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Wat opvalt, is de vormgeving 
van dit verslag in de nieuwe 
huisstijl. Hierover is in 2016 
nagedacht. De vertrouwde knik-
kers zijn daarbij uit het beeld 
verdwenen. De gedachte is dat 
met het nieuwe logo de naam 
PCPO Krimpenerwaard zich 
nadrukkelijker als zelfstandige 
‘merknaam’ kan ontwikkelen. 
Deze groeit daarmee uit tot een 
keurmerk dat staat voor iden-
titeit en kwaliteit. Deze worden 
zichtbaar in de kernwaarden 
samen, christelijk, veilig, 
vertrouwd, ieder kind uniek, 
richting gevend, eigenheid en 
stabiliteit. 
  
Het logo drukt dit uit. De naam 
is weergegeven in een krachtig 
en onderscheidend lettertype. 

De C springt eruit door kleur en 
vormgeving. De verschillende 
kleuren drukken de diversiteit 
en de eigenheid van de scholen 
uit. Tegelijkertijd zijn zij nauw 
met elkaar verbonden. De C 
is ook anders gepositioneerd. 
Het geeft aan dat er sprake is 
van vooruitgang, beweging en 
ontwikkeling. Het logo wordt 
ondersteund en versterkt door 
het motto ‘Geloof in onderwijs’. 
Het spreekt uit dat wij ons in 
ons werk afhankelijk weten van 
God onze Hemelse Vader en 
dat wij bij alles wat wij doen en 
ondernemen kwalitatief goed 
onderwijs als uitgangspunt 
hebben. 

G.T. Tissink,
directeur-bestuurder

VOORWOORD 
Met genoegen bieden wij u hierbij de samenvatting aan 
van het jaarverslag van de PCPO Krimpenerwaard. Hiermee 
leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 
2016. Het verslag geeft een beeld van de inspanningen en de 
activiteiten die plaatsvonden op de domeinen identiteit, on-
derwijs, personeel, huisvesting en financiën. Binnen al deze 
aandachtsgebieden zijn ontwikkelingen ingezet, voortgezet 
en afgerond. Veel van de beleidsinitiatieven van de vereni-
ging worden uitgevoerd op de scholen. Wij zijn dankbaar 
voor de inzet van directie en medewerkers in het realiseren 
van de doelstellingen van de PCPO Krimpenerwaard. 

STRATEGISCH  
BELEID & BESTUUR 
Het strategisch beleidsplan beschrijft wat 
de vereniging in de periode 2016-2020 wil 
bereiken. Jaarlijks wordt dit aan de hand 
van een jaarplan concreet uitgewerkt. 
Aan het eind van ieder schooljaar worden 
de activiteiten geëvalueerd. 

In 2016 schreven de scholen hun school-
plan. Dit kwam tot stand aan de hand 
van het strategisch beleidsplan van de 
vereniging, een interne sterkte/zwakte 
analyse, de tevredenheidpeilingen onder 
ouders, medewerkers en leerlingen en vi-
siegesprekken die intern op schoolniveau 
zijn gevoerd.

Het geven van kwalitatief goed christelijk 
onderwijs is de kernactiviteit van de PCPO 
Krimpenerwaard. Dat doen we vanuit een 
missie en met een visie. De directeuren 
zijn integraal verantwoordelijk voor hun 
school. Zij leggen verantwoording af aan 
het bestuur. Vanuit het stafbureau worden 
de kerntaken gecoördineerd en wordt 
vormgegeven aan de bestuurlijke taak.

NIEUWE 
DIRECTEUR BESTUURDER
Sinds 1 april 2016 heeft de PCPO  
Krimpenerwaard een nieuwe directeur- 
bestuurder. Na een intensief wervings- 
en selectietraject is de heer G.T. Tissink 
benoemd in deze functie. 

Aan de lastenkant zijn de personele kosten hoger 
dan begroot, maar niet zoveel hoger als de extra 
baten die voor personeel ontvangen zijn. Dit heeft 
te maken met het feit dat de vereniging m.i.v. 01 
07 2016 ‘eigen risico drager’ is. Vanwege het rela-
tief lage verzuim, is hier een inverdieneffect van  
€ 50.000 gerealiseerd. Ook is er efficiënter gewerkt 
met ondersteunend personeel in verband met 
Passend Onderwijs. 

De huisvestingslasten zijn conform begroting, al 
zijn ze in verhouding met de middelen die daar-
voor ontvangen worden te hoog. De overige instel-
lingslasten zijn ruim € 100.000 hoger dan begroot. 
Deze materiële uitgaven sluiten lang niet aan bij 
de bekostiging. Dit is een ontwikkeling die al een 
aantal jaren zichtbaar is. Toenemende kosten voor 
onderwijslicenties, automatisering en leermid-
delen zijn hiervan de oorzaak. Voor de komende 
jaren wordt de uitdaging om de materiële kosten 
in bedwang te houden om voldoende budget voor 
onderwijs en personeel beschikbaar te houden. 

Al met al kunnen we stellen dat het afgelopen 
boekjaar, behoudens de hierboven genoemde 
zaken, op hoofdlijnen conform de begroting is 
verlopen. Binnen de vereniging wordt er gedis-
ciplineerd omgegaan met de doelstelling van 
evenwicht tussen baten en lasten zonder daarbij 
kwaliteit uit het oog te verliezen. Dit zal voor 
de toekomst een permanente uitdaging blijven, 

mede gezien de gestage leerlingenkrimp en de 
toenemende materiële en huisvestingskosten in 
verhouding met de achterblijvende bekostiging. 

Voor twee panden is in 2016 een VVE opgericht, 
een derde volgt in 2017. Het betreft multifunc-
tionele accommodaties waarvan het beheer bij 
een VVE (vereniging van eigenaren) ligt waarin de 
vereniging PCPO Krimpenerwaard zitting heeft.

HUISVESTING
In het kader van de gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid voor huisvesting en onderwijs is in 2016 
tussen gemeentebestuur en schoolbesturen over-
eenstemming bereikt over een gezamenlijk traject 
om te komen tot het opstellen van een Integraal 
Huisvestingsplan. Dit traject wordt begeleid door 
een extern bureau. Ieder bestuur is vertegenwoor-
digd in de werkgroep.

Nu de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor 
het onderhoud aan het gehele gebouw (binnen- 
en buitenkant), wordt er jaarlijks een bedrag 
gedoteerd aan de voorzieningen voor toekomstig 
(groot) onderhoud. Bij vooral de oudere school-
gebouwen komen er ingrijpende werkzaamheden 
aan, zoals het vervangen van de gevelkozijnen. Wij 
worden hierin ondersteund door een deskundig 
adviesbureau en werken met meerjarenonder-
houdsplanningen.



PASSEND ONDERWIJS
In het kader van Passend Onderwijs maakt de PCPO Krim-
penerwaard onderdeel uit van SWV PO Midden Holland 
2814. Elke organisatie is vertegenwoordigd in het algemeen 
bestuur van dit samenwerkingsverband. Het ondersteu-
ningsplan vormt het uitgangspunt voor het beleid. In 2016 
is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij de beschikbare 
financiële middelen direct worden doorgezet naar de scho-
len. Dit bespaart veel administratieve handelingen en geeft 
scholen meer ruimte om eigen keuzes te maken. Ook geeft 
het de mogelijkheid preventief actie te ondernemen. 

CULTUUREDUCATIE
Op de scholen van de vereniging wordt gewerkt met de cul-
tuurkalender. Daarnaast worden diverse lokale initiatieven 
ontplooid. De scholen maken excursies en volgen gastles-
sen, daarnaast is er ruimte met middelen om te werken aan 
integratie van cultuuronderwijs in de reguliere vakken. 

KWALITEIT & COMMUNICATIE
PROFESSIONALISERING LEERKRACHTEN  
EN SCHOOLLEIDERS
De leerkracht doet er toe en vormt de sleutel tot aantrek-
kelijk en uitdagend onderwijs en hogere opbrengsten. 
Vanuit deze stelling wordt er binnen de vereniging serieus 
werk gemaakt van de professionalisering van de perso-
neelsleden. Dit krijgt vorm vanuit de drie pijlers onder het 
opbrengstgericht werken: pedagogisch klimaat, kind-be-
trokkenheid en effectieve instructie. Daarnaast zijn er 
tal van andere zaken uitgevoerd, zoals data-gesprekken, 
kind-gesprekken, klassenconsultaties, enz.
Directeuren en IB’ers doorliepen een gezamenlijk traject 
bij het instituut Nivoz rond het thema ‘Pedagogisch tact’. 
Doelstelling is dat beiden vaardigheden ontwikkelen en/
of versterken t.a.v. de begeleiding van de ontwikkeling van 
leerkrachten op hun scholen. 

Aan de eigen interne Knikkeracademie (platform voor aan-
bod van trainingen en cursussen) werd een nieuw element 
toegevoegd. Eigen medewerkers die specialist zijn op een 
specifiek terrein bieden cursussen en workshops aan voor 
medewerkers van de PCPO. Zowel het externe als het inter-
ne aanbod wordt zeer gewaardeerd, getuige de evaluatie-
formulieren. We maken ook gebruik van e learning modules 
van de Cadenza Highschool, waar de personeelsleden met 
een eigen inlogcode toegang tot hebben. 

INSPECTIE EN ONTWIKKELINGEN
In september vond het jaarlijkse bestuursgesprek plaats. 
De inspecteur bespreekt met de directeur-bestuurder 
en de coördinator Interne Begeleiding en leerlingonder-
steuning de actuele ontwikkelingen op de scholen, bij de 
inspectie en vanuit de overheid. Daarnaast is er aandacht 
voor de opbrengsten van de scholen m.b.t. tussentoetsen 
en eindtoets. De inspecteur gaf in één geval het oordeel 
‘zwak’. Ook binnen vereniging en scholen zelf is er al lange-
re tijd aandacht voor de opbrengsten. Het algemene beeld 
was dat die beter kunnen. Daar is dan ook extra aandacht 
aan geschonken. Dit resulteerde erin dat 7 van de 8 scholen 
een goede score behaalden op de eindtoets. 

FINANCIËN & BEHEER
Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare 
middelen kwalitatief goed christelijk onderwijs te bieden 
op onze scholen. Daarvoor wordt jaarlijks een begroting 
opgesteld. Hieronder ziet u het overzicht van de baten en 
de lasten over het jaar 2016, met daaronder op hoofdlijnen 
de verklaring van afwijkingen. 

Bij het opstellen van de begroting 2016 is uitgegaan van die 
baten die met zekerheid zouden komen. Dit is een voor-
zichtige benadering, maar geeft in ieder geval de zekerheid 
dat er niet met baten gerekend wordt die onzeker zijn. Deze 
benadering zorgde ervoor dat de baten uiteindelijk hoger 
zijn dan begroot. Er zijn fors meer baten ontvangen; vanuit 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de 
ondersteuning van leerlingen en vanuit het rijk voor speci-
fieke projecten. Vanwege de sterke toename van het aantal 
leerlingen is vanuit het rijk bovendien een groeibijdrage ont-
vangen. Deze middelen zijn vrijwel één op één weer ingezet 
voor de bestemde doelen. Verder zijn er meer overige baten 
als gevolg van detachering van (inval-)personeel en een 
premierestitutie van de collectieve verzuimverzekering. 

AANDACHTS GEBIEDEN VOOR  
TOEZICHTHOUDERS
Waar besturen vanouds toezicht houden op basis van ma-
nagementrapportages is er landelijk een trend waarneem-
baar dat de toezichthouder ook zelf informatie ‘ophaalt’ uit 
de organisatie. Om dit op een goede en effectieve manier 
vorm te geven, heeft iedere toezichthouder een eigen aan-
dachtsgebied en gaat hierover in gesprek met betrokkenen. 
De ervaringen die hier in het afgelopen jaar mee op zijn 
gedaan, zijn positief.

Naast de reguliere zaken vroegen een aantal zaken dit jaar 
bijzondere aandacht. In volgorde van prioriteit zijn dat: 
kwaliteit onderwijs, profilering PCPO Krimpenerwaard, stra-
tegische discussie en financiën. Dit jaar kreeg de kwaliteit 
van het onderwijs veel aandacht van de toezichthouders. 
Directe aanleiding hiervoor waren de tegenvallende eindop-
brengsten van enkele scholen. Nauwlettend is gevolgd of 
de verbetervoorstellen en de toegepaste interventies het 
gewenste effect hebben. Dat bleek gelukkig het geval.
Ten aanzien van profilering en uitstraling van de PCPO Krim-
penerwaard is een belangrijke stap gezet met het vernieu-
wen van de huisstijl. 

ONDERWIJS EN IDENTITEIT
MISSIE EN VISIE
De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het 
ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waar-
borgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk 
basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs 
vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus. 
Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het 
omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/ver-
zorgers. Wij verwelkomen ouders/verzorgers en leerlingen die 
zich thuis voelen bij onze manier van werken en leven. 

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder 
kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van 
God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van 
anderen en van de samenleving. Wanneer kinderen zich 
op deze manier kunnen ontplooien en het beste uit zich-
zelf tevoorschijn kunnen laten komen, leren zij om niet 
alleen voor zichzelf te leven, maar van betekenis te zijn 
voor anderen. Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken 
zullen kinderen op de scholen van de PCPO in een sfeer 
van geborgenheid moeten kunnen opgroeien. Er wordt 
goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten 
gekend en met liefde omringd.

SCHOLEN
Onze acht scholen, gevestigd in Krimpen a/d Lek, Berg- 
ambacht, Gouderak, Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJssel en 
Schoonhoven, worden bezocht door ongeveer 1440 leerlin-
gen. Op de scholen zijn circa 145 personeelsleden werkzaam. 

Het verzuimpercentage over 2016 bedraagt 3,34%. Dit wijkt 
in positieve zin af van het landelijk verzuimpercentage dat 
voor het primair onderwijs rond 6,1% ligt.

Op cbs Eben-Haëzer in Lekkerkerk was een vacature voor 
de functie van directeur. Met ingang van 1 januari 2016 tot 
en met 31 juli 2016 werd deze functie ingevuld door een 
interim-directeur. Per 1 augustus 2016 is mevrouw L. van 
Beuzekom-Verkuil benoemd tot directeur.

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS
Het gemeentebestuur van de Krimpenerwaard heeft het 
initiatief genomen tot het vormen van een Internationale 
Schakelklas (ISK) binnen de eigen gemeente. Deze is geves-
tigd in Bergambacht in het gebouw van cbs De Ark. Tot dit 
moment gingen kinderen naar Gouda. Met de groei van het 
aantal statushouders binnen de gemeente en het bereiken 
van de grens aan de groei bij Stichting Klasse in Gouda 
was het zaak alternatieven te onderzoeken. De gezamenlij-
ke schoolbesturen hebben zich achter de plannen van de 
gemeente geschaard en voelen zich medeverantwoordelijk 
voor dit initiatief. Kinderen die de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, komen voor een jaar naar de ISK, waarna zij 
zich aanmelden op een school in de eigen woonplaats. 

Financieel resultaat 2016

Realisatie  
2016

Begroting  
2016

Realisatie  
2015

Totaal Baten 7.637.686 7.392.198 7.500.450

Totaal Lasten 7.586.544 7.420.376 7.567.282

Saldo Baten en Lasten 51.141 -/- 28.178 -/- 66.832

Financiële Baten  
en Lasten 462 1.375 3.274

Resultaat 51.603 -/- 26.803 -/- 63.558

Aantal leerlingen op 01 oktober 2016

School

De Wegwijzer 144

De Ark 267

De Bron 112

Eben-Haëzer 132

Koningin Wilhelminaschool 221

Koningin Julianaschool 88

Ichthusschool 165

De Rank 311

Totaal 1.440


