitter)
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1. Richting en samenhang
Met oog op de toekomst is er binnen de school behoefte aan richtinggevend beleid. Nagenoeg parallel 
aan het schoolplantraject is daarom in 2018 een traject gestart waarin het bestuur, samen met de directie 
en het MT, heeft nagedacht en gesproken over de te varen koers. Hiermee startte in feite een ‘bouwfase’, 
waarin samen is gewerkt aan de totstandkoming van het strategisch koersplan. Dit plan heeft als doel  
richting te geven aan het beleid van onze school, binnen alle domeinen. Daarnaast heeft het een  
belangrijke rol in het creëren van samenhang in de organisatie.

2. Waar staat de Rehobothschool nu?

Grondslag en identiteit
Op onze reformatorische Rehobothschool zijn Gods Woord (versie Statenvertaling 1637) en de daarop  
gegronde Drie Formulieren van Enigheid leidend. Op basis hiervan biedt de school goed onderwijs. Het 
gegeven onderwijs sluit aan bij het kind, op het vervolgonderwijs en op de deelname aan het maatschap-
pelijk leven. Burgerschapsonderwijs heeft op onze school een belangrijke plek, met name in het Bijbels 
onderwijs.

Onze levensbeschouwelijke identiteit vormt de basis voor ons handelen. De regels die hieruit voortvloei-
en verdienen daarbij continu verdere uitwerking en borging. Vorming van leerlingen en leerkrachten blijft 
daarbij, gezien de talloze ontwikkelingen die op hen afkomen, een belangrijk thema.

Onderwijs en team
De basiskwaliteit van het onderwijs en de pedagogische kwaliteiten van het team zijn op orde. Het onder-
steuningssysteem functioneert goed en het zorgprofiel van de school is helder vastgelegd.  
Verdere versterking van de vastlegging van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen verdient 
onze gezamenlijke aandacht.

Onze school heeft over het algemeen een gedreven, principieel en vakkundig ( jong) team. MT, team,  
bestuur en ouders stralen wederzijds vertrouwen uit. We beschikken over een pedagogisch sterk team, 
maar zullen voor de kwaliteitsverbetering blijvend aandacht moeten houden. Er is sprake van een  
groeiende leercultuur binnen het team en het MT, welke wordt aangemoedigd door de schoolleiding. De 
cao en wettelijke vereisten worden nageleefd. De ervaren werkdruk is acceptabel.

1. Analyse
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Veiligheid en communicatie
Kinderen, medewerkers en betrokkenen voelen zich (meestal) bij ons op school veilig. De open cultuur, 
benaderbaarheid van de school en de goede sfeer spelen daarin een centrale rol. Tevens voldoet de 
school aan de wettelijke eisen wat betreft sociale veiligheidsbeleid. De fysieke veiligheid is basaal op 
orde, maar verdient blijvend de aandacht (met name het gedrag op het plein en in de gangen).
De school onderhoudt goede tot warme banden met betrokkenen zoals de buurt, de burgerlijke  
gemeente en de betrokken kerken. De interne en externe communicatievoorziening voldoet.

Organisatie en financiën
Het primaire proces verloopt naar tevredenheid. Er is een informele structuur met goede onderlinge  
contacten waarin via ‘korte lijntjes’ zaken praktisch worden opgelost. Er is echter niet altijd een  
samenhang te zien tussen visie, beleid en uitwerking en is de verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden niet overal helder. Ook is de daarbij behorende kwaliteitszorgcyclus nog onvoldoende in 
samenhang ingericht.

Financieel gezien is de school toenemend gezond, maar zijn we nog niet waar we naartoe willen. Om de 
financiële gezondheid blijvend te versterken, werkt de school onder meer met een planning- en  
controlcyclus, een budgetsturingssysteem en een meerjarig onderhoudsplan.
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1. Visie op besturen
Het bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. 
De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het 
bestuur is om namens de leden van de vereniging er voor te zorgen dat de school bereikt wat ze moet 
bereiken op een te verantwoorden manier.

Het bestuur heeft voor de uitvoering van deze verantwoordelijkheid (in de context van de discussie over 
bestuur en toezicht) bewust gekozen voor het concept van een uitvoerend bestuur. De kern hiervan is 
dat het daadwerkelijk besturen van de organisatie een taak is van het bestuur. Het bestuur volgt daarbij 
wel het principe van besturen op hoofdlijnen. De directie en het MT hebben een eigenstandige ruimte en 
verantwoordelijkheid om beleid op te stellen en na vaststelling uit te voeren. Het bestuur zorgt ervoor (via 
het toezien op de directie) dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt conform de afspraken. Zij ziet er 
daarnaast nadrukkelijk op toe dat allerlei relevante ontwikkelingen vanuit de omgeving van de school een 
plaats krijgen in het schoolbeleid. De taken en bevoegdheden worden vastgelegd in een  
managementstatuut (zie bijlage 6).

Het bestuur is in sterke mate een vertegenwoordigend bestuur. Het bestuur brengt immers ‘van buiten 
naar binnen’. Het bestuur vertegenwoordigt verschillende invalshoeken, die relevant zijn voor de schoolor-
ganisatie. In bijlage 4 is een uitgewerkte profielschets opgenomen, waarvoor advies van de Medezeggen-
schapsraad is gevraagd.

De bijzondere taken van een aantal bestuurders stellen uiteraard aanvullende eisen aan de kandidaten 
die binnen het bestuur deze functies gaan vervullen. Het gaat dan met name om de functies van voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Hiertoe zijn voor deze functies aanvullende beschrijvingen opgenomen in 
de profielschets, zoals opgenomen in de bijlagen.

Het bestuur houdt zichzelf en zijn leden aan de norm van Gods onfeilbaar Woord en daarnaast ook aan de 
gebruikelijke ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden, waaronder het verantwoord omgaan 
met het gegeven gezag en bijbehorend decorum, in de hoedanigheid van bestuurslid. Het bestuur  
verbindt zich daarmee aan de bepalingen zoals vastgelegd in de sectorcode Goed bestuur.

Meer in het bijzonder zal het bestuur daarmee als volgt omgaan:
• Het bestuur handelt vanuit en in het belang van de vereniging.
• De leden van het bestuur zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activitei-

ten. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
• Indien een lid van het bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaar-

heid voor zichzelf of een ander lid van het bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de 
voorzitter. Indien naar het oordeel van het bestuur zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, 

2. Bestuurs- en organisatieconcept
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waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het  
betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van het bestuur een meer dan inci-
dentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

• Indien een lid van het bestuur voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal 
(gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van het bestuur, 
dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van het bestuur. Indien naar de mening van het bestuur de 
status van het bestuur negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de bestuurswerkzaamheden 
schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

• De leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van wat hun uit hoofde van hun functie 
ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is 
opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur.

• De leden van het bestuur doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van het 
bestuur, noch over het bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het 
aanspreekpunt van het bestuur is.

• De voorzitter van het bestuur doet geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van het 
bestuur, die niet overeenkomen met hetgeen in de bestuursvergaderingen besloten is.

• De leden van het bestuur zullen zich ervan onthouden:
• middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen 

van personen die ten behoeve van de vereniging werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveran-
ciers van de vereniging.

• van leerlingen/studenten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of 
beloning aan te nemen of te vorderen.

• zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het bestuur door personen in dienst van de 
vereniging voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de 
vereniging toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

• zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het bestuur deel te nemen aan het toezicht 
of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten 
behoeve van de vereniging of onderdelen daarvan kunnen offreren dan wel samenwerken met 
de vereniging dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Informatievoorziening
Voor het effectief besturen is informatie van groot belang. De informatievoorziening is de eigen verant-
woordelijkheid van het bestuur. Daartoe heeft het bestuur een jaarkalender opgezet, waarin zowel de 
beleidsterreinen, als de gewenste informatie beschreven wordt.
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Het bestuur wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, 
de aan de onderwijsinstelling(en) verbonden risico’s, de maatschappelijke functie en de strategie. Hiervoor 
is een voorgangs- en verantwoordingsrapportage opgesteld, waarin de resultaten worden periodiek  
worden vermeld. Het bestuur wordt verder op hoofdlijnen geïnformeerd over interne en externe  
ontwikkelingen en over wet- en regelgeving. Daarnaast wordt het bestuur altijd direct geïnformeerd over 
(dreigende) problemen of conflicten binnen de organisatie, (dreigende) problemen of conflicten in relaties 
met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de Inspectie van het onderwijs dan wel bij Justitie, 
gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn.

Het bestuur wint verder zelf informatie in door contacten met de medezeggenschapsraad, schoolbezoe-
ken en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de vereniging. Ook is er 
regelmatig overleg met het MT.

Zittingsduur
Het bestuur hecht aan voldoende continuïteit in het bestuur. Zowel vanwege de benodigde opbouw van 
deskundigheid, als voor de stabiliteit in het bestuursproces. Het bestuur stelt vooralsnog geen maximum 
aan het de zittingstermijn, maar in het rooster van aftreden wordt wel een praktische werkwijze gevolgd 
waarin voorzien wordt in maximaal 11 jaren bestuurslidmaatschap.

Beloningsbeleid
Bestuursleden (en toezichthouders) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is wel de mo-
gelijkheid om onkosten te declareren. De directeur wordt bezoldigd conform de cao refPO. In de  
jaarrekening wordt inzicht gegeven in de (eventuele) beloningen en vergoedingen en de uitkomst van de 
toetsing aan de Wet Normering Topinkomens.

2. Inrichting van de organisatie
In dit hoofdstuk wordt de bestuursstructuur van de ‘Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op 
reformatorische grondslag te Kootwijkerbroek’ beschreven. Vooraf is het van belang om de belangrijkste 
begrippen helder te definiëren.
Om kernachtig aan te geven hoe de verantwoordelijkheden liggen, wordt gebruik gemaakt van een  
zandloper als metafoor. Deze metafoor geeft kernachtig weer hoe de lijnen binnen de schoolvereniging 
liggen, waarbij de zandloper staat voor de structuur en het zand symboliseert waar de ‘activiteit’ plaats-
vindt. 

• Bovenin staat de algemene ledenvergadering afgebeeld, als hoogste orgaan van de vereniging.
• Vanuit de ledenvergadering wordt een Toezichtscommissie alsmede het uitvoered bestuur gekozen 

en samengesteld.
• Het bestuur geeft vorm aan het beleid en legt verantwoording af aan de Toezichtscommissie.
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3. Besturen en toezichthouden: taken en verantwoordelijkheden
In dit model worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:
• De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Tevens is de directeur betrokken bij de 

beleidsvoorbereiding door het bestuur.
• Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, geeft richting, denkt mee in het opstellen van beleid, stelt het 

beleid van de directeur vast en houdt toezicht op de uitvoering door de directeur. Het bestuur blijft 
eindverantwoordelijk voor de rechtspersoon.

• De Toezichtscommissie houdt toezicht op het bestuur conform de wettelijke vereisten, dat wil zeggen 
dat ze de jaarrekening, de begroting en meerjarig beleid goedkeurt. Ook houdt zij toezicht op de 
organisatie in het algemeen.

• De MR voert haar wettelijke taken uit aangaande medezeggenschap, zoals verwoord in haar eigen statuut.

• Directie en MT hebben zo de gelegenheid zich zoveel 
mogelijk met het primaire proces bezig te houden. De 
directeur geeft per mandaat leiding aan de school en 
voert samen met het MT het door het bestuur vastge-
stelde beleid uit. Dit gebeurt in gezamenlijkheid, omdat 
het bestuur veel waarde hecht aan een stevige ‘flessen-
hals’. De directie en het MT hebben bij veel onderwerpen 
ook een belangrijke taak in de beleidsvoorbereiding.

• Team en MT geven vorm aan het primaire proces: het 
geven van onderwijs. De leerlingen staan hierin cen-
traal en hun ouders zijn hierbij nauw betrokken.

• De beschreven verhoudingen en processen hebben 
enkel bestaansrecht vanwege de grondslag van de 
school. Hierop rusten twee centrale pijlers die de kern 
vormen van waar we ons op school mee bezig hou-
den: identiteit en onderwijs.

• De school heeft ten slotte te maken met diverse sta-
keholders binnen of buiten de school. Te denken valt 
aan de betrokken kerken, Inspectie, MR, de burgerlijke 
gemeente en de wijk.
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De Onderwijsraad (2006) heeft besturen en toezicht houden als volgt omschreven:
• Besturen betekent verantwoordelijkheid dragen voor de rechtspersoon (i.c. richting geven, besluiten 

nemen en toezicht houden op uitvoering), verantwoording afleggen en vertrouwen verwerven.
• Intern toezicht betreft het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak 

voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 
eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

De taken van het bestuur zien wij als volgt:
• Richten: het bestuur werkt vanuit een beschreven visie en heeft een helder zicht op de koers van de 

organisatie (vertaald in strategisch beleid).
• Inrichten: het bestuur zorgt voor een effectieve inrichting van de organisatie, zorgt voor de juiste  

mensen op de juiste plek, faciliteert en geeft ruimte aan de professionals op de werkvloer.
• Verrichten: het bestuur geeft mandaat aan de directeur om het beleid (veelal) voor te bereiden en uit te 

voeren. Het bestuur stelt het beleid vast. Het bestuur monitort de resultaten en voortgang via een  
managementrapportage en ondersteunt de directeur maximaal. Het bestuur is werkgever van het  
personeel.

• Berichten: het bestuur informeert de stakeholders actief over het gevoerde beleid en legt verticaal 
(ALV, toezicht) en horizontaal (stakeholders, Inspectie) verantwoording af.

De wettelijke taak van de toezichthouder bestaat uit de volgende onderdelen:
• Toezicht houden op het bestuur;
• Goedkeuren van belangrijke strategische beleidsplannen;
• Geven van advies (klankbordfunctie). 

Vanuit onze vereniging is er vanuit de ledenvergadering een Toezichtscommissie gevormd, die belast 
is met het intern toezicht. Vanuit de ledenvergadering zijn er voldoende leden beschikbaar om intern 
toezicht uit te gaan voeren. In ons model is het bestuur het bevoegd gezag en voert een commissie uit 
de algemene vergadering het toezicht uit op het bestuur. Deze commissie, bestaande uit leden van de 
vereniging, oefent toezicht uit op het bestuur binnen de wettelijke en ook door de ALV gestelde kaders.

Ook heeft de Toezichtscommissie een eigen reglement en heeft een heldere visie op toezicht houden 
ontwikkeld. De Toezichtscommissie en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per jaar gezamenlijk. De 
agenda wordt samengesteld op basis van wederzijdse input. Op basis van de bestuurlijke jaaragenda zullen 
tevens enkele vaste onderwerpen worden geagendeerd. Daarnaast bezoeken bestuurders en toezichthou-
ders gezamenlijk lerend netwerkbijeenkomsten, georganiseerd door de scholen binnen Vebakowosz.
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4. Voordelen van het bestuursmodel 
Bestuur en toezicht hebben bewust voor dit organisatiemodel gekozen. Het wordt gezien als een  
overzichtelijk model, waarbij de verantwoordelijkheden evenwichtig zijn verdeeld en er geen onnodige 
druk op de directeur wordt gelegd. De belangrijkste voordelen van dit bestuursmodel zijn dat het een 
vrij heldere en strakke scheiding tussen bestuur en toezicht kent, en daarmee ook een heldere verdeling 
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarbij blijft de positie van de vereniging, de drager van 
de vrijheid van onderwijs, zoveel als mogelijk gehandhaafd. Het toezicht wordt belegd op de plaats waar 
het hoort: de algemene ledenvergadering. De taken en bevoegdheden van de Toezichtscommissie zijn 
beschreven in een reglement.

5. Evaluatie
Jaarlijks wordt aandacht besteed aan een grondige (zelf)evaluatie van het functioneren van bestuur en 
toezicht. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ‘bestuurskracht’. 
Geëvalueerd wordt in hoeverre bestuur en toezicht ‘in hun rol’ zitten en aandacht besteden aan  
bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
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1. Missie (waar staan wij voor)
Op onze Rehobothschool zijn Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid  
leidend. Vanuit de drieslag gezin, kerk en school willen wij het kind:
• vormen tot een zelfstandige persoonlijkheid die leeft naar Gods Woord, de Bijbel.
• een stevige kennisbasis bijbrengen.
• helpen in de ontwikkeling van vaardigheden.
• een veilig pedagogisch schoolklimaat bieden.

Hierbij dienen leer en leven met elkaar in overeenstemming te zijn.

2. Visie (waar gaan wij voor)
De Rehobothschool biedt goed onderwijs. De inhoud van dit onderwijs en de wijze waarop het gegeven 
wordt, zijn gebaseerd op Gods Woord. Dit wordt uitgevoerd door een principieel, professioneel en  
vakkundig team. Het onderwijs sluit aan:
• bij de onderwijsbehoeften van het kind.
• bij de populatie leerlingen die onze school bezoeken.
• op het vervolgonderwijs.
• op deelname aan het maatschappelijk leven.

In dit alles zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere.

3. Algemene richtinggevende uitspraken
Uit deze missie en visie vloeien een aantal richtinggevende uitspraken voort.

Grondslag
Het kind:
• Bijbelkennis en de waarden en normen vanuit Gods Woord bijbrengen, en hen leren hiernaar te handelen.
• leren te zorgen voor de naaste (zowel ver weg als dichtbij).
• leren omgaan met en accepteren van gezag.

Veiligheid
Het kind:

• een omgeving bieden waar hij/zij zich veilig en welkom voelt.
• onderwijs bieden in een rustige omgeving die uitnodigt tot leren.
• vormen op een school waar heldere communicatieregels zijn tussen school (personeel),  

ouders en leerlingen.

3. Visie, missie en waarden
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Persoonlijke ontwikkeling
Het kind:
• bekwaam en bereid maken om de aan hem/haar geschonken talenten in te zetten in de huidige en 

toekomstige samenleving. Dit alles tot eer van God en tot zegen van de naaste.
• de, op grond van Gods Woord, op de kernwaardenposter uitgewerkte waarden bijbrengen en verwerken 

in de lessen: beleefdheid, zorgzaamheid, eerlijkheid, rustig gedrag en het tonen van inzet (zie bijlage 1).
• leren om te gaan met moderne media door te beschermen waar het kan en ermee te leren werken 

waar dat nodig is.

Cognitieve ontwikkeling
Het kind:
• onderwijs bieden dat aansluit bij zijn/haar individuele leerbehoeften.
• kwalitatief en gestructureerd onderwijs bieden, waarbij de resultaten minimaal voldoen aan de basis-

kwaliteit en aspecten van eigen kwaliteit (zoals uitgewerkt in dit Strategisch Koersplan).
• voor een deel van de onderwijstijd thematisch en contextueel onderwijs aanbieden.

Deze uitspraken worden gebruikt als basis voor de beleidsterreinen van onze school en verder uitgewerkt 
in dit strategisch beleidsplan.

4. Toelatingsbeleid en voedingsgebied
Door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier kunnen ouders hun kinderen aanmelden bij 
de Rehobothschool. Hierin is met name aandacht voor identiteit, leer en leven, omgang met moderne 
media en privacy. De school hanteert een gesloten toelatingsbeleid.

Nieuwe ouders ontvangen ter informatie een identiteitsverklaring, welke na een gesprek met bestuur en 
directie wordt ondertekend. Tevens kunnen ouders lid worden van de vereniging. Per brief worden ze 
hierover ingelicht, ca. een halfjaar na het eerste kennismakingsgesprek. Dit staat beschreven in het docu-
ment ‘Route – aanmelding nieuwe leerlingen’, zoals vermeld in bijlage 2.

5. Visie op gezagsverhoudingen en medezeggenschap
Het bestuur wil de medezeggenschap inrichten vanuit een Bijbels gefundeerde visie op gezag, en met 
inachtneming van de wet en de richtlijnen die door de wettige overheid zijn vastgesteld. Als onopgeefbaar 
uitgangspunt geldt dat God alle gezag heeft, en dat Hij in Zijn goedheid mensen bekleedt met gezag. 
Zij die met gezag bekleed zijn kunnen ook anderen gezag toekennen, maar hebben allen uiteindelijk 
verantwoording ten opzichte van God als hoogste Gezagsdrager af te leggen voor de wijze waarop zij 
met dit geschonken gezag omgaan. Het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag gaat uit van het 
Schriftwoord: ‘Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen’ (Rom. 13:1).



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 17   

De moderne medezeggenschapsgedachte gaat uit van het gelijkheidsdenken. Deze medezeggenschap 
behoort tot de democratiseringsideologie. Gezag hoeft pas erkend te worden als zij, over wie het wordt 
uitgeoefend, de mogelijkheid tot inspraak gehad hebben en het aanvaarden. Gezag komt zo van  
onderaan tot stand. Op deze wijze worden gezagsstructuren veronachtzaamd en uitgehold.

Een medezeggenschapsraad met ‘instemmingrechten’ wijst het bestuur op grond van bovenstaande  
argumenten af. Tot 1 augustus 2009 mochten bestuur, ouders en personeel gezamenlijk ervoor zorgen dat 
er geen medezeggenschapsraad behoefde te worden ingesteld. Daarna echter verviel de oude wetgeving 
(Wet Medezeggenschap Onderwijs). Nu dient de school te voldoen aan nieuwe wetgeving op dit gebied, 
de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Daarin is geen mogelijkheid geboden om geen medezeggen-
schapsraad in te stellen. De Bijbelse visie op medezeggenschap ziet echter een medezeggenschapsraad 
met ‘instemmingsrechten’ als een ondermijning van het door God gegeven gezag. Het bestuur zal zich 
voortdurend inspannen om de ouders en de leerkrachten op grond van de Bijbelse visie op gezag te 
overtuigen van dit standpunt. Verder houdt dit in dat het bestuur zich inzet om periodiek vast te stellen of 
er draagvlak is voor deze visie. Dit wordt gedaan door middel van het volgen van de wettelijk vastgelegde 
processtappen om te komen tot het instellen van een medezeggenschapsraad met alleen  
adviesbevoegdheden.

Het bestuur en de MR van de school benutten de mogelijkheden die de Wet Medezeggenschap Scholen 
in het kader van advisering biedt. Ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele  
overleg over aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen 
en personeelsleden. In het Statuut en het Reglement Medezeggenschapsraad met adviesrechten wordt 
het functioneren van de raad e.d. nader beschreven. Ouders kunnen schriftelijk of via mail contact  
opnemen met de medezeggenschapsraad.

Tussen het bevoegd gezag en de personeelsleden bestaat een contractuele gezagsrelatie, die begrensd 
wordt door de wetten en regels die door de overheid zijn vastgesteld. Deze begrenzing verandert niet  
wezenlijk als de MR in collectieve zin optreedt. Tussen het bevoegd gezag en ouders bestaat geen 
gezagsrelatie. De eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming, met inachtneming van de wetten en 
regels voor de inbreng van de MR, blijft bij het bevoegd gezag van de school.
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4. Identiteit en vorming

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Identiteit en vorming: twee aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met ons identiteitsgebonden on-
derwijs. Beide thema’s verdienen een centrale plek binnen ons onderwijs en alle andere activiteiten in en 
rondom de school. Deze vorming betreft zowel de leerling als de leerkracht.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur dat:
• Onze levensbeschouwelijke identiteit de basis vormt voor ons handelen binnen de school.
• De uitwerking van de reformatorische identiteit steeds minder vanzelfsprekend is.
• De vorming van onze leerlingen en leerkrachten nodig is, gezien alles wat er op onze leerlingen en 

leerkrachten afkomt.
• Er duidelijke schoolregels zijn, gebaseerd op onze identiteit. Deze regels hebben een duidelijke 

plaats binnen de school, maar verdienen verdere uitwerking en borging.

3. Strategische doelen (het ‘wat’):
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied van 
identiteit en vorming:
• Wij willen onze kinderen opvoeden tot eer van God en hen de Bijbelse boodschap van zonde en 

genade voorhouden, wij willen ons onderwijs baseren op de waarden en uitgangspunten van de 
Reformatie en de Nadere Reformatie.

• Wij willen onze kinderen Bijbelkennis en de waarden en normen vanuit Gods Woord bijbrengen. Leer 
en leven horen één te zijn. Wij willen daarom de waarden, zoals uitgewerkt op de kernwaardenposter, 
bijbrengen aan onze leerlingen.

• Wij willen onze kinderen leren te zorgen voor de naaste (ver weg en dichtbij).
• Wij willen onze kinderen bekwaam en bereid maken om de hem/haar geschonken talenten in te zet-

ten in de huidige en toekomstige samenleving. Dit alles tot Gods eer en tot zegen van de naaste.
• Wij zien de leraar als een gezagsdrager die vanuit afgeleid gezag mag opvoeden. Wij willen dat onze 

kinderen leren omgaan met dit gezag en dit gezag accepteren. Wij willen dat de gezagsdragers dit 
ook van nature uitstralen in bijvoorbeeld kleding en omgang met de kinderen.

• Wij willen in het kader van zowel beschermen als voorbereiden, onze kinderen leren omgaan met 
moderne media. Dit wordt door het team (ook gezien de verantwoordelijkheid die zij richting ouders 
hebben) breed gedragen.

• Onze school wil het inhoudelijke gesprek over de (school)identiteit faciliteren en stimuleren.
• Onze school wil het gesprek over de persoonlijke identiteit van de leraar vormgeven (christelijk leraar-

schap). Om vorm en inhoud te geven aan christelijk leraarschap willen wij onze leerkrachten voortdu-
rend georganiseerde Bijbelse vorming bieden.
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• Zowel leerkrachten, bestuur, directie als MT hebben een belangrijke rol in het bewaken van de identiteit.
• Wij hechten aan lesmethoden die passen bij onze identiteit, want ook lesmateriaal zien wij niet als 

waardenvrij. Als er christelijke of voor het christelijk onderwijs aangepaste methoden beschikbaar zijn 
voor de verschillende vakken, worden deze indien nodig aangeschaft (mits de kwaliteit voldoende is) 
na zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen in de school. Het bestuur geeft altijd de finale  
goedkeuring bij aanschaf van methoden.

4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• In ons godsdienstonderwijs wordt de Schriftuurlijk-bevindelijke waarheid, zoals die in de lokale Gere-

formeerde Gemeente en andere participerende kerken wordt gepredikt, centraal gesteld.
• In het Schoolplan is het onderwerp ‘Identiteit en vorming’ vervlochten in alle thema’s.
• In het identiteitsprofiel is concreter omschreven wat wij verwachten van alle op de school betrokke-

nen. Hierin staat bijvoorbeeld dat de Bijbel met Kanttekeningen de ‘huisbijbel’ van de school is en 
dat er met het personeel wordt gesproken over kerkelijk lidmaatschap. Ook wordt beschreven dat wij 
staan achter de Bijbels genormeerde opvatting over huwelijk en seksualiteit.

• Bij aanname van leerlingen worden ouders gevraagd een identiteitsverklaring te ondertekenen. 
Personeel ondertekent bij indiensttreding eveneens een identiteitsverklaring. Ook met invallers wordt 
gesproken over het onderwerp identiteit.

• In het document ‘werkwijzer Rehobothschool’ worden de gedrags- en omgangsregels verder uitgewerkt.
• Bijbelse waarden hebben een centrale plaats in de school. Op diverse plaatsen en in de lessen wordt 

leerlingen voorgehouden wat goed gedrag is, namelijk wat de Tien Geboden ons leren en daarnaast 
wat de school middels de ‘kernwaardenposter’ uitdraagt: beleefd, zorgzaam, eerlijk, rustig en het 
tonen van inzet.

• De school hanteert een duidelijk ingekaderd mediabeleid. Het gebruik van internet en film in de klas 
wordt tot een minimum beperkt en alleen daar toegelaten waar het didactisch strikt noodzakelijk en 
niet in strijd is met Gods Woord.

• Burgerschapsbeleid is doortrokken in ons gehele schoolleven. Deze betrokkenheid komt onder an-
dere tot uiting in de betrokkenheid van de school op zending en evangelisatie. Dit is verder concreet 
uitgewerkt in het burgerschapsbeleid. Dit burgerschapsbeleid is gestempeld door de Bijbelse noties 
van vreemdelingschap en voorbereiding op een leven in een grotendeels seculiere maatschappij.

• Jaarlijks wordt een thema-bezinningsavond georganiseerd voor zowel ouders als personeel. Ook 
wordt één personeelsvergadering besteed aan toerusting en bezinning.
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5. Onderwijs en zorg

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Onderwijs is het ‘hart’ van de school. Zoals elke school streven we ernaar om kwalitatief goed onderwijs 
te geven. We zoeken het beste voor de leerling en willen daarbij aansluiten bij de individuele  
leerbehoefte en eigenheid, zodat een ieder zich naar vermogen kan ontwikkelen. Doel hierbij is de  
leerling in staat te stellen zijn of haar plek in de maatschappij in te nemen op een manier die in  
overeenstemming is met Gods Woord.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• Onze school voldoet aan de basiskwaliteit van de Inspectie.
• De school heeft een ondersteuningsprofiel waarin ons zorgprofiel helder is vastgelegd.
• We hebben een naar behoren functionerend ondersteuningssysteem met ervaren en betrokken  

IB’ers en RT’ers.
• De school kende in de afgelopen jaren een relatief hoog aantal verwijzingen naar het S(B)O.
• Het team heeft in het algemeen goede pedagogische kwaliteiten.
• De huidige werkwijze rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen is  

veelomvattend, maar mag versterkt worden.

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied  
van onderwijs en zorg:
• We zoeken het Beste voor de leerling, het onderwijs vanuit de Bijbel is voor ons daarom het belang-

rijkste doel (daarna volgt het leesonderwijs om de Bijbel te kunnen lezen en vervolgens de overige 
vakken). Daaruit vloeit voort dat ons hoofddoel is om de leerlingen – vanuit onze reformatorische 
identiteit – voor te bereiden op de samenleving van de 21e eeuw. We streven hierbij naar een goede 
balans tussen resultaten en vorming. We blijven werken aan het formuleren van een heldere visie 
over wat wordt verstaan onder ‘goed onderwijs op de Rehobothschool’.

• Onze school wil onderwijs bieden dat aansluit bij de individuele leerbehoeften en eigenheid van de  
leerlingen. Onze school wil werken aan een uitgewerkt onderwijsconcept, passend bij de  
reformatorische identiteit (hierbij blijft in het morgenprogramma de nadruk liggen op de methodische 
kernvakken, in de middagen is er ruimte voor een voor de doelgroep passende onderwijsvorm zoals 
thematisch werken).

• Onze school wil kwalitatief en gestructureerd onderwijs bieden, waarbij de resultaten minimaal  
voldoen aan de basiskwaliteit zoals neergelegd in het actuele Onderzoekskader van de Inspectie.

• Wij willen de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de leerling bevorderen.
• Om kinderen optimaal te begeleiden is het belangrijk dat de leerkracht eigenaar is van het  

begeleidingsproces van de leerling. De leerkracht is verantwoordelijk en houdt de regie.
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• Onze school wil Passend Onderwijs bieden, binnen de grenzen van het mogelijke en haalbare. Dit 
willen wij niet alleen voor de minder presterende leerlingen, maar ook voor de beter presterende  
leerlingen door het bieden van een uitdagend programma. Doel is dat het kind zich naar eigen  
vermogen optimaal kan ontwikkelen. De rol van de leraar is daarbij cruciaal.

• Wij willen ( jonge) ouders van kinderen jonger dan 4 jaar helpen bij het geven van onderwijs(ondersteuning).
• Wij willen o.a. ICT inzetten als een middel om ons onderwijs te verbeteren.

4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• In het Schoolplan 2019-2023 is concreet uitgewerkt hoe we blijvend goede didactische lessen geven 

over de kernvakken. Daarnaast hoe we het kind vaardigheden aanbieden wat betreft samenwerking 
en zelfverantwoordelijkheid. De concrete gebieden hierbij zijn onder andere: eigenaarschap  
bevorderen en zaakvakkenintegratie/thematisch werken. Daarbij willen we ook gaan werken aan een 
visie op de juiste omgang met ICT.

• We verkennen de mogelijkheden om met bepaalde thema’s meerdere zaakvakken te verbinden en 
verschillende vaardigheden aan te bieden. Hierdoor hebben leerlingen in de middagen een betere 
balans vanwege het leren met “hart, hoofd en handen”.

• In het Ondersteuningsprofiel beschrijven we wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn 
als het gaat om het aanbod van Passend Onderwijs.

• We gebruiken een leerlingvolgsysteem om meer zicht te krijgen op de eigenheid van het kind en zijn/
haar ontwikkeling.

• We starten met het opstellen van een duidelijke visie op het eigenaarschap van leerlingen en wat 
hierbij de rol van de leerkracht is. Dit is nader uitgewerkt in het Schoolplan 2019-2023.

• Het is belangrijk dat de leraar eigenaar is van het begeleidingsproces van de leerling. De komende 
jaren willen we gebruiken om die rol beter vorm te geven en de verhouding met collega’s, en daarbij 
voor de Intern Begeleider, helder te krijgen. Ook willen we leerkrachten meer samen laten leren door 
onderwijs samen vorm te geven en veel bij elkaar op bezoek te gaan.

• We ondersteunen ( jonge) ouders door het organiseren van activiteiten zoals voorleesmiddagen. We werken 
aan een verdere doorontwikkeling van een integrale visie op ouderbetrokkenheid/oudercommunicatie.
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6. Veiligheid

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Om goed onderwijs te kunnen geven is (sociale) veiligheid een belangrijke voorwaarde. Deze veiligheid 
betreft zowel de leerlingen, medewerkers als ouders.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich 

(over het algemeen) veilig voelen. Wel is er ontwikkeling gewenst w.b. het leerlinggedrag op het  
plein en in de gangen.

• Onze school kent een open cultuur, een goede sfeer en is laagdrempelig en benaderbaar.
• Ouders participeren in de school door middel van een oudercommissie. Elke klas heeft  

klassenouders die de leerkracht praktisch ondersteunen.
• De school voldoet aan de wettelijke regelingen wat betreft het sociale veiligheidsbeleid en de  

daarbij behorende protocollen, privacybeleid, verplichte keuringen e.d.
• Door de verkeersstromen rondom de school kan de veiligheid van de leerlingen in het geding komen.
• De fysieke veiligheid voldoet (BHV/EHBO/RI&E).

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied  
van veiligheid:
• Wij willen als school een warme, veilige gemeenschap zijn waarin kinderen zich veilig en welkom voelen.
• Wij willen onderwijs bieden in een rustige, prikkelarme omgeving die uitnodigt tot leren.
• Wij willen het sociale veiligheidsbeleid en de daarbij behorende instrumenten optimaal inzetten om 

veiligheid en welbevinden te bevorderen.
• Wij willen de fysieke veiligheid van de school waarborgen door gebouwen, systemen en materialen  

in en om de school goed te onderhouden.
• Wij willen de verkeersstromen rond de school optimaal laten verlopen om veiligheid te kunnen  

garanderen voor zowel de kinderen, ouders als passanten.
• Wij willen dat data/documenten optimaal beveiligd zijn conform vigerende wet- en regelgeving.
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4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• In het Schoolplan 2019-2023 is concreet uitgewerkt hoe het (sociale) veiligheidsbeleid van de school 

vormt krijgt.
• Het sociale veiligheidsplan beschrijft onze visie op sociale veiligheid en de daarvoor geldende procedures.
• Onder meer de toepassing en uitleg van de kernwaardenposter, waaraan in het schoolgebouw en de 

lessen aandacht wordt besteed, draagt bij aan een rustige, prikkelarme omgeving.
• Veiligheid en welbevinden van de leerlingen wordt bevorderd door de inzet van instrumenten als 

ZIEN! En de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Deze instrumenten vragen nadere  
doordenking in de toekomst.

• In de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) zijn de veiligheidsrisico’s geïnventariseerd;  
de actiepunten zijn vastgelegd in een actieplan.

• Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) en de onderhoudscontracten waarborgen de veiligheid van 
gebouwen, systemen en materialen.

• De beheersing en optimalisatie van de verkeersstromen rondom de school hebben continu de  
aandacht van de school, in overleg met de gemeente.

• Het ICT-beleidsplan beschrijft hoe de beveiliging van data en documenten vormt krijgt (conform 
AVG-wetgeving).
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7. Communicatie en omgeving

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Een goede communicatie is van belang om alle betrokkenen tijdig te informeren ten aanzien van relevante 
zaken. Dit draagt bij aan het onderlinge vertrouwen en een stabiele schoolorganisatie. Verder draagt het 
hanteren van duidelijke communicatieafspraken bij aan een goede werksfeer en een prettig schoolklimaat.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• Er zijn goede contacten in de buurt.
• Er is een goede relatie met de plaatselijke kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente.
• Er is een goede relatie met de burgerlijke gemeente.
• Er zijn goede contacten met de Inspectie van Onderwijs.
• Ouders worden regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school en de ontwikkeling 

van hun kind(eren), onder andere via het Rehobothjournaal.
• De school heeft een goed functionerende website.
• De school heeft een goed verlopende interne communicatie, onder andere via de interne memo.

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied  
van communicatie:
• Wij hechten aan een transparante en heldere communicatie tussen alle geledingen, voortvloeiend  

uit transparante besluitvorming op alle niveaus.
• Wij willen heldere communicatieregels tussen school (personeel), ouders en leerlingen.
• In het kader van onze identiteit hechten wij aan een duidelijke communicatie en het bespreekpaar 

maken van omgangsregels, gedragsregels en kledingregels.
• Wij willen een integrale visie op ouderbetrokkenheid/oudercommunicatie ontwikkelen. Daarin vormt 

het leren omgaan met ‘assertieve’ ouders een ontwikkelpunt voor ons team.
• Alle activiteiten binnen de school vallen binnen de principiële inhoudelijke kaders, inclusief de 

communicatie hierover. Dit gaat dan concreet over de Kerstavond, lezingen en andere soortgelijke 
openbare bijeenkomsten. Dit geldt ook voor buitenschoolse schoolactiviteiten.

• Buitenschoolse activiteiten vinden plaats conform het beleid buitenschoolse activiteiten.
• Er wordt een goede relatie met de plaatselijke burgerlijke gemeente nagestreefd.
• Er wordt, indien nodig, een goede communicatie richting de media nagestreefd (bijvoorbeeld bij  

calamiteiten, principiële kwesties en jubilea).



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 25   

4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• In het communicatieplan van de school wordt beschreven hoe de communicatieve doelstellingen 

concreet worden uitgewerkt. Communicatiemiddelen die we hierbij inzetten zijn het Rehobothjournaal 
(voor het informeren van ouders over de dagelijkse schoolpraktijk), de interne memo, email en andere 
(sociale) communicatiekanalen. De nadruk ligt op transparantie en duidelijkheid.

• De door ons geformuleerde schoolregels (en eventuele sancties) dragen bij aan de rust in het gebouw.
• We werken aan een verdere doorontwikkeling van een integrale visie op ouderbetrokkenheid/ 

oudercommunicatie. We streven ernaar ouders zover als mogelijk in te zetten bij het praktische  
proces binnen de klas en de school. Dit komt ten goede aan de wederzijdse betrokkenheid.

• Het bestuur organiseert jaarlijks een ledenpanel, waarin informatie wordt opgehaald bij een  
representatief deel van de ouders.

• Protocollen waarborgen de inhoud van bijeenkomsten met ouders waarbij directie en bestuur samen op-
trekken, zoals de opening van het schooljaar, de inhoud van de lezing op de 2e dinsdag en de Kerstavond.

• Het contact met de gemeente vindt onder andere plaats via de Lokale Educatieve Agenda en  
relevante ambtenaren.

• Bij alle communicatie houden we rekening met de AVG-richtlijnen.
• In het communicatieplan is tevens uitgewerkt hoe bij alle vormen van communicatie rekening wordt  

gehouden met de identiteit. Zo wordt de zondagsrust, noodsituaties daargelaten, ten allen tijde  
gehandhaafd.

• In het beleid voor buitenschoolse activiteiten wordt omschreven aan welke voorwaarden  
buitenschoolse activiteiten dienen te voldoen.
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8. Personeel

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Wij zien onze personeelsleden als de belangrijkste factor in het realiseren van onze ambities en het  
behalen van onze grote doelstelling: het geven van kwalitatief goed onderwijs op basis van onze  
reformatorische identiteit. In ons personeelsbeleid hebben we daarom veel aandacht voor deze  
menselijke factor en hechten we aan het bevorderen van christelijke bewogenheid en betrokkenheid, 

arbeidsvreugde en professionaliteit bij al onze medewerkers.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• Onze school heeft in het algemeen een positief, enthousiast en gedreven ( jong) team.  

De gemiddelde leeftijd van het personeel is op moment circa 32 jaar.
• Er wordt gewerkt aan de hand van verschillende instrumenten aan het in beeld brengen van de  

kwaliteiten van de leerkrachten (een zogenaamde ‘teamfoto’).
• Het team heeft in het algemeen goede pedagogische kwaliteiten, wat betreft didactische kwaliteiten 

is er (door minder werkervaring) een ontwikkeling gewenst.
• Er is sprake van wederzijds vertrouwen in het MT door bestuur, personeel en ouders. Het MT is  

betrokken op het personeel en werkt aan openheid en presentie.
• Er is sprake van een groeiende leercultuur binnen het onderwijsteam.
• De school heeft een Integraal Personeelsbeleidsplan waarin de visie op personeel is beschreven  

en de functie en rol van personeelsinstrumenten.
• De school werkt volgens de geldende CAO.
• Uit een recente werkdrukscan blijkt dat leerkrachten over het algemeen een acceptabele  

werkdruk ervaren.
• Het MT werkt aan leiderschapsontwikkeling, waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van 

strategisch inzicht.

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied  
van personeelsbeleid:
• Het bestuur van de Rehobothschool wil een aantrekkelijke werkgever zijn waarin alle werknemers 

zich veilig weten en met vreugde en vanuit een christelijk-reformatorische overtuiging hun werk doen.
• Wij willen voortdurend zorgen voor een balans tussen werkdruk en werklast en daarmee blijvend 

zorgen voor een acceptabele werkdruk.
• Een goed formatiebeleid is ook in de komende jaren een belangrijk middel om te sturen op  

personeelsbezetting op kortere en langere termijn.
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• Alle personeelsleden binnen onze organisatie werken direct of indirect mee aan onze gezamenlijke 
missie: het realiseren van goed onderwijs op basis van onze identiteit. Daarom stellen wij hoge  
kwaliteitseisen aan zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend  
personeel (OOP). Dit ligt vast in ons functiebouwwerk.

• Wij willen een stabiel en gemengd onderwijzend team (m/v en leeftijd) om continuïteit te kunnen 
garanderen en het leren van elkaar te bevorderen. Bij de samenstelling van ons team laten we ons 
leiden door de Bijbelse visie op leiderschap.

• De kwaliteit van de medewerkers bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs en onderwijsresultaten. 
Ons strategische doel is om te werken aan de (didactische) vakbekwaamheid van het personeel.

• Om goed onderwijs waar te kunnen maken zien wij een professionele, lerende cultuur als een  
voorwaarde. Wij verstaan onder professionele cultuur een cultuur waarin leerkrachten zich  
eigenaar weten van hun eigen professionele ontwikkeling en zich medeverantwoordelijk weten 
voor de schoolontwikkeling. Daarbij wordt niet in ‘eilanden’ gedacht, maar ten 1ste in het belang het 
kind, ten 2e in het belang van de school en ten 3e in het belang van de individuele leerkracht.

• Het realiseren van onze ambities m.b.t. goed onderwijs en het optimaliseren van het leren van 
leerlingen vraagt om actuele kennis en vaardigheden van de leerkrachten. We verwachten daarom 
dat de leerkrachten werk maken van de persoonlijke ontwikkeling en deze middels ontwikkelings-
gesprekken delen met de leidinggevende. Ook willen wij het collegiaal leren daarbij nadrukkelijk 
inzetten.

• De leidinggevenden hebben als onderwijskundige leiders een belangrijke voorbeeldfunctie. Zoals 
de leerkracht identificatiefiguur is voor de kinderen, is de directeur/teamleider dat voor zijn/haar 
team. Daarom draagt deze de zorg voor zijn/haar eigen professionele ontwikkeling. Ook stimuleert 
hij/zij zijn/haar teamleden en daagt hen uit.

• Het leiderschap van het MT is gericht op het stimuleren van vakmanschap, talentontwikkeling en de 
mogelijkheden om te innoveren en experimenteren. Hierdoor wordt het principe van de school als 
lerende organisatie nadrukkelijk ingezet.

• Het MT wil duidelijk groeien in haar leiderschapspositie en werken aan versterking van  
competenties om (strategisch) leiding te geven aan samenhang en visie binnen de school.

• Het MT draagt zorg voor eenvoudige overdraagbaarheid van kennis in het belang van de  
continuïteit van de schoolorganisatie.
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4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• In het Integraal Personeelsbeleidsplan zijn de doelen en instrumenten wat betreft ons personeelsbe-

leid verder uitgewerkt.
• Het functiebouwwerk beschrijft de functies en bijbehorende functie-eisen conform de geldende cao.
• Het formatieplan op langere termijn beschrijft hoe de personele bezetting op korte en langere termijn 

wordt ingevuld.
• Het Schoolplan geeft een uitwerking van de visie op leiderschap.
• Ten behoeve van de vorming/scholing van het personeel worden lange termijnplannen opgesteld, 

waarbij in het kader van de professionele ontwikkeling van het personeel aandacht wordt besteed 
aan: (na)scholing, kennisdeling en het geven van (onderlinge) feedback.

• Er worden eenduidige afspraken gemaakt over hoe we elkaar onderling aanspreken (in het bijzijn van 
leerlingen), hoe wij leerlingen aanspreken en hoe wij verwachten dat leerlingen ons aanspreken.

• Bij het aannemen van nieuw personeel wordt aan hen gevraagd een identiteitsverklaring te ondertekenen.
• We willen de opvang en begeleiding van startende leerkrachten verder uitwerken. Dit ook m.b.t. de 

taken en verantwoordelijkheden van de schoolopleider.
• Het personeelstevredenheidsonderzoek wordt onder meer gebruikt om de ervaren werkdruk  

te monitoren.
• Jaarlijks wordt minimaal een thema-bezinningsavond georganiseerd voor zowel ouders als personeel. 

Minimaal één van de personeelsvergaderingen wordt besteed aan vorming.
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9. Organisatie

1. Toelichting (het ‘waarom’) 
De inrichting van de organisatie is van groot belang om te zorgen dat de doelstellingen behaald worden. 
Een goede balans in de organisatie bevordert de resultaten in het primaire proces en is stimulerend voor 
het ten uitvoer brengen van de kernopdracht.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• Het primaire proces verloopt naar tevredenheid. De basisstructuur van de school is toereikend.
• Er is een informele structuur met goede onderlinge contacten waarin via ‘korte lijntjes’ zaken praktisch 

worden opgelost.
• Veel processen zijn ‘praktisch’ ingericht en de processen lopen over het algemeen efficiënt. Er is ech-

ter niet altijd een samenhang te zien tussen visie, beleid en uitwerking. Ook is de daarbij behorende 
kwaliteitszorgcyclus nog onvoldoende in samenhang ingericht.

• Er is niet helder omschreven wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft.
• Op een aantal thema’s/onderwerpen (zoals de vakgebieden) is nog geen duidelijke visie geformuleerd.
• Vanuit het bestuur is er een wens meer rolvastheid van de Toezichtscommissie (TZC) gerealiseerd te zien.

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied van 
organisatie:
• Wij willen werken vanuit een heldere visie op het functioneren van de organisatie.
• Wij willen een organisatie waarin er een goede integrale samenhang is binnen de totale schoolorgani-

satie, hierdoor ontstaat meer efficiency, focus en integraliteit.
• Wij willen een sterkte kwaliteitsstructuur met heldere planning & control cyclus waarin op alle niveaus 

doelgericht wordt gewerkt. Dit kunnen zowel ‘harde’ als ‘zachte’ doelen zijn.
• Wij willen de kwaliteitszorgcyclus verder professionaliseren, onder meer door implementatie van het 

instrument ParnasSyss-WMK en het monitoren van de resultaten en groei van de leerlingen.
• Wij willen de overlegstructuur efficiënt inrichten, dienend aan het optimaliseren van het primaire proces.
• Onze school wil een organisatie zijn waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk 

zijn verdeeld. Hierdoor kan het ‘managen’ van verwachtingen waargemaakt worden en is men aan-
spreekbaar op resultaten.

• Wij willen dat data/documenten optimaal beschikbaar zijn voor degenen die daar recht toe hebben.
• Identiteit moet verweven zijn in alle bestuursbesluiten.
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4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• De ‘zandloper’ geeft een helder beeld van onze visie op het functioneren van de organisatie.
• De beleid- en begrotingscyclus/jaaragenda van het bestuur bewaakt de inhoud en planning van de 

jaarlijkse (financiële) cyclus.
• Het Handboek Administratieve Organisatie (AO) beschrijft de processen en verantwoordelijkheden 

zoals deze binnen de organisatie aanwezig zijn.
• We gaan verder met de implementatie van het kwaliteitszorginstrument ParnasSys-WMK.
• De planning audits van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd volgens planning. Dit is een cyclus 

van 4 jaar. De planning is als volgt:
• 1e jaar Kwaliteitsgebied 4   –   kwaliteitszorg en ambitie
• 2e jaar Kwaliteitsgebied 5   –   financiën
• 3e jaar Kwaliteitsgebied 1   –   onderwijsproces
• 4e jaar Kwaliteitsgebied 2   –   schoolklimaat en kwaliteitsgebied 3  –  onderwijsresultaten.

• In het bestuursconcept (hoofdstuk 2) staat op hoofdlijnen omschreven wat de verdeling van taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden binnen de school is, zowel wat directie, bestuur als toezicht-
houders betreft.

• De voorgangs- en verantwoordingsrapportage aan het bestuur rapporteert over de realisatie van de 
(strategische) doelstellingen uit het schoolplan en strategisch beleidsplan en geeft een toelichting op 
de actuele stand van zaken. 

• Het ICT beleidsplan beschrijft hoe de toegang tot documenten en data binnen de school is verdeeld 
over degenen die daartoe de rechten hebben.

• De school heeft geen aparte identiteitsraad, maar er neemt ten minste één kerkenraadslid vanuit de 
Ger. Gem. Kootwijkerbroek zitting in het bestuur (op persoonlijke titel). Op deze manier krijgt waarbor-
ging van de identiteit extra aandacht binnen het bestuur.
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10. Financiën en bedrijfsvoering

1. Toelichting (het ‘waarom’)
Om goed onderwijs te geven zijn middelen nodig: financiële middelen om onderwijs te kunnen realiseren 
en een goede bedrijfsvoering en huisvesting om duurzaam te kunnen werken. Al deze zaken zijn dienend 
aan de primaire doelstelling van de school: het realiseren van kwalitatief goed onderwijs op basis van 
onze reformatorische identiteit.

2. Analyse (het ‘nu’)
Aan het begin van deze planperiode constateert het bestuur het volgende:
• De planning- en controlcyclus vormt de kern van het financieel beheer.
• Er wordt gewerkt met een budgetsturingssysteem.
• De financiële situatie is matig gezond: de financiële kengetallen wijzen uit dat we nog niet overal bin-

nen de gestelde normen zitten. Het eigen vermogen van de school (publiek en privaat) is momenteel 
voldoende om tegenvallers te incasseren.

• Het schoolgebouw voldoet aan de geldende eisen.
• Er is een MOP opgesteld, waarmee het groot onderhoud in beeld is gebracht. Jaarlijks terugkerend 

onderhoud wordt ondervangen met onderhoudscontracten. Daarnaast wordt jaarlijks gedoteerd aan 
de voorziening voor groot onderhoud.

3. Strategische doelen (het ‘wat’)
De constatering uit de vorige paragraaf brengt ons tot de volgende strategische doelen op het gebied van 
financiën en bedrijfsvoering:
• Wij zien financiën en huisvesting niet als doelen op zichzelf, maar als middelen om goed onderwijs te 

kunnen geven.
• Wij hechten aan een koppeling tussen beleid en middelen. De kosten die voortvloeien uit het school-

plan worden daarom opgenomen in de begroting.
• Wij willen een juiste balans bewerkstellingen tussen de financiële opbrengsten en de onderwijs-

kundige opbrengsten. Een financieel gezonde school is en blijft onze doelstelling. We willen daarbij 
voldoen aan de financiële kengetallen om ervoor te zorgen dat de onderwijskwaliteit op lange termijn 
gewaarborgd kan worden.

• Het bestuur streeft naar een goede reserve, met een minimum van 400.000 euro (publieke reserve) 
en een minimaal totaal weerstandsvermogen van 15% (eigen vermogen minus mva t.o.v. rijksbijdra-
gen). In dit kader hecht het bestuur aan een positief resultaat op de jaarbegrotingen, het streven is 
dan ook om deze met een positief resultaat af te sluiten.

• Het bestuur wil zo goed als mogelijk de financiële risico’s in beeld houden.
• Wij hechten aan een duidelijke verantwoordelijkheid m.b.t. de budgetten. De budgethouder bewaakt 

de eigen kosten en rapporteert deze.
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• De inzet en de ontvangen gelden m.b.t. de leerlingenzorg worden apart inzichtelijke gemaakt en bewaakt.
• Het bestuur hecht aan inzichtelijkheid van financiële informatie (zoals afschrijvingstermijnen e.d.).
• Het bestuur hecht aan het tijdig verkrijgen van nauwkeurige en volledige broninformatie.
• Nauwkeurig opgestelde leerlingprognoses zijn van groot belang.
• De school ziet duurzaamheid als een thema dat aandacht verdient, in ons schoolgebouw zijn daarom 

verschillende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd.

4. Uitwerking beleid (het ‘hoe’)
De strategische doelen krijgen hun praktische uitwerking in de volgende documenten, plannen of kaders:
• De Meerjarenbegroting geeft een (financiële) onderbouwing van de manier waarop de ontvangen 

financiële middelen door de school worden ingezet.
• De meerjarige zorgbegroting beschrijft hoe de middelen die in het kader van leerlingenzorg binnen-

komen, worden ingezet en bewaakt.
• In het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) is beschreven hoe de school omgaat met het onderhoud van 

de school en welke onttrekkingen daarvoor nodig zijn.
• In het financieel beleidsplan wordt beschreven hoe het streven naar een financieel gezond school 

gestalte krijgt, zonder dat de onderwijskwaliteit hiermee wordt geraakt. Tevens zijn paragrafen gewijd 
aan onder meer beleggingsbeleid, treasurybeleid en beheersing van (financiële) risico’s.

• Het bestuursverslag en de jaarrekening beschrijven en geven duiding aan de financiële ontwikkelin-
gen. Ze zijn een bron van financiële informatie.

• In het meerjarige investeringsplan worden de nodige investeringen evenwichtig in de tijd verwoord.
• De budgethouders bewaken hun budgetten en rapporteren ieder kwartaal over de besteding.
• De gemeentelijke prognose, gegevens van DUO en de doopcijfers (i.o.m. VGS), zijn de basis voor 

onze leerlingprognose.
• Aandacht voor duurzaamheid vindt concrete uitwerking als het gaat om huisvesting en aanschaf van 

leermiddelen en andere materiële vaste activa.



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 33   

Nawoord

Wat zal de tijd ons brengen? Het is niet zo moeilijk om plannen te maken en resultaten te beschrijven. De 
praktijk is zo vaak anders. Wij zijn immers gebrekkige mensen. Toch willen wij onze verantwoordelijkheid 
nemen als bestuur en streven naar goede resultaten van dit strategisch plan. Alles onder de zegen van de 
Heere en tot heil van onze kinderen!

Dit plan is voor de komende jaren het kader waarin de directie beleid opstelt en uitvoert. Het bestuur volgt 
de resultaten via de verantwoordingsrapportage die geënt is op deze doelen. Op deze manier willen wij 
als bestuur onze taak om richting en stuur te geven aan de organisatie optimaal waarmaken.

Dit strategische koersplan vraagt om een jaarlijkse bespreking op de bestuursvergadering, bijvoorbeeld 
per hoofdstuk. Dit zorgt ervoor dat het plan levend gehouden wordt en de grote doelen weer voor ogen 
komen te staan. Voordat Deo Volente het volgende Schoolplantraject begint (2023), wordt dit koersplan 
herijkt en bijgewerkt, zodat het als een herijkt kader kan dienen voor het Schoolplan 2023-2027.
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Bijlagen

1.  Kernwaardenposter

2. Route aanmelding leerlingen

3. Bestuurlijke jaaragenda

4. Profiel bestuursleden

5. Identiteitsprofiel

6. Managementstatuut
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Bijlage 1. Kernwaardenposter
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Bijlage 2. Route aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ouders vullen het aanmeldingsformulier in en ontvangen daarbij de nieuwe identiteitsverklaring ter infor-
matie, deze ID verklaring wordt tijdens het kennismakingsgesprek met directeur en een bestuurslid be-
sproken en tijdens het gesprek ondertekend door beide ouders. Dit zal in een begeleidende brief worden 
toegelicht.

Kennismaking
• Er zullen meerdere kennismakingsgesprekken achter elkaar worden ingepland. De kennismakingsge-

sprekken tegelijk overdag plannen 3 à 4 momenten per schooljaar.

Lidmaatschap vereniging
• Het bestuur beoordeelt of de ouders in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de vereniging. 

Wanneer dit het geval is, wordt er een half jaar het kennismakingsgesprek een brief naar de nieuwe 
ouders gestuurd of de vader lid wil worden van de vereniging.

• In deze brief wordt ook aangegeven wat het lidmaatschap inhoudt.
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Bestuurs- 
vergadering

Onderwerp / agendapunt Opsteller Gereed Bestuursactie

Januari • Managementrapportage “Veiligheid”
• Doorgeven leerlingaantal gemeente
• Financiële actualiteiten
• P&C cyclus
• Meerjarenvisie toekomst  

Rehobothschool
• Terugkoppeling bestuursbezoeken
• Definitieve begroting
• Verantwoording werkdrukgelden met 

jaarverslag

• Directie
• Bestuur
• Directie
• Bestuur
• Bestuur 

• Bestuur
• Directie
• Directie

1 januari • Ter informatie
• Vaststellen
• Ter bespreking
• Evaluatie
• Evaluatie 

• Ter informatie
• Ter goedkeuring
• Ter informatie

Februari • Managementrapportage “Communica-
tie en omgeving”

• Jaarrekening inclusief bestuursverslag
• Datum ALV afstemmen en communi-

ceren met leden
• Financiële actualiteiten
• Vergadering MT en bestuur
• Beoordeling MT-leden
• Terugkoppeling bestuursbezoeken

• Directie 

• Bestuur
• Bestuur 

• Directie
• Directie
• Directie
• Bestuur

1 februari • Ter informatie 

• Vaststellen
• Vaststellen 

• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter informatie
• Ter informatie

Maart • MR aanwezig in bestuursvergadering 
(om 19.45 uur)

• Managementrapportage “Financiën en 
bedrijfsvoering”

• Afstemming inhoud en agenda ALV’s
• Opbrengsten tussentijdse toetsen
• Financiële actualiteiten
• Jaarrekening voorafgaand jaar
• Bespreking kerkenraad
• Terugkoppeling bestuursbezoeken

• Bestuur 

• Directie 

• Bestuur
• Bestuur
• Directie
• Directie
• Bestuur
• Bestuur

1 maart • Bespreken 

• Ter informatie 

• Vaststellen
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Vaststellen
• Ter bespreking
• Ter informatie

Bijlage 3 – Beleid- en begrotingscyclus / Bestuurlijke jaaragenda
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Bestuurs- 
vergadering

Onderwerp / agendapunt Opsteller Gereed Bestuursactie

April • Managementrapportage “Identiteit  
en vorming”

• TZC aanwezig in bestuursvergadering 
(om 19.45 uur)

• Vaststellen agenda ALV’s
• Financiële actualiteiten
• Voorbereiding bezinningsavond gezin-

kerk-school oktober
• Kerkverandering personeelsleden
• Formatieplan nieuwe schooljaar
• Terugkoppeling bestuursbezoeken
• Kwartaalexploitatie 1e kwartaal
• Plannen bijeenkomst MT – bestuur 

(bespreken resultaten en  
veranderingen)

• Directie 

• Bestuur 

• Bestuur
• Directie
• Bestuur 

• Bestuur
• Directie
• Bestuur
• Directie
• Directie
• Directie

1 april • Ter informatie 

• Ter informatie/
evalueren

• Vaststellen
• Ter bespreking
• Ter bespreking 

• Ter bespreking
• Vaststellen
• Ter informatie
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking

Juni • Managementrapportage “Personeel”
• Onderwijs: instroom gegevens met 

schatting leerlingenaantal per  
1 oktober lopend jaar

• Rapportage personeel  
(met personeelsbeleid)

• Financiële actualiteiten
• Verslag rapportagegesprek jaarplan 

en terugblik lopend jaar met 
 jaarpannen

• Rapportage adviezen en uitslag eind-
toets groep 8

• Voorbereiden ledenpanel (oktober)
• Onderhandelen onderhoudscontracten

• Directie
• Directie 

 

• Directie 

• Directie
• Directie 

 

• Directie 

• Directie
• Directie

1 juni • Ter informatie
• Ter informatie  

 

• Ter informatie 

• Ter bespreking
• Ter bespreking 

 

• Ter bespreking 

• Ter bespreking
• Ter bespreking

VAKANTIE

VAKANTIE
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Bestuurs- 
vergadering

Onderwerp / agendapunt Opsteller Gereed Bestuursactie

September • Kwartaalexploitatie 1e – 2e kwartaal
• Managementrapportage “Onderwijs 

en zorg”
• Financiële actualiteiten
• Functioneringsgesprek directeur/ be-

stuurder door voorzitter en secretaris 
schoolbestuur.

• Vergadering MT en bestuur
• Bezinningsavond MT-bestuur
• Lidmaatschap vereniging van afgelo-

pen jaar toegestuurd aan ouders?

• Directie 

• Directie 

• Directie
• Bestuur 

 

• Directie
• Bestuur
• Directie

1 september • Ter informatie 

• Ter informatie 

• Ter bespreking
• Ter bespreking 

 

• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter check

Oktober • Managementrapportage “Organisatie” 
 

• MR aanwezig tijdens bestuursverga-
dering (om 19.45 uur)

• Financiële actualiteiten
• Kerkverandering personeelsleden
• Bezinningsavond kerk-school-gezin
• Conceptbegroting volgend jaar
• Overleg kerkenraad
• Ledenpanel
• Meerjarenonderhoudsplanning

• Directie
• Bestuur 

• Directie
• Bestuur
• Bestuur
• Directie
• Bestuur
• Directie
• Directie
• Directie

1 oktober • Ter informatie
• Ter informatie/

evalueren
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Doornemen

November • Managementrapportage “Bestuur”
• TZC aanwezig in bestuursvergadering 

(om 19.45 uur)
• Kwartaalexploitatie 1e – 3e kwartaal
• Financiële actualiteiten
• Huisvesting: aanvraag huisvesting 

gemeente
• Conceptbegroting volgend jaar
• Algehele afstemming van alle data en 

gremia met MR, TZC, enz.
• Rapportage personeel (met perso-

neelsbeleid)
• Vergadering MT en bestuur
• Opvragen doopcijfers

• Directie
• Bestuur 

• Directie
• Directie
• Directie 

• Bestuur
• Directie 

• Directie
• Directie
• Directie
• Bestuur

1 november • Bespreken
• Ter informatie/

evalueren
• Ter informatie
• Ter bespreking
• Ter informatie 

• Ter bespreking
• Ter bespreking 

• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
• Ter bespreking
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Maandelijks terugkerende agendapunten:

• Opening door de voorzitter

• Mededelingen en vaststellen agenda

• Ingekomen stukken ter informatie

• Ingekomen stukken ter bespreking

• Notulen en actielijst

• Managementzaken met de managementrapportage en de financiële actualiteiten

• Financiën met de actualiteiten door penningmeester

• Pauze

• Bestuurszaken

• Commissies en projecten met o.a. commissie onderhoud en beheer
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Bijlage 4. Profiel bestuursleden

Grondslag en doel
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, volgens de getrou-
we overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende 
Heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Nationale Synode, 
gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, zoals daarvan 
belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij 
onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn 
vastgesteld door voornoemde synode.

De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 
genoemde grondslag. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van 
één of meer scholen voor basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de 
vereniging bevorderlijk zijn.

Competentieprofiel schoolbestuurder
Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij:
1. de grondslag en de doelstellingen van de vereniging van harte onderschrijft;
2. in leer en leven een voorbeeldfunctie vervult voor de school en de achterban;
3. lid is van de Gereformeerde Gemeente;
4. affiniteit heeft met het onderwijs en op hoofdlijnen bekend is met de ontwikkelingen in het (primair)

onderwijs;
5. beleidsmatig en strategisch kan denken;
6. deskundigheid heeft op één of meer van de voor het bestuur van belang zijnde terreinen (bestuurlijk, 

personeel & organisatie, financiën, juridisch, onderwijskundig en huisvesting);
7. in staat is zich in kort tijd te verdiepen in zaken die bestuurlijke aandacht vragen;
8. in staat is zich op alle terreinen waarop het bestuur actief is op hoofdlijnen een onafhankelijk en on-

partijdig oordeel te vormen;
9. kritisch is met betrekking tot toezicht; constructief kritisch is met betrekking tot toezicht en advisering;
10. bijdraagt aan de samenwerking in het bestuur;
11. voldoende tijd heeft voor het adequaat uitoefenen van een bestuursfunctie.
 
 
 
 



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 42   

Samenstelling bestuur en taken bestuursfuncties
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een tweede voorzitter, een secretaris en leden met kennis van een 
of meerdere beleidsterreinen van de school (financiën, onderwijs, personeel & organisatie en huisvesting).

Elk bestuurslid heeft de bovengenoemde competenties in meer of mindere mate en/of wordt in staat 
geacht die te ontwikkelen. Kennis van het schoolleven en kunnen functioneren als een goed bestuurder 
kost tijd. Het uitgangspunt is dat een bestuurder als hij gekozen wordt en de benoeming aanvaart, voor 
tenminste twee termijn van vier jaar beschikbaar is, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Naast de genoemde competenties, dient iedere bestuurder aan onderstaande profiel te voldoen en wor-
den er zijn er voor de functies (tweede) voorzitter en secretaris aanvullende profielen.

Profielschets schoolbestuurder
a. Principieel – een voorbeeld in leer en leven.
b. Tijd – hoeveelheid en flexibiliteit. Ook overdag voor b.v. het bezoeken van de school en enkele les-

sen.
c. Bestuurderskwaliteit – spilfunctie en spinfunctie

4. onderscheiden van hoofd en bijzaken
5. bijdragen aan de besluitvorming
6. nemen van verantwoordelijkheid
7. toezichthoudende vaardigheden

d. Affiniteit met/interesse in:
1. het kind
2. het personeel
3. overdragen van kennis (Bijbelkennis, geloofsleer, rekenen, taal, etc.)
4. nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland

e. Positief bijdragen aan de eigenheid van school, bestuur en directie
f. Minimale leeftijd 30 jaar
g. Meer dan één termijn van 4 jaar beschikbaar
h. Bij (her)verkiezing bij voorkeur (klein)kinderen op school.
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Profielschets (tweede) voorzitter
a. Zie profielschets schoolbestuurder
b. Voorzitten van de bestuursvergadering met de volgende kwaliteiten:

1. vergaderdiscipline en gezag
2. stimuleren/agenderen & sturen/controleren
3. coördineren & samenbinden
4. intelligent & mensenmens
5. reageren & pareren – ook ad hoc
6. vanuit toezichthoudend bestuursconcept

c. Tijd – ook overdag
d. Visie & strategie
e. In staat bestuur intern en extern te vertegenwoordigen;
f. Samen met directeur woordvoerder van de school;
g. Optreden in openbaar
h. Stevig gepositioneerd ten opzichte van directie
i. Goed koppel met secretaris
j. Voldoende financieel en juridisch inzicht

Profielschets secretaris
a. Zie profielschets schoolbestuurder
b. Vaardigheid in formuleren en notuleren – brieven, notulen en allerlei stukken
c. Goede beheersing van de Nederlandse taal
d. Juridische kennis – enigermate paraat
e. Visie en initiatieven
f. Geweten en beleidsgeheugen bestuur
g. Goed koppel met de voorzitter 
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Profielschets penningmeester/financieel deskundige
a. Zie profielschets schoolbestuurder
b. Financiële zaken:

1. Praktisch en zakelijk inzicht
2. Ervaring in het vaststellen van begrotingen en het bewaken hiervan
3. Ervaring met het opstellen van de jaarstukken en het verkrijgen van goedkeuring
4. Ervaring met opstellen van begrotingsregels, Governance regels

c. Juridische kennis – enigermate paraat
d. Visie en initiatieven
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Opdracht
Onze school ziet het als zijn opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van 
kinderen en jongeren. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenis van 
de kerk. Het doel daarvan is ze te leren de hun geschonken gaven in te zetten in dienst van God en de 
naaste, en daarmee van de samenleving, en ze op die manier te vormen tot zelfstandige persoonlijkheden 
die hun burgerschap verstaan. Deze opdracht vervullen we in afhankelijkheid van de HEERE en in een 
gemeenschap die mede bestaat uit de ouders, die de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
hun kinderen dragen, en de kerken die ook aan die vorming bijdragen.

De Bijbel
De Bijbel is voor ons het Woord van God en daarmee heilig: wij geloven zonder enige twijfel alles wat 
daarin staat. Met de Bijbel belijden we de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook leert de 
Bijbel ons dat er onder de hemel geen andere naam onder de mensen is gegeven, door welke wij zalig 
moeten worden dan de naam van Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig-
making en tot een volkomen verlossing geschonken is. Het geloof maakt ons Christus en al Zijn weldaden 
deelachtig, in de weg van wedergeboorte en bekering. Het is de Heilige Geest, Die dat geloof in het hart 
werkt door de verkondiging van het Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Zonder 
een waar geloof is de mens echter geestelijk dood vanwege misdaden en zonden. Deze Bijbelse bood-
schap onderwijzen we aan de leerlingen. Wij gebruiken daarvoor de Bijbel in de Statenvertaling.

De belijdenisgeschriften
De kerk der eeuwen heeft haar geloof in belijdenisgeschriften neergelegd. Onze school onderschrijft 
onvoorwaardelijk de vroegchristelijke belijdenissen (de Apostolische Geloofsbelijdenis ofwel de Twaalf Arti-
kelen, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius) alsmede de Drie Formulieren 
van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Bijlage 5. Identiteitsprofiel

Hieronder volgt het identiteitsprofiel, zoals dat opgesteld is door de besturenorganisatie van 

de VGS, zoals de school dat integraal onderschrijf. De nadere uitwerking van dit identiteits-

profiel (zoals schooleigen accenten) is te vinden in dit Strategisch Koersplan, het Schoolplan 

en overige documenten zoals de identiteitsverklaring.
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Wij onderschrijven deze geschriften volledig omdat zij in alles overeenkomen met de Bijbel. Ze gelden 
voor ons als de normatieve uitleg van de Bijbel en zijn daarmee mede bepalend voor ons belijden én 
handelen. Daarin weten we ons verbonden met kerkelijke gemeenten die een zelfde visie hebben op de 
Bijbel en de belijdenis.

De Tien Geboden
Omdat we belijden dat de Bijbel (en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften) zeggenschap heeft over 
alle terreinen van het leven, ontlenen we daaraan onze waarden en normen. De Tien Geboden vormen 
voor ons het uitgangspunt.

Naast de functie om ons te ontdekken aan onze zonden en ons tot Christus te brengen, fungeren deze 
geboden voor degenen die in Christus zijn, als een regel om uit dankbaarheid daarnaar te leven. Tegelij-
kertijd omvatten deze geboden heilzame regels voor ieder mens en voor de gehele samenleving.
Bij het hanteren van de Tien Geboden op school geldt voor ons het volgende:
• Het leven naar Gods geboden komt tot ons als een nodiging en opdracht; de Bijbelse leer van de 

verdorvenheid van de mens doet hier niets aan af.
• Gods weerhoudende genade remt de doorwerking van de zonden af; gewetensvorming en opvoe-

ding naar de eis van Gods geboden is in uiterlijke zin dan ook mogelijk.
• Het leven tot Gods eer krijgt ten diepste niet door onze inspanningen gestalte, maar is vrucht van de 

genade van God in Christus.

Dat de Tien Geboden voor ons het uitgangspunt vormen van onze waarden en normen betekent concreet, 
per gebod:

1. God heeft recht op aanbidding en verering. Daartoe roept Hij ook op. Het is niet toegestaan een 
schepsel of het geschapene met God gelijk te stellen of daaraan goddelijke eer toe te kennen.

2. De wijze waarop God gediend moet worden, is door Hem bepaald. Wij hebben niet het recht iets 
over Hem te zeggen of te denken buiten hetgeen Hij over Zichzelf aan ons heeft geopenbaard. Die 
openbaring leert ons dat God op geen enkele wijze door ons fysiek mag worden afgebeeld, omdat wij 
Hem daarmee in het vlak van de schepselen willen trekken en Hem zo onteren. God vraagt een voort-
durend luisteren naar Zijn Woord, anders is het niet mogelijk om Zijn wil te kennen en te gehoorzamen.

3. God vraagt dat met eerbied, ontzag en liefde over Hem wordt gesproken en dat de Bijbel eerbiedig 
wordt gelezen en ter sprake wordt gebracht. In het lezen, in het zingen en in het gebed dienen wij 
Gods eer te zoeken. Misbruik van Gods Naam, lichtvaardig gebruik van Bijbelwoorden en alle spreken 
over God dat niet uit eerbied voortkomt, wijzen we af.

4. De zondag is een bijzondere dag. Christus kwam op aarde om de wet te vervullen. Met Zijn opstan-



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 47   

ding uit de doden op de eerste dag van de week is de wet vervuld. Daarmee is de zondag ook de 
vervulling van de sabbat. Op grond van de blijvende opdracht van dit gebod, is het deze dag die in het 
bijzonder is bestemd voor de dienst van God. Dit houdt in dat wij trouw de samenkomsten van de chris-
telijke gemeente waartoe we behoren, bezoeken. De zondag wordt geëerbiedigd als een geschenk van 
God om in het bijzonder op die dag naar Zijn Woord te horen en ook om naar lichaam en geest tot rust 
te komen. De zondag is dan ook als rustdag van de andere dagen onderscheiden. Op grond van het 
Nieuwe Testament verwerpen wij het houden van de rustdag op de laatste dag van de week.

5. De Bijbel geeft ook richtlijnen ten aanzien van de verhoudingen tussen mensen. Op elk niveau van 
werken bestaan er gezagsverhoudingen: van bestuur, naar directie, naar overig personeel, naar leer-
lingen. Gezag is er ons ten goede. Gezag moet dan ook in liefde en binnen de kaders en de grenzen 
van de Bijbel worden uitgeoefend. Gezagsverhoudingen worden erkend. Dit betekent dat voorschrif-
ten en aanwijzingen worden opgevolgd, hetgeen uiteraard het gesprek daarover niet uitsluit.

6. We behoren de medemens lief te hebben als onszelf. Liefde tot de medemens, naar de eis van Gods 
geboden en het voorbeeld van Christus, dwingt ons ons in te zetten voor het geestelijke en lichamelij-
ke welzijn van de naaste. Wij hebben eerbied voor het leven. Dit komt in ons onderwijs onder andere 
tot uiting in onze omgang met elkaar en in het bijzonder met de leerlingen. Onze school biedt aan alle 
betrokkenen een fysiek veilige omgeving, want ieder mens wordt, als schepsel van God, gerespec-
teerd. Dit betekent dat alle mensen gelijkwaardig zijn en als zodanig wordt behandeld.

7. Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een 
huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats. Daarbij zijn de Bijbelse 
voorschriften bindend voor het seksuele leven. Deze seksuele moraal betekent dat de huwelijksrela-
tie geëerbiedigd wordt. De medemens wordt met respect (en rein en zuiver) benaderd. Dit sluit sek-
sueel getinte grappen en intimidatie uit. Ook voor losse seksuele contacten is geen ruimte, omdat het 
monogame huwelijk als de door God gegeven vorm van omgang tussen man en vrouw wordt gezien. 
God wil dat wij ons lichaam, dat wij van Hem ontvangen hebben, aanvaarden en ook als tempel van 
de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Ook in ons uiterlijk laten wij het in de schepping gelegde 
onderscheid tussen man en vrouw tot uitdrukking komen.

8. We respecteren de eigendommen van de ander, zowel van het personeel, de leerlingen als de instelling. 
Het nut van onze medemensen moet worden bevorderd en met hen handelen we, zoals we willen dat 
zij met ons zouden handelen. Het achtste gebod betekent ook dat we als rentmeesters geroepen zijn 
tot een verantwoord en toegewijd beheer van alles wat God ons in de schepping heeft toevertrouwd. 
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9. In gesprekken met en over anderen moet zuiverheid worden betracht, zonder te roddelen of een 
voorstelling van zaken te geven die met de waarheid in strijd is. Wij staan een open en eerlijke com-
municatie voor. Informatie die als leugen bestempeld moet worden, wordt afgewezen. De eer en het 
goed gerucht van anderen wordt bevorderd.

10. We behoren in liefde en zuiverheid van intentie het voorgaande in praktijk te brengen. Dat zal onze 
handel en wandel, ook in de omgang met elkaar, stempelen. Voorkomen moet worden dat zondige 
begeerten worden opgewekt en dat ze worden opgevolgd. Gezocht wordt het leven en het welzijn 
van de ander te dienen: persoon, privacy en bezit worden gerespecteerd. Onze begeerte dient uit te 
gaan naar God; alleen Hij kan onze diepste verlangens vervullen.

Het personeel
Binnen onze school speelt het personeel een cruciale rol. Personeelsleden zijn niet alleen de dragers van 
de identiteit, maar ook de uitvoerders ervan. Binnen de gemeenschap van school, ouders en kerk is het 
dan ook van essentieel belang dat de personeelsleden de belijdenis aanvaarden en hun leven in over-
eenstemming met dit identiteitsprofiel inrichten, zodat zij een goed voorbeeld voor de leerlingen zijn. De 
leerlingen dienen zich immers met de medeopvoeder te kunnen identificeren. Daarom worden er dus, 
naast de professionele eisen die aan elk personeelslid gesteld worden, ook voorwaarden gesteld die te 
herleiden zijn tot de identiteit van onze school (zoals die formeel is vastgelegd in de statuten van de juridi-
sche entiteit waarvan de school uitgaat, de arbeidsovereenkomst en daaruit voortvloeiende documenten). 
Trouw en loyaliteit aan de identiteit zijn voor de school namelijk essentieel voor de verwezenlijking van 
zijn opdracht.

Daarbij gaat het ook om de geloofwaardigheid van personeelsleden als dragers van de identiteit van onze 
school. Vanwege het belang hiervan, is het stellen van deze eisen wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd 
en kunnen wij niet accepteren dat personeelsleden in woord of daad van de in dit identiteitsprofiel neer-
gelegde uitgangspunten afwijken. Daarom geldt het aanvaarden van het profiel niet alleen bij benoeming, 
maar ook tijdens het gehele dienstverband. Als een personeelslid zich op enig moment van dit profiel 
distantieert, heeft dat rechtspositionele gevolgen. Een personeelslid kan dan immers geen geloofwaardi-
ge bijdrage meer leveren aan de verwezenlijking van de opdracht van de school.

Het voorgaande geldt overigens niet alleen voor het onderwijzend personeel, maar ook voor het leiding-
gevend en het onderwijsondersteunend personeel. Er is immers in de opvoedingsgemeenschap slechts 
een gradueel verschil in mate van ontmoeting met de leerlingen.
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Van de opvoedingsgemeenschap maken ook kerken deel uit. Een wezenlijk onderdeel van die gemeen-
schap is dan ook dat personeelsleden van onze school (belijdend) lidmaat van één van de hierna genoem-
de kerkelijke denominaties zijn:
• Christelijke Gereformeerde Kerken;
• Gereformeerde Gemeenten;
• Gereformeerde Gemeenten in Nederland;
• Hersteld Hervormde Kerk;
• Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die zich bijzonder verbonden weten met de gereformeer-

de belijdenisgeschriften);
• (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

Het bestuur en de toezichthouders
Dit identiteitsprofiel geldt ook voor leden van het bestuur en voor de toezichthouders. Ook van hen wordt, 
als leden van de gemeenschap, blijvende instemming met de identiteit van de school gevraagd. Voor hen 
impliceert dit onder andere goed werkgeverschap.

Het onderwijs

Visie op de mens (en daarmee ook op de leerling)
De mens wordt in de Bijbel getekend als individu én als gemeenschapswezen. Hij is als schepsel in de 
eerste plaats verantwoording schuldig aan God. Zijn bestaan is immers geen doel in zichzelf, maar dient 
gericht te zijn op God. Hij (Adam) is door God zeer goed geschapen. Door de zondeval is de mens echter 
geneigd God en zijn naaste te haten. Het blijft desondanks voor ieder mens de opdracht om tot Gods eer 
én tot heil van de naaste te leven. Alleen hartvernieuwende genade werkt de ware liefde tot God en de mens.

Visie op opvoeding en onderwijs
Bij de doop van de (meeste) leerlingen heeft geklonken: ‘zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen 
van het rijk Gods en van Zijn verbond, dopen; en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen, in het op-
wassen, hiervan breder te onderwijzen’. De ouders hebben toen beloofd dat zij hun kind ‘in de leer van de 
Bijbel en de artikelen van het christelijk geloof naar hun vermogen zullen doen (en helpen) onderwijzen’. 
Ons onderwijs zoekt hierbij aansluiting en draagt aan de vervulling daarvan bij.

Ons onderwijs beoogt zo een bijdrage te leveren aan de vorming van de leerling tot een zelfstandige, God 
naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om de ontvangen gaven te besteden tot 
Zijn eer en tot heil van de medemensen in alle levensverbanden (kerk, gezin en maatschappij) waarin God 
hem plaatst. Het Bijbelse gedachtegoed werkt dan ook door in alle aspecten van het schoolleven en heeft 
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dus bijvoorbeeld ook consequenties voor de visie op wetenschap, kunst, cultuur, seksualiteit en op de 
samenleving als geheel.

Ons uitgangspunt stempelt ook de visie van de school op, bijvoorbeeld, de schepping. De school belijdt 
dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Deze overtuiging verdraagt zich niet met de evo-
lutietheorie, die wij dan ook verwerpen.

Het is vanzelfsprekend dat het voorgaande nauw is verweven met de algemene onderwijsdoelstelling, 
namelijk het doen verwerven door de leerling van kennis, inzicht, vaardigheden en attituden met inachtne-
ming van zijn persoonlijke begaafdheid.

Visie op de school
Onze school als leer- en opvoedingsgemeenschap geeft invulling aan zijn opdracht door vanuit de iden-
titeit dienstbaar te zijn aan gezin, kerk en samenleving. Met inachtneming van de eigenheid en ook van 
de eigen verantwoordelijkheid werken gezin, kerk en school samen om leerlingen te onderwijzen en te 
vormen. Als “poort naar de maatschappij” stelt de school zich dienend op ten behoeve van het gezin, de 
kerk en de samenleving.

Het onderwijs is daarmee meer naar buiten gericht dan het gezin (en de kerk). De school biedt voor de 
leerlingen wél een veilige omgeving waarin zij zich voorbereiden op een Bijbels verantwoorde deelname 
aan de samenleving. Bij de invulling hiervan speelt de leeftijd van de leerlingen een belangrijke rol.

Het pedagogisch handelen krijgt gestalte door het onderwijs in te richten naar de norm van de Bijbel, in 
de context van de huidige samenleving.

Visie op maatschappij en burgerschapsvorming
Onze visie op de maatschappij is te typeren met enerzijds het begrip “participatie” en anderzijds met de 
aanduiding “distantie” (namelijk vanuit het besef dat de maatschappij waarin wij leven – net als wijzelf – 
zondig en tijdelijk is). Deze spanningsvolle houding tegenover de samenleving wordt ook aan de leer-
lingen meegegeven. Zo worden zij voorbereid op het staan in een complexe, pluriforme, seculiere en 
multiculturele maatschappij.

Onze school leert leerlingen de Bijbel concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding. 
Leerlingen worden gestimuleerd om niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar zelfstandig 
en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school. 



Strategisch koersplan Rehobothschool Kootwijkerbroek 2020 - 2024 Pagina 51   

Belangrijke aspecten daarbij zijn vreemdelingschap (het leven als burger van twee werelden) en rent-
meesterschap.

Onze verwachting en de toekomst
Allen die Christus en al Zijn weldaden door een waar geloof aannemen, verwachten het eeuwige leven. 
Dat wil zeggen dat zij na dit leven volkomen zaligheid zullen bezitten, die geen oog heeft gezien, geen 
oor gehoord en in het hart van geen mens is opgeklommen, om zo God daarin eeuwig te prijzen. Hiertoe 
worden de leerlingen opgeroepen. Er is echter ook een keerzijde, namelijk voor hen die niet in Christus 
zijn en zich niet bekeren, wacht de eeuwige rampzaligheid. Dit wordt voor de leerlingen niet verzwegen. 
Ons onderwijs wordt door deze beide realiteiten gestempeld.

Onze school weet zich geroepen om aan zijn opdracht vorm en inhoud te geven. We doen dat vanuit het 
besef en met de belijdenis: “Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die de 
wasdom geeft”!
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Bijlage 6. Managementstatuut

Preambule
Dit managementstatuut is gebaseerd op het bestuursconcept zoals dat beschreven is in het Strategisch 
Koersplan 2019-2023. De daarin vastgelegde uitgangspunten vormen de basis voor hetgeen in dit statuut 
is neergelegd.

Artikel 1 - Taakverdeling
1. Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel, oefent het uitvoerend bestuur 

van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag te Kootwij-
kerbroek al de hem bij of krachtens wettelijk voorschrift, statuten of reglementen verleende taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit.

2. De directeur oefent namens en onder de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bestuur de in het 
bestuurlijk beleidskader opgedragen taken en bevoegdheden uit.

3. Mits dit schriftelijk wordt vastgelegd, kan het uitvoerend bestuur de directeur nadere aanwijzingen en 
richtlijnen geven voor de wijze waarop hij de opgedragen taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden moet uitoefenen.

4. Het uitvoerend bestuur kan schriftelijk en gemotiveerd de mandatering van taken en/of bevoegdhe-
den en/of verantwoordelijkheden te allen tijde ongedaan maken.

Artikel 2 - Het bestuur
1. Het bestuur benoemt de directeur.
2. Het bestuur benoemt alle andere personeel.
3. Het bestuur stelt ten behoeve van de vereniging strategisch beleid en een bestuurlijke jaaragenda 

vast en is daarvoor verantwoordelijk.
4. Het strategisch koersplan omvat binnen de randvoorwaardelijke kaders op het terrein van identiteit en 

strategische uitspraken betreffende de volgende beleidsterreinen: onderwijs, personeel en organisa-
tie, huisvesting en beheer (facilitaire zaken), financiën, en communicatie.

5. Het bestuur stelt, na toetsing aan het strategische koersplan, het Schoolplan vast.
6. Het bestuur volgt de uitvoering van het beleid en toetst die op hoofdlijnen aan het Schoolplan.
7. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke taak, zoals in lid 2 bedoeld, wordt door het bestuur 

een directeur benoemd die voldoet aan het door het bestuur vastgestelde functieprofiel.
8. Het bestuur maakt met de directeur afspraken over het opstellen en de uitvoering van het schoolplan.
9. Het bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur.
10. Benoeming, ontslag en het treffen van orde- en disciplinaire maatregelen met betrekking tot het per-

soneel zijn voorbehouden aan het bestuur.
11. Disciplinaire maatregelen t.o.v. leerlingen worden geautoriseerd door het bestuur.
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Artikel 3 - Directeur
1. De directeur is onder verantwoordelijkheid van het uitvoerend bestuur belast met de verwezenlijking 

van hetgeen in de statuten van de Vereniging en het strategisch beleidskader met betrekking de 
grondslag en de doelstellingen is verwoord.

2. De directeur ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen, de juiste toepassing van vastgestelde 
procedures en het nakomen van gemaakte afspraken.

3.  In overeenstemming met de daarover gemaakte afspraken vertegenwoordigt de directeur het uitvoe-
rend bestuur in externe overleggen.

4. De directeur vormt met de teamleiders 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 het managementteam van de school.
5. De directeur delegeert een groot deel van de onderwijsinhoudelijke en dagelijkse aansturing aan de 

teamleiders en anderen, maar houdt de eindverantwoordelijkheid. De precieze toedeling is vastge-
legd in het document Personele verdeling.

6. De directeur is verantwoordelijk voor zowel het opstellen als voor het, na vaststelling door het uitvoe-
rend bestuur, uitvoeren van de plannen zoals verwoord in het strategisch koersplan.

7. Directeur en teamleiders voeren de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de personeelsleden
8. De directeur stuurt de staffuncties aan (conciërge, managementassistenten).
9. De directeur is namens het bestuur tekeningsbevoegd voor financiële uitgaven en contracten. Ook is 

de directeur namens het bestuur tekeningsbevoegd om arbeidscontracten te ondertekenen.
10. De directeur is voorts belast met alle werkzaamheden die voortkomen uit de functiebeschrijving.

Artikel 4 - Rapportage en verantwoording
1. De directeur legt minimaal eenmaal per jaar aan het bestuur ten minste over:

a. een rapportage over de uitvoering van het schoolplan en de overige plannen;
b. een rapportage over de opbrengsten en voortgang van het onderwijs;
c. een rapportage over de algemene gang van zaken binnen de school, en
d. een overzicht van inkomsten en uitgaven en de stand van zaken betreffende de begrotingsbewaking.

2. De directeur stelt jaarlijks voor 1 mei het financieel en het onderwijskundig en jaarverslag op en legt 
dit ter vaststelling voor aan het bestuur.

3. Bestuur en directeur maken zonodig nadere afspraken over wijze, inhoud en frequentie van de ver-
slaglegging en leggen deze afspraken schriftelijk vast.
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Artikel 5 - Teamleider
De teamleider is – naast de lesgevende taak – belast met de coördinatie van het onderwijsproces in zijn 
of haar team en is daartoe het eerste aanspreekpunt voor zijn of haar teamleden;
1. De teamleider geeft leiding aan zijn of haar teamleden en voert daartoe voortgangsgesprekken, func-

tionerings- en beoordelingsgesprekken;
2. De teamleider is verantwoordelijk voor de professionalisering van zijn of haar team;
3. De teamleider draagt bij aan de (onderwijskundige) ontwikkeling van de gehele school door deelna-

me aan het MT.
4. De teamleider legt verantwoording over zijn functioneren, de gang van zaken in het team en de be-

haalde resultaten af aan de directeur;
5. De teamleider vervult alle werkzaamheden zoals beschreven in het functieprofiel.

Artikel 6 - Managementteam (MT)
In het MT vindt afstemming plaats over zaken die nodig zijn voor de inrichting van de organisatie en de 
realisering van het strategisch beleid.
1. Het MT bespreekt daartoe in ieder geval:

a. Het onderwijsbeleid;
b. Het schoolplan;
c. De schoolgids;
d. De jaarplannen;
e. De jaarrekening en het jaarverslag;
f. De jaarlijkse begroting;
g. De uitkomsten van de periodieke resultaten (onderwijskundig, financieel, personeel);
h. Wijzigingen in de organisatie;
i. Het voor rekening van de school aantrekken en benoemen van externe adviseurs;
j. Voorts alle andere onderwerpen die de directeur agendeert.

2. Ieder MT-lid heeft één of meerdere bouwoverstijgende dossiers onder zijn beheer zoals onderwijs, 
leerlingenzorg en communicatie.

3. In het MT worden kennis en ervaring uitgewisseld en vernieuwingen geïnitieerd.

Artikel 7 - Werkwijze MT
1. Het MT werkt volgens een (meerjarige) planning en controlcyclus die aansluit bij de thematische jaarkalender.
2. Het MT heeft een vaste vergaderstructuur;
3. Het MT werkt met een agenda;
4. Het MT kan derden uitnodigen tot het bijwonen van (een gedeelte van) zijn vergadering;
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5. Periodiek vindt een gezamenlijk IB-MT overleg plaats waarin de ontwikkelingen op het snijvlak van 
pedagogische koers en leerlingzorg besproken worden.

6. Het MT maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst;
7. De vergadering wordt voorgezeten door de directeur of (bij diens afwezigheid) zijn vervanger.
8. Ieder MT-lid kan agendapunten aandragen.

Artikel 8 - Besluitvorming in het MT
1. Een besluit in het MT betreft een advies aan de directeur.
2. Door instemming van de directeur met het besluit wordt het MT-besluit beschouwd als een directiebesluit.
3. Het MT streeft in geval van besluitvorming naar consensus.
4. Bij het ontbreken van consensus beslist de directeur.
5. Een lid van het MT kan niet stemmen indien de stemming zijn eigen handelen, nalaten dan wel zijn 

(potentiële) tegenstrijdige belangen betreft.

Artikel 9 - Werkingsduur
1. Dit MT-reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en heeft een werkingsduur van twee jaar. Ten min-

ste vier maanden voor de einddatum, zal door het uitvoerend bestuur met de directeur worden bezien of 
aanpassing noodzakelijk of wenselijk is. Indien wijziging niet nodig of gewenst is, wordt de werkingsduur met 
een periode van twee jaar verlengd.

2. Al dan niet op voorstel van de directeur kan ook tot tussentijdse wijziging worden overgegaan.
3. Indien gedurende het overleg over aanpassing de geldigheidsduur verstrijkt, blijft het bestaande 

reglement van toepassing totdat een nieuw reglement is vastgesteld.
4. Voor vaststelling en wijziging van de dit reglement zal advies gevraagd worden aan de Medezeggen-

schapsraad.

Artikel 10 - Ter inzage legging
Het uitvoerend bestuur draagt er zorg voor dat een actueel exemplaar van dit reglement op een voor 
ieder toegankelijke plaats ter inzage wordt gelegd.

Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschillen over de uitleg of de toepas-
sing van dit reglement, beslist het uitvoerend bestuur.
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