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Voorwoord 

 
Hierbij presenteer ik met gepaste trots het bestuursverslag 2020 van Arlanta. 
 

Covid-19 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, leven we nog steeds in een bijzondere tijd. Het COVID-

19 virus houdt de hele wereld nog steeds in zijn greep. Vanaf begin maart ligt in veel landen, 

waaronder Nederland, het openbare leven nagenoeg stil. We leven vanaf dat moment met diverse 

beperkende maatregelen voor het vermijden van sociale contacten in een “anderhalve meter 

samenleving”. In december heeft de regering een totale lock-down inclusief een avondklok ingesteld 

voor onbepaalde tijd. 

 

Schoolsluitingen 

De scholen hebben noodgedwongen grote delen van het jaar wekenlang de deuren moeten sluiten. 

Dit begon halverwege maart. Onmiddellijk werd er door de scholen actie ondernomen. Er werden 

stichtingsbrede protocollen gemaakt om zo goed mogelijk thuisonderwijs te kunnen geven. Het 

onderwijs werd digitaal ingericht, devices en materialen werden door de scholen verstrekt. Er werd 

noodopvang geregeld voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben. Daarnaast 

werd er in samenwerking met de gemeente en het Speciaal Onderwijs opvang geregeld voor 

kwetsbare kinderen in het SO en SBAO. Zo tegen de zomer leek het de goede kant op te gaan met het 

virus en konden de scholen begin juni, weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen voor leerlingen 

en personeel, weer open. Helaas liepen de besmettingen tegen de winter weer fors op. Er werd een 

totale lock-down afgekondigd en de scholen werden vanaf 16 december weer gesloten. Gelukkig 

weten we nu dat vanaf 8 februari 2021 het basisonderwijs, met veel voorzorgsmaatregelen, weer 

open mag.  

 

Vertraging ontwikkelingen 

Op school en organisatieniveau heeft Corona een zeer grote invloed gehad.  

Veel ontwikkelingen en plannen liepen vertraging op of werden on-hold gezet omdat er andere 

prioriteiten waren. Fysieke bijeenkomsten waren slechts zeer beperkt tot niet mogelijk en de meeste 

communicatie vond digitaal plaats via teams. Daarnaast viel de bestuurder uit door ziekte.  

 

Hoop 

Al met al was 2020 voor onze kinderen, hun ouders en onze medewerkers een zwaar jaar. Ik wil 

hierbij mijn waardering uitspreken voor iedereen die zich heeft ingezet  om onderwijs en opvang zo 

goed als mogelijk te realiseren.  

Inmiddels is er ook goed nieuws. Er is een start gemaakt met het vaccineren om ons tegen het Covid-

19 virus te beschermen. Ik spreek de hoop uit dat we binnenkort weer wat meer naar het “oude 

normaal” terug kunnen en vooral dat de scholen open zullen blijven. Daarnaast hoop ik dat we ook 

iets van deze crisis zullen leren, zowel mondiaal als ook in het onderwijs. En dat wij bijvoorbeeld de 

ingezette digitale ontwikkelingen en mogelijkheden blijven benutten.  
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Transparantie en verantwoording 

Arlanta werkt met publieke middelen en wil daar transparant in zijn en verantwoording over 

afleggen. Dat doen we middels dit jaarverslag. We leggen verantwoording af over de wijze waarop 

onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er zijn bereikt conform de richtlijnen van het 

ministerie van OCW.  Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.   
 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur augustus 2021 
 

H. Rubingh 
Bestuurder a.i. 
 



   

Bestuursverslag 2020 “Kinderen de Wereld leren lezen” 
5 

 

1. Inleiding 

1.1. Geschiedenis 

In 1995 werd een vereniging opgericht voor het christelijk basisonderwijs in de gemeente 

Dongeradeel: PCBO Dongeradeel. De statuten zeggen het volgende: “De stichting aanvaardt de bijbel 

als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en opvoeding 

van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden in de 

waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de ander 

en de wereld.”  

In 2012 werd de vereniging een stichting: Stichting CBO Dongeradeel. Daarmee werd een belangrijke 

stap gezet in de professionalisering van onze organisatie.  

Met de komst op 1 augustus 2015 van SBO De Twine bestaat CBO Dongeradeel uit 16 scholen. Op 1 

september 2015 vond de naamswijziging plaats: Arlanta.  

 

Op 1 april 2019 draagt het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Kollumerland 

haar 8 scholen over aan stichting Arlanta. Daarmee vormt Arlanta een veelkleurig palet van 23 

christelijke basisscholen in de gemeente Noardeast-Fryslân. De nieuwe organisatie telt zo’n 2700 

leerlingen en ruim 300 medewerkers.  

Arlanta is een organisatie die hoogstaand en innovatief basisonderwijs biedt met gedreven, 

professionele medewerkers, zodat leerlingen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Met 

elkaar bouwen we aan de toekomst van kind, medewerker en organisatie. 

We zijn dan ook voortdurend aan het leren en op alle lagen constant in ontwikkeling. Inspelen op 

onzekere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vraagt een lange termijnvisie. Zo’n 

visie kan niet top-down, ‘vanaf de tekentafel’ worden ontwikkeld.  
 
1.2. DNA Arlanta 

Voor de zoektocht naar het DNA van het nieuwe Arlanta kozen we voor de boom als metafoor: 

• Droom: (wortels) stevig geworteld om zwaar weer te trotseren. Fundament, missie/waarden 

• Netwerk: (stam) stabiel en gezond om groei mogelijk te maken. Sterke verbindingen 

• Acties: (vruchten) zichtbare resultaten van een gezonde organisatie. Doelen, Meetbaarheid 

en merkbaarheid 

Het kader van Arlanta is in de praatplaat 

vormgegeven. Het is een document dat we 

gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan 

over de relevante thema’s met als 

uitgangspunt vanzelfsprekend het kind in de 

spotlight. 
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2. Missie en visie 

2.1. Kinderen de wereld leren lezen 

Wij willen als Arlanta nu èn in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is 

om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als 

wereldburgers hun weg kunnen vinden, zich flexibel kunnen opstellen en zich kunnen aanpassen aan 

de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.  
 

Onze missie betekent dat we kinderen willen leren om hun talenten en 

ambities te ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig mens een 

bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. “Leer kinderen de 

wereld lezen en ze zullen een leven lang leren.”  Cruciaal is dat we niet 

alleen aandacht schenken aan cognitieve vaardigheden: de wereld 

leren lezen is een kwestie van ontdekken en minder van kennis en 

vaardigheden. Meer leren vanuit ervaring en beleving. Natuurlijk is en 

blijft het belang van een uitstekende beheersing van 

basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen onomstreden. Maar dit is 

niet meer voldoende: de beheersing van ‘de vaardigheden van de 

21ste eeuw’ wordt steeds belangrijker: plannen, de juiste leervragen stellen, informatie selecteren 

en betekenisvol verwerken, probleemoplossend en creatief denken, samenwerken, sociaal 

emotionele vaardigheden. De nadruk zal steeds meer verschuiven van onderwijzen naar leren.  

Maar we willen vooral ook dat de kinderen op onze scholen een kompas meekrijgen, een kompas dat 

richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg 

voor de wereld.  

 

2.1 Strategisch Perspectief 2020-2025 “Kinderen de Wereld leren lezen”: Focus en balans. 

In 2019 is een proces gestart om van twee organisaties de nieuwe organisatie Arlanta te vormen en 

vorm te geven. Om samen antwoorden te vinden op de vraag: wat is het DNA van de nieuwe 

organisatie? Wat zijn onze ambities, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen.  

Een proces van co-creatie gestart om te komen tot een nieuw strategisch perspectief met als titel: 

“kinderen de wereld leren lezen”. Focus en balans, is het motto dat we meegeven aan ons 

Strategisch Perspectief 2020-2024, waarin we de koers voor de komende jaren uitzetten.  

 

Focus en balans betekent dat we ons bij alles wat we doen richten op onze missie: onderwijs bieden 

dat het verschil maakt.  Activiteiten die een merkbare bijdrage leveren aan onze missie gaan we 

versterken, activiteiten die dat niet doen laten we los. Focus betekent dat we keuzes maken. We 

doen niet alles tegelijkertijd, we formuleren concrete doelen op terreinen waar we verschil kunnen 

maken.  

 

Dit doen we rond de 6 speerpunten:  

1. Heldere identiteit 
2. Eigentijds kwalitatief goed onderwijs 
3. Professionele cultuur 
4. Actief ouderschap 
5. Open communiceren 
6. Sterke organisatie 

 

 
 



   

Bestuursverslag 2020 “Kinderen de Wereld leren lezen” 
7 

 

Verbinding is het sleutelbegrip om inhoud te geven aan deze focus: verbinding tussen missie en de 

dagelijkse praktijk, verbinding tussen verleden en toekomst, verbinding tussen en binnen scholen, 

verbinding met ouders en met onze externe partners. Horizontale en verticale verbinding in 

samenhang. 
 

Onze leerlingen groeien op in een totaal andere wereld dan waarin wij zijn opgegroeid. Hoe de 

samenleving er over 5 jaar uit zal zien is al lastig te voorspellen, laat staan hoe het zal zijn als onze 

leerlingen volwassen zijn geworden. De wereld verandert, waardoor ons onderwijs drastisch zal 

moeten transformeren. Daarom is een heldere koers nodig, een koers die ons in staat stelt om op 

een actieve en adequate wijze om te gaan met alle uitdagingen die wij op ons pad tegenkomen. Een 

koers die gericht is op de ontwikkeling van een organisatie waarin het leren van kinderen én het 

leren van professionals centraal staan. In dit Strategisch Perspectief zetten we deze koers voor de 

komende jaren uit. Dit Strategisch Perspectief is bedoeld als overkoepelend richtinggevend 

document. Het vormt het dynamisch kader, dat duidelijk maakt binnen welke ruimte wij onze 

plannen maken en onze activiteiten uitvoeren.  

Het voornemen was om het nieuwe strategisch perspectief in het voorjaar van 2020 vast te stellen. 

Helaas is dit voornemen niet gerealiseerd door de Coronacrisis en het door ziekte uit vallen van de 

bestuurder vertraagd. Het ligt in de lijn der verwachting dat het SP voorjaar 2021 wordt vastgesteld. 
  
2.2 Expeditie 

We hanteren binnen Arlanta de expeditieaanpak. Dat houdt in dat we niet van bovenaf bepalen wat 

er moet gebeuren, maar dat we beleid en besluiten voorbereiden door met elkaar op onderzoek uit 

te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren in de dagelijkse praktijk.  

 

Expert/expeditiegroepen  

We werken daarom binnen Arlanta met expert/expeditiegroepen, die niet alleen bestaan uit 

directeuren, maar ook uit leerkrachten en in sommige gevallen ouders. Deze groepen doen 

onderzoek en ontwikkelen beleid en concrete voorstellen op het terrein waarvoor zij in het leven zijn 

geroepen. Op dit moment zijn de volgende expert/expeditiegroepen binnen Arlanta actief: Identiteit, 

Onderwijskwaliteit, Academie, Actief ouderschap, Communicatie en PR, Financiën, Strategisch HRM 

en ICT. Ook is er een groep Dwarsdenkers. Een expert/expeditiegroep kan zich laten ondersteunen 

door een (externe)deskundige. 

 

Focusgroep  

De voorzitters van de expert/expeditiegroepen vormen samen met de bestuurder de Focusgroep. 

Deze Focusgroep heeft tot doel om de diverse ontwikkelingen binnen de expertgroepen te verbinden 

en focus binnen de ontwikkelingen aan te brengen. In de Focusgroep informeren de voorzitters van 

de expertgroepen elkaar over hun routeplan en speerpunten. De Focusgroep zoekt en legt de 

verbinding tussen de diverse expertgroepen en zorgt voor overeenstemming en afstemming passend 

binnen de ambitie van Arlanta. De Focusgroep brengt alle activiteiten van de expertgroepen samen  

en bepaalt de hoofdthema’s voor de komende periode en vertaalt deze in heldere opdrachten 

inclusief tijdspad en planning voor de expertgroepen/ de scholen/teams en invulling van het directie 

overleg. De expertgroepen werken deze opdrachten, gecombineerd met eigen thema’s, uit in 

jaarplannen, de zogenaamde “routeplannen”. De thema’s en de plannen moeten passen binnen onze 

missie, visie en strategisch perspectief. 
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Routeplannen 

De expert/expeditiegroepen presenteren hun jaarplannen in het Directieoverleg, zodat alle 

directeuren weten welke thema’s in de komende periode centraal komen te staan en deze een plek 

kunnen geven in de schooljaarplannen. Op deze manier wordt gewerkt aan verbinding tussen 

expertgroepen en scholen. De cyclus loopt synchroon met de begrotingscyclus. In januari/februari 

worden de doelen gepresenteerd en mei/juni de (tussen)evaluatie. 

De jaarplannen zijn niet vrijblijvend. De expert/ expeditiegroepen hebben, net zoals voor de scholen 

geldt als het gaat om hun schooljaarplan, een resultaatverplichting. De expert/ expeditiegroepen 

leggen hierover verantwoording af tijdens de halfjaarlijkse gesprekken met de bestuurder. Elke 

expertgroep maakt ook een jaarverslag dat in het directieoverleg wordt gepresenteerd en input 

vormt voor het volgende jaarplan. Op deze manier werken we met een stevige PDCA-cyclus. 

 

Besluitvorming  

De besluitvorming over de voorstellen van de expert/ expeditiegroepen vindt plaats in het 

Directieoverleg. We werken met besluitvorming op basis van consent. Wanneer er een voorstel 

voorligt, wordt gevraagd of iemand onoverkomelijke bezwaren heeft. Indien dit niet het geval is 

wordt het voorstel geaccepteerd. Uitvoering vindt pas plaats als het besluit is genomen en het CvB 

het besluit heeft vastgesteld. 

Beleid dat wordt vastgesteld en besluiten die zijn genomen, worden opgenomen in de 

kwaliteitsagenda: een digitaal bestand dat het genomen besluit of beleidsstuk bevat met de datum 

waarop het besluit genomen is, wanneer het weer geëvalueerd wordt en wie de eigenaar is. Het 

Directieoverleg bewaakt dit. 

 

Management Team 

Het Directieoverleg wordt voorbereid door het MT, dat bestaat uit de bestuurder en twee 

directeuren. Het MT is verantwoordelijk voor de agenda en bewaakt de vastgestelde 

beleidsuitgangspunten, genomen beslissingen en gemaakte afspraken. Het Directieoverleg wordt 

geleid door één van de twee directieleden van het MT.  
Het MT heeft dit jaar, samen met de stafmedewerkers, ook gefungeerd als Corona crisisteam. 
Strategieën en protocollen werden ontwikkeld en ter uitvoering voorgelegd aan het directie overleg. 
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3. Organisatie 

3.1 Interne organisatie 

Sinds 1 januari 2013 is Arlanta een stichting met een Raad van Toezicht model.  Deze structuur 

voldoet aan de wet- en regelgeving “goed onderwijs, goed bestuur”, doordat toezicht en bestuur zijn 

gescheiden. Daarnaast volgen we de code Goed Bestuur.  

 

In het kader van de nieuwe organisatie is een ontwikkelagenda gemaakt met daarin o.a. ontwikkeling 

van de governance, managementstatuut, vorming GMR en RVT, reglementen en toezichtkader, 

functie en omvang stafbureau. Het CvB ziet toe op de realisatie van het ontwikkelplan. 

Het tijdspad in de ontwikkelagenda bleek nogal optimistisch te zijn en is aangepast. Verwacht wordt 

dat alle items van deze agenda in 2021 geëffectueerd zullen zijn. 
 

Op alle lagen van onze organisatie worden mensen uitgenodigd mee te denken en te werken aan de 

ontwikkeling van zichzelf, van hun eigen school en van Arlanta. We hanteren het 

subsidiariteitsprincipe en werken met de expeditie aanpak. Hierbij past geen blauwdruk-benadering 

waarin plannen top-down worden geïmplementeerd, maar een organisch proces van co-creatie 

waarin veranderingen binnen de scholen en binnen gemengde groepen worden ‘geboren’ en tot 

uiting komen. Innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, 

maar veranderen van binnenuit door op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door 

te voeren in de dagelijkse praktijk.  
 

Samen met leerkrachten onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realiseren en zich 

voortdurend kunnen verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen voor de 

buitenwereld. Samen met stafmedewerkers de kaders van hun functie uitwerken en nagaan hoe hun 

expertise optimaal ten dienste kan worden gesteld aan het primaire proces: goed onderwijs.   

Samen als bestuurder met de schoolleiders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.  

Versterken van het samenspel tussen bestuurder, schoolleiders, leerkrachten en stafmedewerkers; je 

bent immers met elkaar verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur binnen de school en voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk betrekken we ook leerlingen en ouders daarbij. Daarbij 

hoeven niet bij voorbaat ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar willen we verschillen koesteren en 

benutten. Met als uitgangspunt de drie V’s van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.  
 

We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de energie van ambitieuze teams en medewerkers en 

maken gebruik van successen die we boeken. Een aanpak vanuit kracht, waarin niet de zwakste 

schakel het tempo bepaalt (zoals bij organisatie brede, uniforme veranderingen vaak het geval is), 

maar de sterkste schakel. Een aanpak die niet is gericht op problemen maar op oplossingen. Zoeken 

naar voorbeelden waar het goed gaat, in plaats van waar het niet goed gaat. Leren en inspireren in 

plaats van analyseren en implementeren. Geen ‘papieren tijgers’, maar een aanpak vanuit de praktijk 

met alle betrokkenen. Het team (de school) staat daarbij centraal. Teams en medewerkers krijgen 

ruimte om hun eigen ambities te realiseren, mits deze passen in het geschetste perspectief.  
 

Veranderen is vooral ook doen. Je kunt veel tijd besteden aan het maken van mooie plannen, maar 

het zetten van concrete stappen die je helpen om je ambitie te realiseren geeft meer voldoening en 

is het werkelijke veranderen. Juist door iets te gaan doen, zet je dingen in beweging, waardoor het 
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denken automatisch ook mee verandert. Plannen die we op stichtingsniveau maken moeten zo snel 

mogelijk hun vertaling krijgen binnen de scholen en landen ‘in de klas’. Zaken stichting breed 

aanpakken kan betekenen dat de zwakste schakel het tempo bepaalt, of dat scholen gedwongen 

worden andere dingen te doen dan waar ze energie van krijgen. Dus laten we mensen vooral hun 

eigen plannen maken. We ontwikkelen korte, bondige ‘raamplannen’ op stichtingsniveau en we 

zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen gaan. Eén van de voertuigen hiervoor is, zoals in 

hoofdstuk 2 al genoemd, de expert/expeditiegroep. 

3.1.1 Expert- en expeditiegroepen  

In 2020 hebben onderstaande expert-/ expeditiegroepen gewerkt aan hun routeplan. Zij stellen zelf 

hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief in routeplannen. 

 

Expert-/ expeditiegroepen groepen: 

- Dwarsdenkers 

- ICT 

- Academie  

- Onderwijs en Kwaliteit 

- PR/ Communicatie 

- Financiën 

- Identiteit  

- Actief Ouderschap 

- Strategisch HRM 

 

Elke expertgroep heeft een eigen budget. Voor de expertgroep Onderwijs en Kwaliteit zijn de 

middelen op een aparte kostenplaats “passend onderwijs” weggezet. De expertgroep Academie valt 

daar ook onder. 

Voor een aantal beleidskeuzen uit het strategisch beleidsplan is geen extra facilitering of budget 

nodig omdat deze reeds deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden van het College van 

Bestuur, de medewerkers op het stafkantoor en/of de directeuren. Voor een ander deel is er wel 

extra facilitering. Middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor vervangingskosten, indien 

leerkrachten of kwo-ers (kwaliteitsondersteuners) werkzaamheden verrichten die niet passen binnen 

het taakbeleid, of het uitwerken van een plan met externe deskundigen.   
Tenminste eens per jaar heeft het CvB een voortgangsgesprek met de individuele voorzitters van de 
expertgroepen en daarnaast met alle voorzitters als collectief in de focusgroep. 

3.1.2 Ambitie en resultaten van de Expertgroepen: 
Hieronder worden de ambities van de expertgroepen geformuleerd. Voor de resultaten verwijs ik 
naar bijlage met de routeplannen van de expertgroepen. 
 

 Dwarsdenkers: 
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Een bijzondere eend in de expertgroepen bijt 

zijn de “dwarsdenkers”.  

Een groep die in diverse samenstellingen 

kritisch tegen de organisatie en inmiddels het 

onderwijs an sich aankijkt.  

Vooralsnog benoemen ze zaken die anders 

zouden kunnen en doen daar voorstellen toe of 

ondernemen zelf actie of ontwikkelen 

proeftuintjes.  

 

  

 

 

 ICT 

Wij zien onszelf als een Expertgroep (ipv Expeditiegroep) omdat de groep hun expertise en kennis 

inzet om zorg te dragen voor de uitvoering van het voorgenomen beleid van Arlanta op het gebied 

van ICT.  

 

Ambitie:  
Stichting Arlanta en de daarbij aangesloten scholen zetten ICT in voor het primaire proces (ICT als 
leerdoel, Leren met ICT en Lesgeven met ICT) en het secundaire proces (Bedrijfsvoering). Dit gebeurt 
op zo’n manier dat de inzet van ICT altijd aansluit bij de gezamenlijke belofte van Arlanta dat het kind 
centraal staat.   
Door inzet van ICT, media en technologie zijn leerlingen en werknemers van Arlanta:  

 ICT-geletterd en mediawijs;  
 gemotiveerd en geprikkeld om te onderzoeken, te experimenteren en te ontdekken;  
 in staat om eigentijds onderwijs, dat aansluit bij talenten en de 21-eeuwse 
vaardigheden, te volgen (of te geven);  
 in de gelegenheid om gebruik te maken van het nieuwste digitale leer- en 
instructiemateriaal;  
 in staat om effectief en efficiënt samen te werken.  
 

Om dit voor elkaar te krijgen hopen we in de komende 2 jaar het volgende te realiseren:  
 de Arlanta Leerkracht zal in de leer- en onderwijssituaties meer de rol van coach 
overnemen, waardoor leerlingen, ondersteund door ICT, media en technologie, een 
zelfstandige, onderzoekende en actief lerende werkhouding krijgen;  
 leerkrachten herontwerpen –vanuit een nieuwsgierige attitude- het bestaande 
leerstofaanbod en passen technologie, media en ICT in zowel het leer- als 
onderwijsproces toe;  
 Arlanta professionals leren van en met elkaar in ‘kwaliteitskringen’ rond thema’s 
zoals bijvoorbeeld programmeren, digitaal toetsen en gepersonaliseerd leren;  
 leraren en scholen van Arlanta werken meer online met elkaar samen, gericht op het 
delen van talenten, expertise en (ontwikkelde) digitale leermaterialen.  
 Alle scholen van Arlanta hebben een beredeneerd onderwijsaanbod ten aanzien van 
de vier 21e eeuwse vaardigheden: persoonsontwikkeling, communiceren, creativiteit en 
Digitale geletterdheid (mediawijsheid).  
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Om dit alles te realiseren is het van het hoogste belang dat de Expertgroep ICT zich in beginsel inzet 
voor het tot stand brengen van een professionele digitale infrastructuur waarin zonder problemen 
gebruik kan worden gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT, media en 
technologie.  
  
Deze ambitie sluit aan bij de vijf speerpunten van de digitaliseringsagenda van het primair en 
voortgezet onderwijs die is samengesteld op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de PO-raad, de VO-raad en 
Kennisnet:  

 Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te 
leren;  
 Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd;  
 Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker;  
 Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomst vast;  
 Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht.  

 

 De Academie 

‘De Academie’ is een expertgroep op expeditie. 

 

 

Ambitie: Academie als plek voor kennisdeling en inspiratie 

Doel: enthousiaste, deskundige leerkrachten, die creatief en 

inspirerend zijn en trots op hun vak zijn. 
Focus: op de begeleiding van startende leerkrachten en invallers en het 
stimuleren van het leren binnen de organisatie. 
 
 

 
‘De Academie’ heeft zich tot doel gesteld het leren van leerkrachten van Arlanta te faciliteren en te 
stimuleren. ‘De academie’ is de plaats waar kennis ontsloten en gedeeld wordt en waar elkaar 
inspireren hoog op de agenda staat. Er worden verschillende activiteiten door medewerkers, voor 
medewerkers georganiseerd. Denk aan: workshops, masterclasses, inspiratiesessies, werken in plg’s, 
 
Een belangrijk onderdeel van de academie is het professionaliseren van de begeleiding van startende 
leerkrachten (waaronder ook invallers). Iedere startende leerkracht heeft een coach tot zijn 
beschikking, kan deelnemen aan intervisiebijeenkomsten met andere starters en kan in 
themabijeenkomsten aan zijn/haar kennisontwikkeling werken. 
 
Daarnaast wil ‘de Academie’ ook van betekenis zijn voor ouders en leerlingen. In samenwerking met 
ketenpartners organiseren we activiteiten voor ouders die ondersteunend zijn in de opvoeden en 
waar mogelijk bijdragen aan het optimaliseren van de zgn. gouden driehoek. 

 

 Onderwijs en Kwaliteit 

Wij zien onszelf als expertgroep: de rol is regie nemen, nadenken over het beleid en het uitzetten van 

lijnen m.b.t. de uitvoering.  

 

Ambitie: 

De expertgroep Onderwijskwaliteit heeft zich tot doel gesteld het stimuleren van de 

kwaliteitsgerichte cultuur binnen Arlanta. Deze cultuur kenmerkt zich door sterke verbindingen 
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(samen werken aan kwaliteit), verantwoordelijkheid nemen en geven, ruimte bieden aan 

experimenteren en ontwikkelen van een reflectieve houding.  

 

De expertgroep onderwijskwaliteit wil haar doel realiseren door het door het initiëren, ontwikkelen, 

monitoren en borgen van processen in dienst van de onderwijskwaliteit.  

 

De expertgroep ziet het Intern Ondersteuningsteam als haar 

belangrijkste ‘voertuig’. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden 

en een op kwaliteitsverbetering gerichte houding van 

kwaliteitsondersteuners en directeuren staat centraal.  

 

De komende jaren willen we werken aan ‘de basis op orde’. 

Hiermee doelen we op het fundament waarmee de kwaliteit van de 

school -onder alle omstandigheden- zichtbaar wordt gemaakt. De 

basis bestaat uit het met elkaar vastgestelde repertoire van kader 

stellende gedragsindicatoren en kwaliteitsnormen. ‘De basis op orde’ moet leiden tot een sterk 

fundament waarmee scholen de visie van Arlanta (het bieden van excellent onderwijs en het creëren 

van krachtige leeromgevingen met een gevarieerd aanbod, gebaseerd op de nieuwste 

wetenschappelijke onderzoeken en technologische ontwikkelingen) kunnen realiseren. 

 

 PR/ Communicatie 
We zijn een expeditiegroep omdat we geen professionals zijn op dit gebied. Wel maken we gebruik 
van de diensten van professionals. 

 

Ambitie: 

We willen Arlanta en onze scholen op de kaart gaan zetten. Onze ambitie is dat iedereen Arlanta 

(her)kent als een organisatie die staat voor hoogstaand en innovatief onderwijs. We zetten daartoe 

communicatie op een planmatige wijze in, als tactisch beleidsinstrument dat onze interne en externe 

doelgroepen informeert, verbindt en inspireert. De communicatie met medewerkers, ouders en 

samenwerkingspartners is duidelijk, open en toegankelijk, en gebaseerd op respect en goede 

omgangsvormen. 
 

 Financiën 
Wij beschouwen onszelf als een expeditiegroep.  
 
Ambitie: 

● We vinden het belangrijk om de schaarse beschikbare middelen goed te besteden  

● Middelen slim inze�en en waar mogelijk geld besparen 

● Beleidsrijk begroten en sluitende meerjarenbegro�ngen realiseren 
● Informa�e en kennis delen 
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 Identiteit  
Ambitie:  
Wij beschouwen onszelf als een expeditiegroep. Onze ambitie is een herijking van het Christelijk 
onderwijs binnen de scholen van Arlanta. We willen de  levensbeschouwelijke en onderwijskundige 
identiteit van ons onderwijs versterken en de bewustwording van de “C” in onze organisatie 
vergroten. Daarnaast is de erkenning van de diversiteit van de scholen een belangrijk doel. We 
hebben ondersteuning van een externe professional.  
 

 Actief Ouderschap 

Wij beschouwen onszelf als een expeditiegroep. Wij willen graag samen met het bestuur, de 

directeuren en de scholen vorm en inhoud geven aan actief ouderschap. We maken gebruik van de 

deskundigheid van een extern adviseur. 

 
Ambitie: 
Ambitie op stichtingsniveau: 
Stichting Arlanta en de scholen werken 
voortdurend samen met ouders om het 
leren en de ontwikkeling van leerlingen 
optimaal te stimuleren en te 
ondersteunen, zowel thuis als op school. 
Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe 
inzichten die bijdragen aan goed 
onderwijs en aan de ontplooiing van de 
leerling.  

 Ouders staan op de kaart.  

 Ouders ontmoeten elkaar 1 of 2 keer per jaar op stichtingsniveau.  

 Geen ouder en geen school staat er alleen voor. 
 

Ambitie op schoolniveau:  

 Iedere school geeft vorm en inhoud aan actief ouderschap: ‘bewust samen voor het kind’. 

 Iedere school heeft in 2020-2021 een platform Actief Ouderschap.  

 Op iedere school zijn wederzijdse wensen en verwachtingen uitgewisseld en op elkaar 

afgestemd.  

 Ouders ervaren geen drempel om met school in gesprek te gaan. De deuren van de school 
staan zoveel mogelijk open.  

 Scholen organiseren driehoeks gesprekken ouder-kind-leerkracht.  

 Ouders ontmoeten elkaar regelmatig en ze worden betrokken bij de opzet van 
ouderavonden.  

 Er is een goede informatieverschaffing aan ouders, zodat er duidelijkheid is over wat 
wanneer en waar gebeurt. 

Arlanta en de scholen werken voortdurend samen met ouders om het leren en de ontwikkeling van 
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten 
die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van de leerling. 
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 Strategisch HRM 
Ambitie 
‘Boeien en binden van personeel’: concretiseren; herkenbaar maken.  
Over 4 jaar (2024) willen we ervaren dat iedere medewerker van Arlanta ‘passie voor onderwijs’ 
uitstraalt:  

 Medewerkers beleven hun werk positief  
 Medewerkers zijn bevlogen  
 Medewerkers zijn trots op hun vak: specifiek ‘trots op het vak van leerkracht’   

Hiermee bereiken we dat we   
 Voldoende goede nieuwe medewerkers in kunnen laten stromen  
 Goed personeel kunnen behouden, omdat ze graag bij Arlanta willen werken en hun 
werk goed en met plezier doen   

Onze kaders zijn het Strategisch Plan Arlanta en het Projectplan RAP/RAL  
  
3.2 De organisatiestructuur  
De organisatiestructuur van Arlanta is in onderstaande schema’s weergegeven: 

 

 

3.2.1 College van Bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter College van Bestuur, deze is eindverantwoordelijk 
voor alle portefeuilles. Het CvB stuurt de directies van de scholen en de stafmedewerkers aan. 

3.2.2 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de 
bestuurder. Daarnaast is de raad belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als 
geregeld in de statuten en het bestuursreglement en reglement Raad van Toezicht. Tevens draagt zij 
zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van 
de bestuurder. De Raad van Toezicht staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde 
en fungeert als klankbord.  
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De RvT bestaat volgens de nieuwe statuten uit vijf leden. In 2019 waren er nog zes leden ivm de 
samenvoeging van beide RvT’s na 1 april 2019. De leden van de RvT zijn op basis van verschillende 
maatschappelijke oriëntaties geselecteerd. Er is gewenste expertise nodig op het gebied van: 

 Onderwijs in brede zin en leerlingenzorg 
 Bestuur en overheden 
 Bedrijfsleven 
 Financiën en juridische aangelegenheden 
 Informatie- en communicatietechnologie 
 Human resource management 

 
Het CvB en de RvT werken samen met een externe adviseur (Verus) aan bevordering van hun 
deskundigheid. Dit betreft thema’s als ontwikkeling een op waarden gericht toezicht kader 
gekoppeld aan het nieuwe Strategisch Perspectief en samenspel CvB en RvT. Helaas is dit traject door 
uitval van de bestuurder en Corona uitgesteld. De verwachting is dit traject voorjaar 2021 weer te 
kunnen starten. De voorzitters komen eens per maand bij elkaar en spreken over diverse thema’s en 
bereiden de agenda voor de vergadering RvT met CvB voor.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht 

Naam Kennisveld 

Dhr. PW. Meinema Financieel 

Dhr. D. Kuipers Voorzitter 

Dhr. L. van Dellen Voorzitter 

Dhr. T. de Bruin Financieel 

Mw. H. Broersma - Heise Onderwijs 

Dhr. S. Hoekstra Algemeen 

3.2.3 Stafbureau 
Samenstelling  

We hebben een compact stafbureau: het bestaat uit drie medewerkers. 

De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. 
Elke week heeft het stafbureau overleg. Doel van deze bijeenkomst is elkaar informeren en 
afstemmen.  
 

Naam Functie  

Mw. C. Doodeman Voorzitter CvB 

Mw. H. Rubingh  Beleidsmedewerker O en K/ bestuurder a.i. 

Mw. H. Vlasma Managementondersteuner 

MW. A van Duinen Beleidsmedewerker HRM  
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Professionalisering stafbureau 
Het stafbureau professionaliseert zich met behulp 
van externe deskundigheid. In 2019 is er door de 
staf in het kader van het leiderschapstraject voor 
bestuur, stafmedewerkers, directeuren en KWO-
ers, gewerkt aan een ontwikkelkader dat bestond 
uit:  

 Missie-Visie ontwikkeling van de staf: wat 
voor stafbureau willen we zijn en waar is 
door de gebruikers behoefte aan  

 Rolverheldering/kadering van de functies 

 Mandatering 
Dit traject is door Corona en uitval van de bestuurder uitgesteld. 
 
Ondersteuning op het gebied van administratieve, financiële administratie, planning en control 
alsmede de huisvestingzaken wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.  

3.2.4 Directeurenoverleg 
Als visie op leiderschap hanteren we als organisatie die van “gedeeld leiderschap”. De directeuren 
zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school maar ook samen voor alle scholen als geheel. 
Tweemaandelijks vindt er centraal overleg plaats in het Directeuren Overleg met wisselend 
voorzitterschap. Het gaat in dit overleg om de inhoud gekoppeld aan het Strategisch Perspectief. De 
agenda voor het Directeuren Overleg wordt middels een vaste structuur voorbereid door het 
Management Team kortweg MT. Het MT bestaat uit twee directeuren en de voorzitter CvB. Een 
directeur heeft twee jaar zitting in het MT. Per jaar wisselt een lid door en komt er een nieuw lid bij. 
Tussen de Directeuren Overleggen door vinden de bijeenkomsten van de diverse expert- 
expeditiegroepen plaats waar de directeuren ook aan verbonden zijn. Terugkoppeling daarvan vindt 
plaats op het Directeuren Overleg. 

3.2.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 
Missie  
“Wij willen als Arlanta nu én in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is 
om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als 
verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden on leven, leren en werken. Onze missie betekent dat we kinderen 
willen leren om hun talenten en ambities te ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig mens een 
bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.” 
 
Als GMR willen wij graag bijdragen aan bovenstaande missie. De GMR heeft tot doel ten alle tijde het 
belang van de kinderen, ouders en personeelsleden voorop te stellen en de kwaliteit van het 
onderwijs te waarborgen. Om dit doel te kunnen bereiken zal de GMR zich actief opstellen t.a.v.: 
Geïnformeerd raken, informeren, meedenken en participeren waar nodig. 
Hiervoor heeft de GMR verschillende partners nodig denk hierbij aan het College van Bestuur (CvB), 
Medezeggenschapsraden (MR) en de Raad van Toezicht (RVT). Mede daarom zullen er op 
regelmatige basis vooroverleggen gepland worden met CvB, MR en RvT. 
Daarbij wil de GMR graag fungeren als een klankbord voor het CvB. Hierin stelt de GMR zich positief 
kritisch op. 
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Elke maand heeft het CvB en het dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda 
vooroverleg voor de reguliere GMR-vergadering. Transparantie is hierin belangrijk, het CvB 
informeert het DB van de GMR over alle zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en 
neemt hen mee in processen. De GMR kan alleen goed adviseren of instemmen als zij volledig zijn 
geïnformeerd.  Minimaal eens per jaar komen alle voorzitters van de MR-en, de GMR en het CvB 
samen om over diverse thema’s te spreken vanuit het Strategisch Perspectief. De GMR maakt een 
jaarplan per schooljaar waarin opgenomen professionalisering. 
Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel 
en ouders. 
 
Samenstelling GMR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontwikkelingen GMR 2020 
Na de fusie in april 2019 bestonden er twee GMR teams; vanuit VCBO Kollumerland en vanuit 
Stichting Arlanta. Uit de leden van deze twee GMR’er is een tijdelijke GMR gevormd. Deze tijdelijke 
GMR had tot doel:  
· het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de GMR na de fusie;  
· bij de toekomstvisie behorende nieuwe Statuten & Regelementen en GMR Handboek;  
· Het behandelen van de lopende (WMS) GRM zaken.  
 
Sinds begin 2020 liggen een nieuwe toekomstvisie en bijbehorende Statuten & Regelement klaar 
voor goedkeuring van het CvB. Wegens uitval van het CvB zijn deze nog niet definitief.  
Daarnaast zijn, met als uitgangspunten de nieuwe visie, vacatures uitgeschreven voor de 
samenstelling van de nieuw te vormen GMR. Hieruit is 1 nieuw GMR (ouder) lid toegevoegd. De 
functie voor het personeelslid is nog steeds vacant. Vanaf schooljaar 2020 /2021 is de nieuwe GMR 
van start gegaan.  
De GMR heeft zichzelf voor dit jaar met name ten doel gesteld het contact en de communicatie met 
de MR’en binnen Arlanta te verbeteren. Iedere MR zal dit schooljaar worden bezocht door een GMR 
lid.  

Naam adres Mail Personeel / 

Ouder 

Riemkje 

Riemersma (vz) 

Foarwei 72, 9398 JM 

Kollumerzwaag 

riemkje_b@hotmail.com Ouderlid 

Thea Westra 

(serc.) 

Kleffens 9, 9101 SL 

Dokkum 

t.westra@arlanta.nl Personeelslid 

Wiesje Hiemstra de Reade Klaver 13, 

9271 LG de Westereen 

w.hiemstra@arlanta.nl Personeelslid 

Elma Alzerda Parcours 46  9285 SC 

Buitenpost. 

e.m.alzerda@arlanta.nl Personeelslid 

Ellen van Wieren Foijingaweg 11, 9293 LL 

Kollumerpomp 

ellenvanwieren@gmail.com Ouderlid 

Jan Slagman Oentzemastate 37, 9298 

SE, Kollumerzwaag 

j.slagman@knid.nl Ouderlid 

Marjanna 

Eelkema 

Oosternijkerk  Ouderlid 

VACANT   Personeelslid 
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Corona 
In maart 2020 werden wij geconfronteerd met een plotselinge sluiting van de scholen.  In mei 2020 
zijn wij door het CvB betrokken bij de besluitvorming rondom het heropenen van de scholen. Er is 
toen besloten dit een week uit te stellen om voldoende de veiligheid van leerkrachten en leerlingen 
te kunnen borgen. De GMR kon zich vinden in de beargumentering hiervoor. Helaas moesten de  
scholen eind december opnieuw de deuren sluiten. Er is overleg gevoerd met de GMR over met 
name de vorm en organisatie van noodopvang.  
De GMR is vanaf maart 2020 op digitale wijze gaan vergaderen om zo toch de rol op de juiste manier 
in te kunnen vullen.  
 
Elke school heeft daarnaast een Ouder Advies Commissie. Hierin praten ouders met de directeur van 
de school over drie inhoudelijke thema’s onderwijs, opvoeding en identiteit.  

 

3.2.6 Scholen 

Onderstaande scholen behoren tot de Stichting Arlanta.  

Voor meer informatie over onze scholen verwijzen wij graag naar onze website www.arlanta.nl  

 

 

 

Naam school Adres Telefoo

n 

E-mail Naam directeur 

1. CBS De 

Wegwijzer 

04IR 

Jacob de 

Graafstraat 1a 

9293 LS  

Kollumerpomp 

0511 

408530 

 

wegwijzer@arlanta.nl 

 

Nanne 

Klompstra 

2. CBS De 

Tarissing 

04IT 

De Wygeast 10 

9294 KN  

Oudwoude 

0511 

452500 

 

tarissing@arlanta.nl 

 

Jan Roelof 

Buruma  

 

3. CBS De Bining 

05UL 

Eelke Meinertswei 

35 

9295KC 

Westergeest 

0511 

441486 

 

bining@arlanta.nl 

 

Sietske Raap  

 

4. CBS Op de 

Hoogte 

07HO 

Toutenburgstraat 

2 

9851 AJ  Burum 

0594 

249146 

 

opdehoogte@arlanta.nl 

 

Joop Hakze a.i. 

 

5. CBS ’t Oegh 

08UJ 

Methardusstraat 

43 

9853 PD  

Munnekezijl 

0594 

688254 

 

oegh@arlanta.nl 

 

Jan Roelof 

Buruma  

 

6. CBS Prins 

Bernhard 

09CT 

Bernhardlaan 42 

9291 HP  Kollum 

0511 

452089 

 

pbschool@arlanta.nl 

 

Tietia van 

Houten 
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Naam school Adres Telefoo

n 

E-mail Naam directeur 

7. CBS Koningin 

Juliana 

09YZ 

Tjerk Hiddesstraat 

4a 

9291 AX Kollum 

 

0511 

451948 

 

kjschool@arlanta.nl 

 

Paul Boersma 

8. CBS De 

Stapstien 

10IK 

Skoallestrjitte 14 

9298 PT  

Kollumerzwaag 

0511 

442370 

 

stapstien@arlanta.nl 

 

Egbert Schilstra 

9. CBS De Bron 

13CV 

Kapellaan 5 

9101WB  Dokkum 

Postbus 315 

9100 AH  Dokkum 

0519 

221406 

 

bron@arlanta.nl Marja Putman 

 

10. CBS Eben 

Haëzer 

13IE 

Kweekschoolstraat 

2,  

9101 AC Dokkum 

Postbus 314 

9100 AH  Dokkum 

0519 

221440 

ehdokkum@arlanta.nl Dorien Zijlstra 

Reitsma 

11. CBS De 

Pionier 

12WY 

De Alde Terp 2 

9101 SC Dokkum 

Postbus 218 

9100 AE  Dokkum 

0519 

221482 

pionier@arlanta.nl Tyneke 

Hogendorp 

12. CBS De 

Hoeksteen 

13NG 

Zwaluwstraat 49,  

9101 HE Dokkum 

Postbus 313 

9100 AH  Dokkum 

0519 

221505 

hoeksteen@arlanta.nl Petra de Groot  

 

13. CBS De 

Regenboog 

12PK 

Mearsloatswal 2 -  

9101 DR  Dokkum 

Postbus 316 

9100 AH  Dokkum 

0519 

221566 

regenboog@arlanta.nl Peter Braam 

 

14. SBO de Twine 

01CE 

Hantumerweg 28,  

9101 AB Dokkum 

0519 

294630                                 

sbodetwine@arlanta.nl Willy de Groot 

15. CBS 

Bernewird 

04JX 

Raarderweg 8 

9156 AC Bornwird 

0519 

221373 

bernewird@arlanta.nl Alice Klimstra 

Talsma 

16. CBS De 

Fjouwerhoeke 

05OV 

Fennewei 2 

9144 CX 

Hantumhuizen 

0519 

571212 

fjouwerhoeke@arlanta.nl Michelle van 

der Sluis 

17. CBS 

Wrâldwizer  

Oosternijkerk 

07JQ 

Langgrousterwei 

21,  

9137 RL 

Oosternijkerk 

0519 

235020 

wraldwizer@arlanta.nl Michelle van 

der Sluis 
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Naam school Adres Telefoo

n 

E-mail Naam directeur 

Postbus 1504 

9100 CA  Dokkum 

  De Skulp 24 

9138 SJ Niawier 

0519 

241232 

wraldwizer@arlanta.nl Michelle van 

der Sluis 

18. CBS De 

Gearing 

07LF 

de Skeperij 35 

9131 LE EE 

0519 

518267 

gearing@arlanta.nl Onno Bouma 

19. CBS It Harspit 

07IP 

Herweystrjitte 49 

9145 SK  Ternaard 

0519 

571472 

harspit@arlanta.nl Marianne Sollie 

20. CBS De Rank 

04KY 

Roptawei 7 

9123 JA 

Metslawier 

0519 

241817 

rank@arlanta.nl Jantje Veenstra 

 

 

21. CBS ’t Kompas  

05QW 

Kokentún 14 

9136 PS Paesens 

0519 

589234 

kompas@arlanta.nl Jantje Veenstra 

 

22. CBS De 

Springplanke 

15PB 

De Kampen 39 

9132 LV 

Engwierum 

 

0511 

408500 

 

springplanke@arlanta.nl Nanne 

Klompstra 

 

 

3.2.7 Vertrouwenspersoon  
Onze vertrouwenspersoon is mevrouw M. Kok MSc, consulent Psyche en werk. Voor het 
klachtenrecht zijn er op declaratiebasis afspraken gemaakt met de adviesgroep Mens en Werk. Het 
CvB heeft twee jaarlijks contact met mevrouw Kok, in mei en december. In 2020 is er geen gebruik 
gemaakt van het klachtenrecht. 

 

Dit betekent: 
 dat er geen meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwenspersoon; 
 dat er geen begeleiding geweest is naar de landelijke klachtencommissie; 
 dat er geen telefonische contacten geweest zijn voor advies en consultatie. 

 
3.3 Externe organisatie 

3.3.1 Samenwerking 

Arlanta vindt het belangrijk om naast het hebben van een sterke interne organisatie goed samen te 

werken met ketenpartners en stakeholders.  

 

Samenwerking in Noord Oost Friesland 

Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het kader van de transitieatlas NOF in “maak 

van krimp een kans” samen met de DDFKA gemeenten in 2017 een subsidie aanvraag gedaan bij het 

ministerie van OC en W voor een regionale procesbegeleider. Deze subsidie is toegekend. Onder 

leiding van deze procesbegeleider onderzoeken de besturen en gemeenten waar zij in 

gezamenlijkheid in kunnen optrekken.  

Het thema onderwijs en zorg wordt op dit moment uitgewerkt.  
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In Noordoost Friesland (gemeenten NE Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerkteradiel, Achtkarspelen) 

kunnen we samen meer bereiken voor kinderen met speciale behoeften wanneer we schotten 

tussen kindorganisaties laten verdwijnen en een betere koppeling tot stand te brengen tussen zorg 

en onderwijs. 

Onderzoek in de regio heeft uitgewezen dat: 

 Er geen dekkend onderwijsaanbod voor alle kinderen is. Veel kinderen met speciale 

behoeften volgen buiten de regio onderwijs. 

 Er geen dekkend aanbod is voor alle kinderen van 0-6 jaar op het gebied van (educatieve) 

ontwikkeling. 

 Schoolbesturen, jeugdhulp, gemeenten en kinderopvang meer kunnen betekenen voor de 

doelgroep kinderen met speciale behoeften. 

 

Er ligt inmiddels een visiedocument ‘Kompas werkgemeenschap passend onderwijs NO Friesland’ 

waarin de partijen aan elkaar verklaren uitvoering te geven aan een gezamenlijke ontwikkelagenda. 

Partijen streven in beginsel naar optimalisering van samenwerking en werken toe naar een vorm van 

geïntegreerde dienstverlening. Partijen vormen een werkgemeenschap ‘passende ontwikkeling’. 

De ontwikkelagenda is: 

 Een dekkend onderwijsaanbod leveren door gezamenlijke kindorganisaties in de regio. 

 Onderwijs vind- en werkplaats zorg voor jeugd (0-12 jaar). 

 Kind- en expertisecentra Plus en PeuterPlus 

 De zorg rondom een kind normaliseren en organiseren met onderwijsprofessionals en 

jeugdhulpprofessionals. 

 Integrale aanpak voor kinderen van 0-12 jaar. 

 Focus op jonge kind en vroegsignalering en begeleiding. 

Partijen zijn het erover eens dat de meeste kans op ontwikkelrendement voor kinderen in de regio 

gelegen is in verdere investeringen voor de doelgroep 0-6 jaar. 

SBO school de Twine gaat in dit proces een kartrekkersrol gaan vervullen, de directeur dhr. Willy de 

Groot zal als projectleider het project gaan trekken. Het project bevindt zich in de onderzoeksfase. 

De uitvoeringsfase zal in het voorjaar van 2021 opgestart worden. 

 
Samenwerking met NHL en Stenden Hogeschool      

Er is een samenwerking gestart met de lerarenopleiding Stenden/ NHL rond “opleiden in de school” 

en heeft Arlanta Op welke wijze kan de samenwerking tussen Arlanta en de PABO geïntensiveerd 

worden. Doel is onder meer: komen tot het bewerkstellingen van een doorlopende ontwikkelingslijn 

LiO’er tot en met leraar basisbekwaam, intensivering kennisdeling, verbeteren van de kwaliteit van 

begeleiding van studenten. De samenwerking met Stenden/NHL is geformaliseerd door deelname 

aan VSiO. Er is 1 school die zich tot opleidingsschool heeft ontwikkelen. Alice Klimstra is 

contactpersoon en tevens projectleider van VSiO binnen Arlanta en vcbo Kollumerland.  

Daarnaast werken onze scholen op tal van vlakken samen bijvoorbeeld op het gebied van Building 

Learning Power en ICT. 

Op bestuursniveau is het CvB aan de schoolleidersopleiding van Stenden/NHL verbonden als 

beoordelaar van vakbekwame schoolleiders, de veldwerk assessor. Om op deze wijze invloed te 

hebben èn te werken aan de kwaliteit van vakbekwame schoolleiders met lef. 
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Samenwerking gemeente 
Arlanta heeft regelmatig overleg met de gemeente over het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente 
Dongeradeel. Het gaat hierbij om zaken aangaande huisvesting, onderwijsbegeleiding en 
onderwijsachterstanden- en onderwijskansenbeleid.  

 

Met name huisvesting, IHP maar ook de nieuwbouw, is een groot thema. 
In januari 2015 zijn de huisvestingsmiddelen in het kader van onderwijshuisvesting overgeheveld van 
de gemeente naar het schoolbesturen. De schoolbesturen en de gemeente zijn met elkaar in gesprek 
over de toekomst van de schoolgebouwen in Nord East Fryslân. Arlanta heeft te maken met krimp en 
dus leegstand. Daarnaast beschikt Arlanta over een scholenbestand dat meer dan 40 jaar oud is. 
Doel is om te komen tot een duurzaam Integraal HuisvestingsPlan voor de gemeente Nord East 
Fryslân. Deze gesprekken hebben nog altijd niet geleidt tot een IHP dat door de gemeenteraad is 
goedgekeurd. We hopen nu dat dat in maart 2021 zal gebeuren inclusief een financiële pagina. 
 
Ook zijn we met de gemeente in gesprek geweest over de aansluiting van zorg en onderwijs met 
name de afschaffing van het schoolmaatschappelijk werk in de huidige vorm, het functioneren van 
de gebiedsteams en het genereren van middelen ten behoeve van voorziening voor bepaalde 
doelgroepen in SBO De Twine. De gemeente wil participeren in het project Zorg en Onderwijs.  
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4. Personeel 

4.1 Personeelsbeleid 

Arlanta werkt met een integraal personeelsbeleid. Dit betekent, dat er samenhang is tussen de 

verschillende onderdelen van personeelsbeleid en dat personeelsinstrumenten op elkaar zijn 

afgestemd. We maken gebruik van een gesprekkencyclus, waardoor doelbewust gewerkt wordt aan 

persoonlijke ontwikkelingen. In januari wordt onder alle vaste medewerkers een 

belangstellingsregistratie uitgevoerd voor het te starten schooljaar. Men kan bijvoorbeeld aangeven 

gebruik te willen maken van mobiliteit of Bapo. In juni voerden de directies met alle personeelsleden 

het normjaartaakgesprek waarbij 65% lesgebonden en 35% van de taakomvang niet lesgebonden 

uren zijn. Doel van dit gesprek is samen overeen te komen op welke wijze de niet lesgebonden uren 

(scholing, duurzame inzetbaarheid, taken in de school enz.) door de medewerker worden ingezet. 

 

We hebben uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd.  
Het accent ligt op leren en ontwikkelen. Het gaat daarbij om: 

 Leren te leren  

 Leren te communiceren 

 Leren geluk te organiseren 

 

Daarnaast zal de aandacht vooral gericht worden op de verdere 

ontwikkeling van de organisatie en de verdere 

professionalisering van medewerkers.  

In haar rol als werkgever ziet Arlanta het als haar opdracht: 

medewerkers te leren hun talenten en ambities te ontwikkelen 

en te gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig mens een 

bijdrage te kunnen leveren aan het leren en de ontwikkeling 

van onze leerlingen en de organisatie. Een voorbeeld hiervan 

zijn de diverse expert- en expeditiegroepen. We leggen de lat hoog en zetten in op de kwaliteit van 

onze leerkrachten, onderwijsassistenten, kwaliteitsondersteuners en schoolleiders. Zacht op de mens 

hard op doelen en resultaten waarbij we afscheid durven nemen van onder de maat presterende 

collega’s en hoge eisen stellen aan nieuwe medewerkers. Dat vraagt om een leven lang leren als 

professional. 

Arlanta vraagt in het kader van haar koers van al haar medewerkers leiderschap met lef. 

 Verantwoordelijkheid 

 Ondernemerschap 

 Resultaatgerichtheid 

 Taakvolwassenheid 

Wij willen dat medewerker trots zijn op en passie hebben voor hun vak, hun school en Arlanta. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden dan ook zo laag mogelijk in de organisatie 

neergelegd. Het te ontwikkelen personeelsbeleid moet daarbij passen. 
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In het te ontwikkelen personeelsbeleid gaan wij dan ook uit van: 

 Erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams; 

 Veel ruimte voor resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers; 

 Ruimte voor de teams om medewerkers in te zetten op basis van hun talenten; 

 Medewerkers die eigen geluk organiseren; 

 Mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren; 

 Medewerkers die zelfverantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

4.2. Academie 
In het kader van goed werkgeverschap wil de Academie vormgeven aan voortdurende aandacht voor 
ambitie en leervragen van werknemers. De term “voortdurende aandacht” is bewust gekozen vanuit 
het principe; “een leven lang leren”. Uitgangspunt is het vierslag leren. 

De academie wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en behouden van deskundige en 

talentvolle medewerkers. De academie vervult een makelaarsrol. Ze wil dwarsverbanden leggen 

binnen de organisatie; vraag en aanbod aan elkaar verbinden. Er moet aandacht zijn voor 

ontwikkelvragen van medewerkers. Daarnaast wil de academie ook aandacht geven aan 

medewerkers die kennis willen delen. In principe worden de activiteiten binnen de academie 

vormgegeven vanuit het aanwezige talent en kennis in de organisatie. Indien gewenst wordt het 

aanbod aangevuld met externe deskundigheid. Zie ook hoofdstuk 3.1.1 van dit document. 

4.3 HRM 

De HRM adviseur werkt aan diverse vraagstukken op het gebied van personeel/organisatie en is 

verantwoordelijk voor het proces rondom de formatie. Zie ook hoofdstuk 3.1.1 van dit document. 

4.4 Personeelsdagen  

Helaas heeft door Corona dit jaar geen fysieke personeelsdag plaatsgevonden. Het personeel is, om 

hen een hard onder de riem te steken, een aantal keren verblijd met een bij hen thuis bezorgde 

attentie.  

4.5 Bestuursformatieplan 

Het jaarlijks bestuursformatieplan werd vastgesteld. Elk personeelslid heeft wederom een goede plek 

gekregen binnen onze stichting. Tevens kon aan enkele tijdelijke werknemers een vaste benoeming 

worden aangeboden en konden we wederom een aantal jonge leerkrachten aan ons binden.  
In 2020 is er € 311.000 ingehuurd in verband met het niet aangaan van personeelsverplichtingen, het 
creëren van een flexibele schil en het inhuren van een interim bestuurder en directeur. Daarnaast 
heeft Arlanta wegens ziekte ingehuurd aan extern personeel €300.000, en deze kosten zijn 
voorgelegd aan het Vervangingsfonds ter declaratie. 

4.6 Schoolleiders 

Samenstelling  

Eind 2020 heeft Arlanta 18 schoolleiders, 8 mannen en 10 vrouwen, die integraal leidinggeven aan 22 

scholen. Hiervan geven 4 schoolleiders leiding aan twee scholen als meerscholen-directeur. 

Per 1 augustus heeft Arlanta voor cbs Op de Hoogte afscheid genomen van mw. A Sollie, de heer J. 

Hakze is vervolgens benoemd als directeur a.i. 

Op cbs de Rank en cbs het Kompas is per 01-01-2020 is mw. Jantje Veenstra benoemd. 

Elke schoolleider neemt in elk geval deel aan één of meer expert- en/of expeditiegroepen. 
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Eens per maand vindt het Directieoverleg plaats dat voorbereid wordt door het ManagementTeam. 

Het MT bestaat uit twee directeuren en de voorzitter CvB.  
 
Professionalisering: leiderschapsontwikkeling  
In het kader van het nieuwe schoolleiders profiel “leiders met lef” werkt elke schoolleider aan zijn of 
haar Professioneel Ontwikkel Plan. Diverse keren, maar minimaal twee keer, per jaar bespraken zij 
hun ontwikkeling met het CvB.  
 
In het kader van gewenst leiderschap in de 
nieuwe Arlanta organisatie vonden de 
tweedaagsen van de kwo-ers en directeuren 
plaats. Helaas kon dat door Corona niet in een 
grote groep fysiek maar in kleine groepjes. 
 

Doel van deze dagen was: Een stevige basis 

leggen voor leiderschapsontwikkeling. 

Het inhoudelijke accent lag op het scherp 

neerzetten van een gemeenschappelijke visie en 

ontwikkelkader als basis voor 

leiderschapsontwikkeling en de gewenste 

cultuurverandering. directeuren/kwo-ers/bestuur 

en staf, als leiders in onze  organisatie staan aan de basis van de door ons gewenste professionele 

cultuur. Bovenstaande praatplaat is het ontwikkelkader van Arlanta en uitgangspunt van leiderschap 

in onze organisatie. We hebben op de 2 daagsen stilgestaan bij onze gezamenlijke waarden, 

successen gedeeld en elkaar beter leren kennen. Daarnaast heeft een ieder een eigen ontwikkelplan 

gemaakt met de eigen ontwikkelpunten en thema’s benoemd. In januari 2021 heeft de digitale 

integratiedag voor alle directeuren, kwo-ers en stafmedewerkers plaatsgevonden. Hier zijn de 

stichtingsthema’s met elkaar uitgewisseld en benoemd. 

 

Het totale leiderschapstraject zal 2 tot 3 jaar duren. Het traject zal in het teken staan van de eigen 

persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het leiderschap: Waar sta ik en waar wil ik naar toe. Daarvoor 

hebben we een leertraject ingericht. Dit leertraject Leiderschapsontwikkeling gaan schoolleiders, 

kwo-ers en stafleden samen met hun collega’s ondernemen. Dat betekent verbinden en samen 

leren! 

Het ligt in de verwachting dat we in het voorjaar van 2021, in samenwerking met Stenden/NHL, 

verder kunnen gaan bouwen aan de kennis en vaardigheden waar we met elkaar behoefte aan 

hebben en die nodig zijn voor Arlanta.  

4.7 Ziektepercentage  
Het ziekteverzuimpercentage zit boven het streefpercentage van 5,0%, namelijk 9,55%. 
Oorzaak is een groot aantal nauwelijks beïnvloedbaar lang- en zeer langdurige zieken. De 
ziekmeldingsfrequentie is 0,77. Dit zal leiden tot een malus bij het vervangingsfonds. 
In onderstaande tabel is een verdeling weergegeven van het verzuimpercentage per functiecategorie 
over de afgelopen jaren. 
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Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

DIR 3,79% 4,68% 4,05% 4,42% 14,44% 

OOP 3,94% 3,70% 4,37% 7,45%  4,43% 

OP 5,64% 6,95% 7,59% 8,16% 10,17% 

Totaal 5,25% 6,28% 6,83% 7,75%  9,55% 

 

Uit deze gegevens blijkt dat het verzuim bij directie het hoogst is.  

De verzuimpercentages, verdeeld naar verzuimduur en leeftijdscategorie, leveren de volgende 

grafiek op. 

 

 
 
Hieruit blijkt dat het verzuim vooral bestaat uit het verzuim op lange termijn. Dit geldt voor alle 
leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar. 
 
Het afgelopen cursusjaar hebben we door nauwe samenwerking van de beleidsmedewerker HRM, de 
arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en het Vervangingsfonds optimaal gebruik gemaakt van 
gesubsidieerde begeleidingstrajecten. Om beter te kunnen sturen op he7t beïnvloedbare 
ziekteverzuim vindt vier keer per jaar het Sociaal Medisch Team plaats. Hier wordt gezamenlijk met 
de casemanager, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts en HRM medewerker de ziektegevallen besproken. 
Ook worden er afspraken gemaakt om ziekteverzuim bespreekbaar te maken. De ambitie is om eigen 
risicodrager te worden voor het vervangingsfonds. 
Het ziekteverzuimpercentage wordt vooral veroorzaakt door enkele oudere langdurig zieke 
werknemers. Hierop is beleid ontwikkeld om meer preventieve zorg te initiëren door middel van de 
inzet van een arbeidsdeskundige in overleg met de directeur.  

4.8 Het sociaal jaarverslag 
Dit overzicht geeft de ontwikkelingen aan in 2020 met betrekking tot het personeelsbeleid. 
 
Het totale personeel is als volgt samengesteld: 
 2016 2017 20118 2019 2020 

Aantal medewerkers (incl. OOP en 
excl. vervanging) 

338 330 332 297 319 

Parttime-factor (in % van aantal 
fte’s) 

53% 54% 55% 55% 52% 

Personeel in vaste dienst  95% 94% 91% 89% 88% 
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In de onderstaande tabel is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd, uitgaande van de 
leeftijdscategorieën. De dragende kracht in de stichting is de leeftijdscategorie 55 t/m 64 jaar, daarna 
gevolgd door 45 t/m 54 jaar. Daar waar vacatureruimte ontstond, is dat merendeels ingevuld door de 
categorie 25 t/m 34 jaar. 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat het personeelsbestand voor ongeveer 53,7% bestaat uit de 
leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Verder blijkt ook dat in de komende jaren uitstroom wordt 
verwacht in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd , vooral in de categorie OP. 

 

Duur dienstverband  
In onderstaande tabel is de duur van het dienstverband per functiecategorie in fte weergegeven. 
Hieruit blijkt dat het grootste deel van de medewerkers langer in dienst is dan 10 jaar. Dit betreft 
vooral de functiecategorie onderwijzend personeel. 

 
 

 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

[0 tot 1 jaar] [1 tot 3 jaar] [3 tot 5 jaar] [5 tot 10 jaar] [10 tot 20
jaar]

[20+ jaar]

Duur dienstverband per functiecategorie in FTE

OP

OOP

DIR

Leeftijdscategorie Directie Onderwijs 
ondersteunend 
personeel 

Onderwijzend 
personeel 

Totaal 

0 t/m 24  1,7125 4,2301 5,9426 

25 t/m 34 ,5000 3,4582 37,8101 41,7683 

35 t/m 44 5,1229 5,6766 34,3858 45,1853 

45 t/m 54 6,1178 10,3565 28,0387 44,5129 

55 t/m 64 4,8488 12,4305 43,6711 60,9503 

65+  0,7473 1,6492 2,3965 

Eindtotaal 16,5895 34,3816 149,7849 200,7559 

Duur dienstverband Directie Onderwijs 
ondersteunend 

Personeel 

Onderwijzend 
personeel 

 

Totaal 

[0 tot 1 jaar] 3,8943 7,9177 28,1646 39,9767 

[1 tot 3 jaar] 4,5672 7,0335 38,8637 50,4643 

[3 tot 5 jaar] 4,2836 5,0214 17,3276 26,6326 

[5 tot 10 jaar] ,9492 4,5900 15,3844 20,9235 

[10 tot 20 jaar] 2,8951 8,4960 27,5197 38,9108 

[20+ jaar]  1,3230 22,5250 23,8480 

Eindtotaal 16,5895 34,3816 149,7849 200,7559 
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5. Onderwijs 

5.1 Missie/visie: Kinderen de wereld leren lezen 
Arlanta wil nu én in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om 
kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als 
verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.  
Het is belangrijk om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze nieuwe organisatie 
Arlanta en van onze scholen. Onze, in concept, geformuleerde missie en visie, alsmede de nieuwe 
eisen die de omgeving van ons vraagt, vormen daarvoor het uitgangspunt.  

 

Op basis hiervan hebben wij voor de komende jaren (nog concept) een zestal speerpunten opgesteld: 
1. Heldere identiteit 
2. Eigentijds kwalitatief goed onderwijs 
3. Professionele cultuur 
4. Actief ouderschap 
5. Open communiceren 
6. Sterke organisatie 

 
In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking 
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding 
stichting breed ingezet. De verantwoording hoe de middelen zijn ingezet is opgenomen in bijlage 1.  

5.2 Kwaliteitszorg 

Onze kwaliteitszorg richt zich op het beschrijven, beoordelen, borgen en verbeteren van vooraf 

gestelde onderwerpen, afgeleid van de breed gedragen gemeenschappelijke visie. Alle scholen 

beschrijven in het schoolplan (2020-2024) welke doelen zij inmiddels gerealiseerd hebben en welke 

ambities en doelen zij binnen de kaders van het Strategisch Perspectief nastreven. 
Iedere school heeft een schooljaarplan waarin zij concrete doelen voor de schoolontwikkeling 
beschrijven.  
Middels de PDCA-cyclus bewaakt de school op systematische wijze de kwaliteit van haar onderwijs 
en neemt maatregelen om te borgen en te verbeteren. Tot op heden vormen de kwaliteitskaarten 
(WMK) de basis voor de zelfevaluatie van de school. In 2020 zal worden vastgesteld of dit instrument 
nog steeds aan de door ons gestelde eisen voldoet.  
Samen met de leidinggevende van de kwo’ers bewaakt en monitort de stafmedewerker 
Onderwijskwaliteit en Innovatie de voortgang van de schoolontwikkeling op de verschillende 
scholen. Dit gebeurt onder meer door documenten- en opbrengstenanalyses, het voeren van 
voortgangs- en dialooggesprekken en het vraag-gestuurd participeren in de kwaliteitszorg op 
schoolniveau. 
De focus lag in 2020 met name op: 
Route 1 

- Werken aan de planning waarin is vastgelegd welke instrumenten wanneer worden ingezet. 
Scholen werken daardoor cyclisch aan verbetering onderwijskwaliteit 

- Inventariseren relevante kengetallen: vroegtijdig interveniëren bij risico’s 
- Kweekvijvertraject voor Kwaliteitsondersteuners 

 
Route 2 

- Ontwikkeling van kweekvijvertraject voor kwaliteitsondersteuners 
- Op basis hiervan route inrichten voor directiekweekvijver 
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- Ondersteuning van kwo’ers 
 
Route 3 

- Ontwikkelen van inductietraject voor nieuwe kwo’ers 
- KWO’ers hebben kennis van strategieën voor leren en denken 
- Duidelijk beeld van onderwijsbehoeften van kleuters 
- Visitatie, auditing en collegiale Consultatie 

 
Route 4 

- Kaders ontwikkelen voor auditing, visitatie en collegiale consultatie 
- 6 auditoren opleiden, die input geven voor beleid 
- Uitvoeren audits, visitaties en collegiale consultatie 

  
Door Corona zijn processen in een ander tempo verlopen dan de planning was.  
De subsidies die door OC en W beschikbaar zijn gesteld bedoeld om Corona achterstanden te 
dichten/ aan te pakken zijn aangevraagd en gehonoreerd. 

5.3 De stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Innovatie 

De stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Innovatie is tevens voorzitter van de expertgroep 

“onderwijskwaliteit”. Deze expertgroep Onderwijskwaliteit heeft zich tot doel gesteld het stimuleren 

van de kwaliteitsgerichte cultuur binnen Arlanta.  

Deze cultuur kenmerkt zich door sterke verbindingen (samen werken aan kwaliteit), 

verantwoordelijkheid nemen en geven, ruimte bieden aan experimenteren en ontwikkelen van een 

reflectieve houding.  

De expertgroep onderwijskwaliteit realiseerde haar doelen door het door het initiëren, ontwikkelen, 

monitoren en borgen van processen in dienst van de onderwijskwaliteit.   

De expertgroep ziet het Intern Ondersteuningsteam (directeur en KWO-er) als haar belangrijkste 

‘voertuig’. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een op kwaliteitsverbetering gerichte 

houding van kwaliteitsondersteuners en directeuren staat centraal.   

 

De komende jaren willen we werken aan ‘de basis op orde’. Hiermee doelen we op het fundament 

waarmee de kwaliteit van de school -onder alle omstandigheden- zichtbaar wordt gemaakt. De basis 

bestaat uit het met elkaar vastgestelde repertoire van kaderstellende gedragsindicatoren en 

kwaliteitsnormen. ‘De basis op orde’ moet leiden tot een sterk fundament waarmee scholen de visie 

van Arlanta (het bieden van excellent onderwijs en het creëren van krachtige leeromgevingen met 

een gevarieerd aanbod, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en 

technologische ontwikkelingen) kunnen realiseren.  

5.4 Pedagogisch-didactisch handelen 

Vastgesteld is dat de pedagogisch-didactische vaardigheden van leerkrachten middels het ICALT 

(International Comparative Analysis of Learning en Teaching) – lesobservatieformulier in kaart 

gebracht worden. Dit lesobservatieformulier maakt het mogelijk vaardigheden van leerkrachten op 

verschillende momenten van hun beroepsloopbaan inzichtelijk te krijgen. Op de vaardigheden waar 

ontwikkeling mogelijk is, kan effectieve coaching plaatsvinden.  

De directeuren en kwo’ers zijn getraind in het gebruiken van dit lesobservatieformuler en hebben 

aan twee kalibreersessies deelgenomen om een interne norm vast te kunnen stellen. 
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De pedagogisch-didactische vaardigheden van alle leerkrachten zijn door het IOT (intern 

ondersteuningsteam bestaande uit de directeur en kwo’er van de school) in kaart gebracht. Op basis 

van deze lesobservaties zijn aanzetten gegeven om te komen tot het werken met persoonlijke 

ontwikkelplannen voor alle leerkrachten werkzaam binnen Arlanta. Dit proces wordt verder 

ontwikkeld en gemonitord door leden van de expertgroep ‘de Academie’ in samenspraak met de 

stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Innovatie.  

Het pedagogisch-didactisch handelen van alle startende leerkrachten en nieuwkomers wordt binnen 

zes weken door het IOT in kaart gebracht. Ook hier vormt de lesobservatie het startpunt voor het 

persoonlijk ontwikkeltraject. 

5.5 Opbrengsten  

Door het ontbreken van de meeste toetsgegevens in verband met Corona is het niet mogelijk om 

valide uitspraken te doen over de relatie tussen de opbrengsten en de onderwijskwaliteit 

 

Resultaten eindtoets 

De eindtoets heeft door Corona dit jaar niet plaatsgevonden. 

 

Resultaten m.b.t. de referentie-niveau’s op schoolniveau 

We streven ernaar om alle leerlingen aan het einde van het basisonderwijs minimaal het 

fundamentele niveau 1F voor taal en rekenen te laten behalen. In 2019 en 2020 hebben we intensief 

gewerkt aan de differentiatievaardigheden van leerkrachten en daar zal de komende jaren steeds de 

focus op liggen. We gaan ervan uit dat hierdoor steeds meer leerlingen het streefniveau 1S/2F gaan 

behalen. 

5.6 Opbrengsten van de scholen met betrekking tot schoolontwikkeling 

Hieronder volgt een beknopte weergave van de resultaten die de scholen behaald hebben met 

betrekking tot hun schoolontwikkeling. Een uitgebreidere beschrijving van behaalde resultaten is te 

vinden op de website van de betreffende scholen. 

 

Cbs Bernewird 

De nieuwe kleutermethode ‘Onderbouwd’ is geïmplementeerd. Door met ontwikkelingsmateriaal 

gericht te werken aan leerdoelen verbinden we leren en spelen. De implementatie van onze nieuwe 

rekenmethode heeft een mooie stap gemaakt. De leerkrachten kunnen gerichter observeren en 

brengen daardoor de onderwijsbehoeften van alle kinderen sneller en scherper aan het licht. 

Daardoor zijn we binnen de school nog meer gaan differentiëren in het aanbod en zijn we meer 

groeps-doorbrekend gaan werken.   

Toekomstige leerkrachten aan Arlanta binden en opleiden voor de toekomst wordt door de collega’s 

van de school uitgevoerd in de praktijk. Op het gebied van onderzoek en daarin de studenten 

deskundig begeleiden willen we volgend schooljaar meer ervaring opdoen.  

Door de sluiting van onze buurschool hebben we 17 nieuwe leerlingen mogen ontvangen. Door 

verschillende acties t.a.v. de groepsvorming zijn de ‘huidige’ en de ‘nieuwe’ leerlingen goed 

verbonden. Een ‘opbrengst’ waar we heel blij en trots op zijn en wat we ook terug hebben gekregen 

van de onderwijsinspectie tijdens het themabezoek in het kader van didactisch handelen. 
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Cbs Prins Bernhard 

Vanaf half maart 2020 gooide Corona de hele maatschappij en dus ook het onderwijs, overhoop. De 

school moest sluiten. Om het contact met de leerlingen niet te verliezen en de ontwikkeling van de 

leerlingen zo goed mogelijk door te laten gaan, is er snel overgeschakeld op thuisonderwijs met 

telefonische en online ondersteuning. We zijn hierbij goed in contact gebleven met de leerlingen en 

hun ouders. Het is ons als team gelukt om alle kinderen in beeld te houden. Enkele kinderen kwamen 

op basis van hun thuissituatie huiswerk maken in de noodopvang. De kinderen hebben over het 

algemeen een stabiele groei doorgemaakt.   

Op ons verbeterbord hebben o.a. de volgende onderwerpen gestaan:   

- Het rapport: we hebben het rapport onder de loep genomen. Hier is uit gekomen dat kinderen nog 

steeds graag een ‘echt’ rapport willen krijgen. Iets wat ze in handen hebben en mee kunnen nemen 

naar huis en aan familie kunnen laten zien. Ook over de inhoud van het rapport hebben kinderen 

aanwijzingen gegeven. Ze hechten vooral aan de toelichting, het geschreven woord. Ze willen in het 

rapport iets lezen over hun houding/inzet/ontwikkeling.   

- Het EDI-model is opnieuw onder de loep genomen, hierdoor is de betrokkenheid van de leerlingen 

op de instructie toegenomen.  

-De stem van de leerling: door ouder-kind gesprekken en de leerlingen arena heeft de stem van de 

leerling een grotere rol gekregen in het onderwijsproces.  

-Een ‘warme welkom’ voor nieuwe gezinnen op de Prins Bernhardschool: kinderen en ouders voelen 

zich hierdoor snel thuis bij ons op school.   

  
Cbs de Bron 

Op de Bron is veel gebeurd en gedaan. Na het inspectiebezoek waarin wij het predicaat zeer zwak 

kregen is het team voortvarend aan de slag gegaan om de punten uit het rapport op te pakken en 

door middel van een plan van aanpak, stapsgewijs en projectmatig de verbeteringen door te voeren.  

Allereerst is er begonnen met de interne structuur te verbeteren. Uitgewerkte leerlijnen en 

duidelijke niveaus. Daarnaast zijn de vijf domeinen meer zichtbaar gemaakt in de school. Het O4NT 

onderwijs is losgelaten maar er zijn betere nieuwe methodes aangeschaft waarin de 21 -eeuwse 

vereiste kwaliteiten van leerlingen tot zijn/haar recht komen.   

Het borgen van de resultaten is verbeterd en de kwaliteitsstructuur is samen met de KWO-er 

significant verbeterd. De resultaten zijn ook verbeterd, helaas nog niet significant. Daar is tijd nog te 

kort voor. De totale Look & Feel in de school is aangepakt en er wordt meer en duidelijk 

gecommuniceerd met ouders en partijen. Het team is getraind en gecoacht op hun 

onderwijsvaardigheden maar ook hun doelmatigheid en met deze skills treedt De Bron de toekomst 

vol vertrouwen tegemoet. 

 

Cbs Eben Haezer 

Dit schooljaar heeft de teamontwikkeling op CBS Eben Haëzer in het teken gestaan van ‘Afstemming’. 

Concreet doel was om het omgaan met verschillen in instructie, verwerking en reflectie (in 

instructiegroepen en subgroepen) binnen het rekenonderwijs op de EH af te stemmen, waarbij 

leerkrachten werken vanuit de vier fasen en vijf principes van afstemming. De leerkrachten geven 

aan door de cursus weer heel bewust bezig te zijn geweest met hun planning en handelen in de 

groep. Met name voor een lange periode vooruitkijken heeft weer meer aandacht gekregen. Deze 

cursus was specifiek gericht op rekenen, echter sommige collega’s geven aan het bij spelling ook toe 

te passen. De cursus heeft de leerkrachten weer op scherp gezet en daarmee heeft iedereen kritisch 
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gekeken naar zijn eigen handelen en mogelijke aanpassingen daarin. Sommige leerkrachten geven 

aan dat de cursus gezorgd heeft voor meer inzicht en daardoor aanpassingen in hun werkwijzen. De 

leerkrachten kunnen de vier fasen en vijf principes toepassen. Door deze training is er in de 

bouwoverleggen onder leiding van de rekencoördinator gesproken over de doorgaande lijn en 

afstemming tussen de groepen. Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt en deze zijn vastgelegd in 

een kwaliteitsdocument Rekenen. Er zijn nieuwe rekenspellen aangeschaft. Deze zijn deels gebruikt 

en ingezet voor met name de sterkere rekenaars.  

Actiepunten voor de toekomst: In de onderbouwgroepen wordt in het nieuwe schooljaar het 

invoeren van de SLO doelen gecontinueerd. Binnen deze invoering worden ook de vier fasen en vijf 

principes gehanteerd. Dit wordt dus een thema wat nog regelmatig aan de orde zal komen in de 

bouw-overleggen. De nieuwe aangeschafte spellen voor rekenen zullen verder worden 

geïmplementeerd.  

 

Cbs de Fjouwerhoeke 
Voor verschillende vakken zijn nieuwe methodes aangeschaft en ingezet, namelijk: de  
kleutermethode ‘Sil op school’ en het toetsingssysteem BOSOS, de nieuwste versie van Veilig Leren 
Lezen voor aanvankelijk lezen in groep 3, nieuwe leesboeken, Spoar 8 en een actuele en integrale 
methode voor Wereldoriëntatie ‘Blink wereld’.  Deze laatste methode wordt ingezet als fundament 
voor de themamiddagen.  
Naast het actualiseren van het lesaanbod heeft de school ingezet op de volgende ontwikkelingen. 
Onze taalcoördinator heeft een beleidsplan voor het toewerken naar een Trijetalige Skoalle 
opgesteld. Eind schooljaar 2023 – 2024 is de school een volwaardige Trijetalige skoalle.  De leerlingen 
werken met de basisvakken op Snappet tablets. Voor groep 6 t/m 8 zijn er laptops aangeschaft. De 
fjouwerHoeke werkt sinds eind schooljaar 2019/2020 met een nieuwe leeromgeving, MILOO. De 
binnenkant van de school is geverfd en de verlichting in de school is aangepast.  De Onderwijs 
inspectie heeft onze school bezocht en gericht gekeken naar ons pedagogisch- en didactisch klimaat. 
Beide zijn een voldoende!  
Eind schooljaar stroomden onze groep 8 leerlingen uit naar Praktijkonderwijs, VMBO – 
beroepsgericht, VMBO – theoretisch, Schakelklas – VMBO-th/HAVO en HAVO - VWO  

 

Cbs de Gearing 

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er in groep 1 en 2 gewerkt met het Kleuterobservatiesysteem 

BOSOS. Met dit systeem kan de leerkracht gericht observeren, signaleren en de opbrengsten goed in 

kaart brengen om zo te komen tot een beredeneerd aanbod. Op deze manier kunnen we op De 

Gearing het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en de groep.  

Het onderdeel Taal staat al een aantal jaren bovenaan bij de schoolontwikkeling. Na een zorgvuldig 

proces is er in het afgelopen schooljaar voor gekozen om voor het taaldomein Spelling de methode 

STAAL te gaan gebruiken. In de praktijk is STAAL een methode met een goede opbouw en duidelijke 

spellingsregels en –categorieën. Er worden hoge eisen aan de leerlingen gesteld.  

De Gearing heeft in 2017 voor het vak Frysk profiel A van de Provincie toegewezen gekregen. In een 

aantal teambijeenkomsten is gekeken naar het vak Frysk en waar het onderwijs aan moet voldoen 

om profiel A te behouden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw borgingsdocument voor Frysk, waar in 

schooljaar 2020-2021 verder aan wordt gewerkt. De focus ligt in dit document op lezen en schrijven.  

 

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het betrekken van de leerlingen bij de 10-

minuten gesprekken. Dit heeft geresulteerd in een nieuw ontwikkelpunt voor schooljaar 2020-2021: 

het invoeren van Kindgesprekken. Tot slot moet nog genoemd worden dat er geëxperimenteerd is 
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met het inzetten van een Observatie instrument Mondelinge Taalvaardigheid, een pilot met SNAPPET 

in groep 7/8 is gedraaid en een talentcoördinator is aangesteld. Deze drie onderwerpen worden 

geborgd, afgerond of krijgen een vervolg in schooljaar 2020-2021.  

 

Cbs De Pionier  

Gezamenlijk visie en missie opgebouwd, ook verbinding met de SKF (peuter en BSO) De schoolgids is 

uitgewerkt en opgemaakt in Arlanta stijl door Terp10.   

De schoolgids staat op de site en is opgestuurd naar de inspectie. We hebben Zien! ingevoerd, 

hebben teambreed de cursus van Zien! gevolgd.   

Beleidsnotitie ‘sociale opbrengsten’ opgesteld. We hebben besloten om niet verder te gaan met 

Zien! en ook de beide methodes (KiVa en Leefstijl) die we via een webinar tijdens Coronatijd hebben 

gevolgd, brachten niet iets anders dan de Kanjertraining. We gaan het welbevinden en de sociale 

veiligheid via Kanvas monitoren en de daarbij behorende Kanjertraining volgen binnen de 

school. Aanbod aangesloten tussen peuters en kleuters. Ontwikkelingsniveau zowel naar boven als 

beneden afgestemd en de thema’s zijn schoolbreed op elkaar afgestemd.   

Er is teambreed een besluit genomen over criteria voor niveaus. Door middel van hoge 

verwachtingen te hebben, consequent te analyseren gaan we de resultaten opschroeven.  

 Coördinator sociale vaardigheden aangesteld. Er is een ouderavond over sociaal welbevinden 

georganiseerd en gehouden. We hebben een audit aangevraagd en de resultaten hiervan 

vastgesteld, gedeeld en meegenomen naar de plannen van 20-21.   

 

CBS de Hoeksteen 

Op De Hoeksteen staat het samen bouwen & samen groeien centraal.  Er heerst een positieve sfeer, 

waarin vertrouwen de basis vormt.  De veiligheid en het pedagogisch klimaat zijn zichtbaar en 

voelbaar verbeterd binnen de school. Voor de sociale-emotionele ontwikkeling en een aantal 

kernvakken hebben we een begin gemaakt met een doorgaande lijn en school-brede afspraken.   

Er heerst een open en vertrouwelijke samenwerking tussen de MR en de school. Ouders denken 

positief kritisch mee met de school.    

De interne audit, van maart 2020, heeft bijgedragen aan het prioriteren van te nemen acties.   

 

Cbs It Harspit 

CBS It Harspit heeft samen met de MR onderzocht of er behoefte is aan een aanpassing van de 

schooltijden. Het proces heeft erin geresulteerd dat we ingaande het schooljaar 2020-2021 starten 

met het continurooster: vier gelijke dagen en een woensdagochtend.  De communicatie school-MR-

ouders welke dit schooljaar een ontwikkelpunt was, is in deze periode zeer goed verlopen. Een goede 

planning met daarbij duidelijkheid in wensen en verwachtingen hebben hier een grote rol in 

gespeeld.  

Het team heeft een scholing ‘kind-gesprekken’ gevolgd. Het voeren van kind-gesprekken heeft voor 

de groepen 3 tot en met 8 een plek gekregen op de jaarkalender: driehoeks-gesprekken met ouder-

kind-leerkracht.  Waarbij het kind een belangrijke bijdrage levert.  Daarnaast worden de individuele 

gesprekken, groepen 1 tot en met 8 ook structureel opgepakt. Een zorg is hier nog wel het 

organiseren van rust en tijd om de gesprekken mogelijk te maken.  

 

Wij hebben, als team, de vraag gesteld hoe en waarom we toetsen en of de toetsen van het LOVS 

nog passend zijn bij onze visie op onderwijs en leren. We zijn na gedegen onderzoek tot de conclusie 
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gekomen dat een ander LOVS beter aan zou sluiten. Het schooljaar 2020-2021 starten we met het 

LOVS van IEP om door goed gebruik van data (cognitief en hoofd-hart-handen) ons onderwijs beter 

op de individuele leerling af te kunnen stemmen. Daarnaast zullen we het kijkkader ook meer richten 

op het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling richting de referentieniveaus. Het nieuwgekozen 

LOVS kan dit zichtbaar maken in het systeem. 

 

Cbs Op de Hoogte 
Het team heeft een scholing ‘kind-gesprekken’ gevolgd. Het voeren van kind-gesprekken heeft voor 
de groepen 7 en 8 een plek gekregen op de jaarkalender: driehoeks-gesprekken met ouder-kind-
leerkracht.  Waarbij het kind een belangrijke bijdrage levert.  De overig groepen starten eerst alleen 
met het structureel voeren van individuele kind-gesprekken. Een zorg is hier nog wel het organiseren 
van rust en tijd om de gesprekken mogelijk te maken.  
Wij hebben, als team, de vraag gesteld hoe en waarom we toetsen en of de toetsen van het LOVS 
nog passend zijn bij onze visie op onderwijs en leren. We zijn gestart met het onderzoeken welke 
andere LOVS aanbieders er zijn. Een eerste kennismaking met IEP LOVS is door het team bijgewoond. 
Verder is dit proces eerst gestaakt i.v.m. corona. Het komende schooljaar wordt dit weer opgepakt.  
Er is een talent coördinator op school die met ondersteuning vanuit de bovenschoolse ATT groep het 
team bewust maakt van de kansen en mogelijkheden in de dagelijkse lespraktijk. Een voorbeeld 
hiervan is het bewust inzetten van de verdiepende rekenvraag. Waar leerkrachten dit jaar bewust 
mee aan de slag zijn gegaan. Ook de opgedane kennis wordt in het team gedeeld.  
  
Cbs Koningin Juliana  

 Kindcentrum Kollum   
Koningin Julianaschool is sinds het schooljaar 2020-2021 gehuisvest in het 
nieuwe Kindcentrum Kollum. Afgelopen schooljaar heeft de een projectgroep de bouw praktisch 
uitvoerend begeleid en een stuurgroep het proces. Doel was om het onderwijskundige concept van 
de Koningin Julianaschool zoveel mogelijk tot zijn recht komt in de fysieke omgeving van het 
gebouw.   
  

 Kind-gesprekken   
Wij zijn gestart met de cursus Kind-gesprekken. Kind-gesprekken hebben als doel ons te helpen om 
de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen, zijn nuttig omdat ze de 
pedagogische relatie versterken, vergroten de persoonlijke betrokkenheid en motivatie, verbeteren 
de werkhouding, stimuleren   
  

 Thematisch werken (Topondernemers)   
Wij hebben de methode uitgeprobeerd maar deze bleek niet aan te sluiten bij onze visie op leren. De 
methode was inhoudelijk verouderd en de aangeven werkwijze bleek in de praktijk niet te realiseren. 
Wij gaan nu onze huidige methode (De zaken van Zwijssen) afwisselen met een aantal themaweken 
in het jaar.   
  

 Wetenschap en Techniek   
Wij hebben ons verdiept in het W& T onderwijs en een visie ontwikkeld. Komend schooljaar gaan wij 
dit verder uitwerken.  
  
Cbs ’t Kompas 

Op ’t Kompas ligt een mooie, duidelijk omschreven, visie. Deze visie moet echter nog beter 

uitgewerkt worden in beleid.   
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Er zijn onderwijsplannen opgesteld op het gebied van rekenen, spelling en eigenaarschap.  Hierin zijn 
de afspraken geborgd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlengen en versnellen. Deze 
afspraken staan in de sharepoint-omgeving.  
Er worden in iedere groep “kind-gesprekken” gevoerd. Het eigenaarschap komt op die manier, voor 
een groot gedeelte, bij het kind te liggen en het heeft een positieve invloed op het welbevinden en 
de motivatie.   
De scores van Technisch lezen, Begrijpend lezen en Woordenschat zijn geanalyseerd en hiervoor is 
een plan van aanpak opgesteld.   
Er is een doorgaande lijn in de formats die worden gebruikt op het gebied van de dag- en 
weekplanning en de zorg. Het formulier voor de groepsbespreking wordt iedere periode aangevuld 
en op die manier ontstaat er een duidelijke en volledige overdracht naar de volgende groep.  

   

Cbs de Wrâldwizer  
We hebben in 2019/2020 een start gemaakt met het invoeren van de kind-gesprekken. Kinderen zijn 
aanwezig bij de ontwikkelgesprekken en mogen hierbij eigen leerdoelen inbrengen. Samen met 
ouders/leerkracht en kind wordt er een plan (leerdoel) opgesteld. Het kind is hierbij mede 
regiehouder wat het eigenaarschap en het zicht op de eigen ontwikkeling vergroot. 
Het werken met Snappet is in 2019/2020 uitgebreid met de vakgebieden taal / spelling en begrijpend 
lezen. Vanaf groep 4 wordt deze methode ingezet. De Wrâldwizer werkt sinds eind schooljaar 
2019/2020 met een nieuwe leeromgeving, MILOO. Onder begeleiding van Actief Ouderschap heeft er 
in september 2019 een wensen en verwachtingenavond plaatsgevonden. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van deze avond is er een partnerschapsteam samengesteld.  
De stuurgroep, de gemeente en het buurthuis De Terp hebben in het afgelopen schooljaar meerdere 
malen overleg gehad over de tijdelijke huisvesting. De tijdelijke huisvesting voor groep 1 t/m 5 ten 
tijde van de bouw is gerealiseerd.  
De werkgroep bouw is gekomen tot een definitieve bouwtekening. Deze bouwtekening is inmiddels 
in de stuurgroep geaccordeerd. De projectleider en de directeur hebben hiernaast ook gesprekken 
gehad met mogelijke ketenpartners; de peuter- en kinderopvang, de bibliotheek, de muziekschool 
OPUS 3 en de GGD. In de bouwtekening is ook een vaste ruimte voor de peuter- en kinderopvang 
opgenomen.  
De Onderwijs inspectie heeft in maart onze school bezocht en gericht gekeken naar ons pedagogisch- 
en didactisch klimaat. Beide onderdelen waren voldoende! 
Eind schooljaar stroomden onze groep 8 leerlingen uit naar Praktijkonderwijs, VMBO – 
beroepsgericht, VMBO – theoretisch, Schakelklas – VMBO-th/HAVO en HAVO - VWO  

 

Cbs de Rank 
Op CBS De Rank heeft het team een scholing gevolgd op het gebied van Technisch Lezen. Het doel 
van deze scholing is om de scores omhoog te krijgen. Er is besloten om de methode Estafette beter in 
te zetten. De afspraken over het Technisch Lezen zijn geborgd in een onderwijsplan. Bij de CITO-
midden toetsen was een positieve ontwikkeling zichtbaar.   
Het team heeft zich georiënteerd op de methode “Spoar 8”. Hiermee willen ze de Fryske taal een 
duidelijke plaats geven binnen het onderwijsaanbod. Volgend schooljaar wordt de methode 
aangeschaft en geïmplementeerd.  
Er is een doorgaande lijn in de formats die worden gebruikt op het gebied van de dag- en 
weekplanning en de zorg. Het formulier voor de groepsbespreking wordt iedere periode aangevuld 
en op die manier ontstaat er een duidelijke en volledige overdracht naar de volgende groep.  
Er is een werkgroep opgezet voor het uitzoeken van nieuw meubilair en een werkgroep voor het 
vormgeven van nieuwe rapporten.   
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De peuterspeelzaal wordt gehuisvest binnen de school. Om dit te realiseren heeft er een verbouwing 
plaatsgevonden. Er wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking en een doorgaande lijn van de 
peuter naar de basisschool.  
  

Cbs de Bining 
In het door Corona geteisterde schooljaar is de implementatie van de methode “Onderbouwd” 
ingezet. Er is een cursus gevolgd door de leerkrachten van Unit1. De afspraken m.b.t. tot taal, 
rekenen en motoriek zijn vastgelegd in een borgingsdocument, maar deze zullen in het schooljaar 
2020-2021 nog beter uitgewerkt moeten worden. De leerkrachten van de onderbouw zijn nu eerst in 
een verbetertraject geplaatst.  Dat heef nu de eerst prioriteit.  
Daarnaast is er een talentencoördinator aangesteld binnen de school. Het betreft Gineke Borger. Zij 
zal samen met het team een brede schoolvisie omtrent meer- en hoogbegaafdheid initiëren. Dit is 
het afgelopen jaar door de omstandigheden onvoldoende aan de orde geweest.   
Tot slot is er onderzoek opgestart naar een onderwijsconcept dat past bij onze leerlingenpopulatie.  
Dit zal verder uitgewerkt worden in samenwerking met de MR in de tweede helft van 2021 wanneer 
de directrice terug is van haar zwangerschapsverlof.  
 

Cbs de Regenboog 
In het afgelopen schooljaar heeft zich een aantal wezenlijke veranderingen voorgedaan op De 
Regenboog. Allereerst is er een aanvulling op het lesaanbod gedaan. Zo zijn er 2 methodes 
aangeschaft: Veilig Leren Lezen voor groep 3 en Pluspunt Rekenen voor groep 3 t/m 8. Deze 
aanpassing is gedaan naar aanleiding van de toets-resultaten van de leerlingen in 
de voorgaande jaren. Deze lieten een dalende trend zien. Met de aanschaf van deze 
methodes hebben we een goede impuls gegeven aan de kwaliteit van ons lesaanbod op het gebied 
van aanvankelijk lezen en rekenen. De eerste positieve resultaten hiervan waren al vlot zichtbaar.   
Daarnaast hebben we onze werkwijze aangepast. Na een aantal jaren te hebben gewerkt in ateliers 
en met ‘vakleerkrachten’ (per vak een eigen docent per bouw), hebben we de basisvakken (rekenen, 
taal en lezen) weer bij de eigen leerkracht per groep gebracht. Hierdoor hebben de leerkrachten 
beter zicht op de brede ontwikkeling van hun leerlingen. Daarnaast geeft het de nodige rust in 
school, met minder wisselmomenten en dus minder ‘verkeer’ in de school. Ook het flexibel omgaan 
met de beschikbare onderwijstijd voor de basisvakken is hierbij beter mogelijk.  
Ook zijn we als school overgestapt van het Cito-leerlingvolgsysteem naar het IEP-leerlingvolgsysteem. 
Deze wordt volledig digitaal afgenomen en geeft een goed beeld van de ontwikkeling van onze 
leerlingen op de referentieniveaus.  
Op De Regenboog staat het onderwijs op maat en talentontwikkeling hoog in het vaandel. In de 
afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de ‘executieve functies’ en de 21e-eeuwse 
vaardigheden. Het resultaat in de werkhouding van de leerlingen is hiervan goed zichtbaar in de 
school. Door de aanpassing in het lesaanbod en het beter zicht krijgen op de ontwikkeling van onze 
leerlingen, hebben we nu een prachtige basis om ons onderwijs vorm te geven. Het komende jaar 
gaan we verder met de invulling van cultuureducatie, thematisch onderwijs en (creatieve) 
talentontwikkeling.   

 

Cbs de Springplanke 
Het afgelopen kalenderjaar is er op het gebied van kwaliteitszorg een volgende stap gemaakt. Vanuit 
het kwaliteitsoverleg wordt nieuw beleid gecreëerd met een breed draagvlak onder het team en 
vastgelegd. De kwaliteitsondersteuner heeft sturing gegeven aan een kwalitatief sterke analyse door 
de leerkracht. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit de kwaliteitscyclus gemaakte afspraken continu 
worden geborgd. Leerkrachten kunnen vanuit de toets analyses focus aanbrengen in 
ondersteuningsbehoefte daarna. De reeds gecreëerde beleidsstukken zijn up-to-date en de 
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ondersteuningsbehoefte voor leerlingen hebben we scherp in kaart. Dat is de extra kwaliteit die we 
kunnen bieden als kleine school.  
Wekelijks is de agenda ingezet in de bovenbouw voor huiswerktaken. Ten tijde van corona hebben is 
de aandacht voor huiswerk toegenomen. Dit heeft de beoogde schoolontwikkeling op het gebied van 
taal enigszins geremd. Wel is er gerealiseerd, dat er dagelijks aandacht voor het inslijten van spelling 
categorieën. De samenwerking met andere scholen op het gebied van begrijpend lezen is mislukt. In 
het nieuwe schooljaar wordt een schooleigen verbetertraject gestart vanuit de principes van Close 
Reading. De leerlijn voor digitale vaardigheden is ook gerealiseerd. Het werken met de methode 
moet nog verder worden ingeoefend.  
   

Cbs De Wegwijzer 
De Wegwijzer heeft een roerig jaar achter de rug. Een interne audit in februari 2020 heeft er toe 
geleid dat beoogde schoolontwikkeling op het gebied van groeps-doorbrekend werken is stopgezet. 
Het onderzoek heeft geleid tot een advies, dat er andere verbeterprocessen in de school ingezet 
dienen te worden. De schoolleiding heeft dit advies overgenomen. Tezamen met de 
beleidsondersteuner Onderwijs & Kwaliteit is invulling gegeven aan een verbeterplan dat heeft 
geresulteerd in een zgn. school anderhalfjaarplan.  
In het schoolteam zijn nodige personele wisselingen geweest, twee leerkrachten en de 
kwaliteitsondersteuner. Met het vernieuwde team wordt invulling gegeven aan een verbetertraject 
dat moet leiden naar betere pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht. Hiervoor 
wordt EDI (Expliciete Directe Instructie) als passend middel ingezet. Daarnaast is de nieuwe 
kwaliteitsondersteuner gestart met het verbeteren van de kwaliteitszorg. Hierin zijn snel stappen in 
gemaakt. Ten slotte geeft de directeur leiding aan het verbeterproces m.b.t. borging van beleid.  

 

Cbs voor speciaal onderwijs de Twine 

Het Intern Ondersteuningsteam + de bouwcoördinatoren verzorgen samen de inhoud van de 

bouwvergaderingen. Hierdoor ontstaat er meer samenhang en is er meer eenduidigheid betreffende 

de inhoud. HGW is een vast onderdeel op de bouwvergaderingen.  

 

Groepsbezoeken en ontwikkelgesprekken, door directie + kwaliteitsondersteuners, zijn gericht op het 

didactisch handelen van de leerkrachten. De ICALT-observatielijst wordt hierbij ondersteunend 

ingezet.   

Op schoolniveau is er opnieuw aandacht besteed aan de expliciete directe instructie (EDI). Het model 

en de afspraken zijn weer opgefrist.   

Na een inhoudelijke studiedag zijn de leerkrachten gestart met het voeren van kind-gesprekken + 

ouder/kind-gesprekken. Dit als hulpmiddel om leerlingen en ouders medeverantwoordelijk te laten 

maken voor de persoonlijke ontwikkeling; het zichtbaar maken van de pedagogische gouden 

driehoek. Kind-gesprekken zijn een onderdeel van het nieuwe ‘rapport’ van de school. Dit is 

ontwikkeld door een werkgroep en heeft de naam ‘Twine Tijd’ gekregen.  

De scholing voor ‘met sprongen vooruit’ is door de middenbouw door iedereen gevolgd.   

De invoering van de kim-versie van VLL heeft plaatsgevonden.   

Het proces om onderwijs en zorg beter en meer aan elkaar te verbinden is doorgegaan. De corona-

periode heeft gezorgd voor nieuwe inzichten en kansen. Dit proces wordt vervolgd.  
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Cbs ‘t Oegh  

In het afgelopen schooljaar zijn er op het gebied van kwaliteitszorg twee grote stappen gezet.   

Ten eerste ligt er een nieuw schoolplan; schoolplan 2019-2023. Hierin staat zo helder mogelijk 

beschreven wat de koers is voor de komende vier jaren. Het schoolplan zal als basis dienen voor de 

schooljaarplannen.   

Afgelopen schooljaar is ook besloten om niet langer met Snappet te werken. We schaffen Snappet af 

omdat we beter inzicht in de denkstappen van leerlingen willen hebben.  

In dat kader hebben we ook het onderwijskundig beleid aangepast. Er is gekozen voor de nieuwe 

methode voor rekenen: De Wereld in Getallen 5. Voor taal en spelling is gekozen voor de methode 

Staal. Beide methodes zijn na diverse voorlichtingen gekozen door het hele team. We verwachten 

veel van deze methodes. Ze zijn bij de tijd en waar Snappet meer uitgaat van de antwoorden gaan de 

methodes meer uit van de leerstrategieën van leerlingen.   

Bewegend leren stond slechts één keer op de agenda. Meer aandacht was niet nodig want het is 

inmiddels een geïntegreerde manier van aanbieden geworden op school. Het zorgt voor een grote 

betrokkenheid en veel plezier.   

Stond ook de ontwikkeling van het kunst en cultuuraanbod hoog op de agenda, dit is door Corona 

slechts deels gestart. Er werd in samenwerking met KEK en de Meimakkers een groot project bedacht 

en na een hoopvolle start kwam de lockdown. Het project zal herstart worden in het volgende 

schooljaar.  

Veel energie is er totaal onverwachts gaan zitten in de Corona lockdown. Razendsnel is er door de 

leerkrachten geschakeld en de lessen vonden na twee dagen al volgens een vast schema plaats. 

Behalve een rem op bepaalde ontwikkelingen heeft Corona ook geleerd dat we snel kunnen 

anticiperen en op afstand toch dichtbij de leerlingen konden blijven. Het liet zien dat ontwikkeling 

meerdere gezichten heeft en waar op bepaalde gebieden misschien is ingeleverd werden we door 

andere activiteiten verrast.  

Er is een grote verbouwing geweest, er waren twee zwangerschappen gedurende dit jaar en bij de 

start van het schooljaar was er een nieuwe directeur.  
  
Cbs de Tarissing 

Het schoolteam heeft nogal wat personele wisselingen achter de rug en daarnaast was de stress van 

de inspectiebezoeken van de afgelopen jaren nog voelbaar in het team. Dat de eerder behaalde 

onvoldoende omgezet naar een voldoende was niet genoeg om rustig aan de start te verschijnen.  

Tijdens de eerste vergaderingen maar ook tijdens informele gesprekken is ingezet op rust en het 

consolideren van de behaalde ontwikkelingen. In het kader van personeelsbeleid is veel aandacht 

geweest voor teambuilding. Corona was daar zowel remmend als versnellend in.  

Met  de ontwikkeling van schoolplan 2019-2023 werd duidelijk dat consolideren al snel achter ons lag 

en dat er werd uitgekeken naar nieuwe manieren van onderwijs.   

Zo werd besloten dat het in schooljaar 2020-2021 gedaan zou zijn met Snappet. Heeft de Tarissing 

altijd goed gescoord op het gebied van rekenen, de laatste jaren werd dat minder en dat viel samen 

met de invoering van Snappet. Ook al kan je jaargroepen nooit met elkaar vergelijken 

en kan je Snappet niet onomstotelijk kan aanwijzen als oorzaak van de dalende resultaten, het was 

voor ons aanleiding om te kiezen voor een nieuwe methode rekenen. De Wereld in Getallen 5 is in de 

onderbouw voornamelijk schriftelijk van opzet (wel met een digitaal deel en digitale 

ondersteuning) en in de bovenbouw met het oog op meer differentiatiemogelijkheden digitaal. Het 

zicht op de denkstrategieën van de leerlingen is veel groter.   
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Op het onderwijskundig beleid zijn met de keuze voor de methode: Trefwoord voor godsdienst en 

met de methode: Spoar 8 andere ontwikkelingen in gang gezet. Voor beide methodes is gewerkt met 

een proefabonnement. Door de Coronacrisis is er uiteindelijk te weinig mee gewerkt en schooljaar 

2020-2021 zal moeten laten zien of we er voor langere tijd voor gaan kiezen.   

Schooljaar 2019-2020 werd gestart met veel nieuwe gezichten, met een andere verdeling van 

leerkrachten over de groepen, met een nieuwe directeur, met twee zwangerschappen en met 

nieuwe kansen. In schooljaar 2020-2021 zullen we zien of de gemaakte keuzes en de 

gedane inspanningen van dit schooljaar de juiste zijn geweest en zullen uitnodigen tot het pakken 

van nieuwe kansen.  

 

Cbs de Stapstien  

In 2020 hebben we in het kader van Actief Ouderschap een Partnerschapsteam op school ingesteld.  

We hebben samen n.a.v. een wensen- en inventarisatieavond een aantal speerpunten vastgesteld en 

één uitgewerkt; “Elkaar kennen”.  

De talentcoördinator heeft een aanzet gegeven tot een meer passend aanbod voor talentvolle 

leerlingen. De persoonlijke doelen zijn aangescherpt en er zijn meer materialen beschikbaar. De 

leerkrachten hebben ondersteuning ontvangen bij de uitvoering van dit aanbod.  

Voor ons nieuwe onderwijsconcept rond het thematisch Onderzoekend en Ontdekken Leren heeft 

een eerste verkenning plaatsgevonden.  

De leesaanpak bij de onderbouw (Spelezen ) is gestart met de implementatie. De resultaten van de 

letterkennis bleek bij de toetsing in Juni een significant verbetering t.o.v. eerdere jaren te laten zien.  

Verder is er een digitale databank opgezet rond “bewegend leren” er zijn er afspraken rond dit 

beleidsonderwerp vastgelegd.   

5.7 Inspectie 

In verband met het stelselonderzoek kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie, heeft de 

inspectie met de volgende scholen een digitaal gesprek gevoerd: 

de Rank, It Harspit, ’t Oegh, de Pionier en de Hoeksteen. Uit de gesprekken zijn geen bijzonderheden 

naar voren gekomen. 

  

Op CBS de Bron heeft een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De inspectie heeft helaas moeten 

constateren dat de school niet aan op alle standaarden voldoende scoort. De standaarden aanbod, 

zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg en verantwoording en dialoog zijn als onvoldoende beoordeeld. 

Hierdoor is de school als zwak beoordeeld. Er is een verbeterplan opgezet dat onder leiding van een 

nieuwe directeur, met ondersteuning van de Vliegende Brigade, uitgevoerd wordt. In het voorjaar 

van 2021 vindt het herstelonderzoek plaats. 

5.8 Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Arlanta valt onder het brede 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01. 

Voor 2020 hebben we van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01 € 1.119.422 

ontvangen om Passend Onderwijs vorm te geven. Daartoe heeft Arlanta visie ontwikkeld. De 

expertgroep “onderwijskwaliteit” geeft vorm en inhoud aan deze visie. Zie daarvoor het routeplan. 
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5.9 ICT 

Iedere school heeft een ICT ‘er, die er zorg voor draagt dat op de school digitale 

onderwijsprogramma’s verantwoord worden gebruikt in het onderwijsaanbod, hardware goed blijft 

werken en beleidsontwikkeling plaatsvindt. Daarnaast zijn er twee ICT-ers die op school- en 

organisatieniveau ondersteuning bieden en is een 2-jarig project gestart olv een projectleider 

“onderwijsvernieuwing met ICT”. Voorjaar 2021 vindt de, door Corona uitgestelde, evaluatie daarvan 

plaats. Op de scholen zijn de digitale ontwikkelingen dan ook in volle gang. Zie ook het routeplan van 

de expertgroep ICT. 

5.10 Veiligheidsbeleid 

Een veilige omgeving is voor Arlanta van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen 

ontwikkelen en te kunnen leren. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe 

maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme. 

Het veiligheidsbeleid is vastgesteld met daarin de volgende onderdelen: 

 het voeren van sociaal veiligheidsbeleid; 

 het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien 

van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten; 

 de monitoring van de sociale veiligheid (en welbevinden) van leerlingen.  
 

 AVG Privacywetgeving  

Arlanta voldoet aan privacywetgeving AVG.  

Het verzamelen en verwerken van gegevens van leerlingen en medewerkers vereist een goede en 

zorgvuldige bedrijfsvoering waarbij de privacy van personen bij de registratie en verwerking van 

persoonlijke gegevens maximaal wordt gegarandeerd. Arlanta heeft voor leerlingen en personeel een 

privacyreglement dat aansluit bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wetgeving 

rondom datalekken. Voor de reglementen zie onze website. 

Het privacyreglement regelt wie toegang heeft tot welke gegevens en voor welke doeleinden de 

registratie en gegevensverstrekking plaatsvindt. Daarbij staat het streven naar transparantie in de 

wijze waarop de gegevensverwerking plaatsvindt centraal. Transparantie waarborgt immers privacy. 

Naast de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens beschikt Arlanta ook over meerdere 

beveiligingen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het 

gebruik van wachtwoorden, tokens, technische beveiligingen en afspraken over het plaatsen en 

gebruiken van gegevens in het leerlingvolgsysteem. 

 

 Functionaris Gegevensbescherming  

Arlanta heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die als onafhankelijk 

adviseur kan worden geraadpleegd voor vraagstukken rondom vertrouwelijke informatie en privacy.  

Er zijn geen meldingen geweest van datalekken. 

5.11 Bewegingsonderwijs 

In het kader van kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs en de afnemende hoeveelheid 

leerkrachten met een bevoegdheid tot het geven van bewegingsonderwijs heeft Arlanta het 

bewegingsproject (een samenwerkingsproject tussen alle besturen in Dongeradeel, de gemeente en 

Sport Fryslan) geparticipeerd. Buurtsportcoaches verzorgen een deel van de bewegingslessen op de 
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scholen. Het curriculum voor groep 3 tot en met 8 is inmiddels gereed en digitaal en interactief door 

leerkrachten te gebruiken op een tablet. Dat van de kleuterbouw is in ontwikkeling.  

In verband met de gemeentelijke fusie, nieuwe gemeente Nord East Fryslan, is het beleid dat de 

nieuwe gemeente gaat volgen i.k.v. inzet en bekostiging van de buurtsportcoaches (BSC) nog niet 

bekend. We hebben besloten om de huidige inzet van de BSC te vervolgen tot er bij de gemeente 

nieuwe ontwikkelingen zijn i.k.v. de harmonisatie van uiteenlopend beleid van de voormalige 

gemeenten. Wederom is een aantal leerkrachten gestart met de opleiding bewegingsonderwijs of 

heeft deze gecontinueerd. 

5.12 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen: project “Alle talenten tellen”.  

Arlanta werkt met kwaliteitsondersteuners, de KWO-ers. Samen met de directeuren van de scholen 

vormen zij het ‘intern ondersteuningsteam (IOT)’. Zij zijn verantwoordelijk voor kwaliteit van 

onderwijs op hun school. Ook is er een sterke focus gericht op innovatie op de pijlers van de 

Strategische Perspectieven van beide organisaties.  De KWO-ers zijn ondergebracht in het 

zogenaamd kenniscentrum. Dit kenniscentrum wordt aangestuurd door een leidinggevende die 

opereert onder de verantwoordelijkheid van de stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Innovatie.  

Er ligt een projectplan “Alle talenten tellen” dat als basis heeft gediend voor de aanvraag van de 

subsidieregeling “hoogbegaafdheid”. De subsidie is toegekend en er wordt uitvoering gegeven aan 

het plan, zie hiervoor ook het routeplan van de expertgroep onderwijskwaliteit. 

5.13 Scholen voor de toekomst 

Binnen de kaders van het Strategisch Perspectief van Arlanta werken de scholen aan hun eigen 

School Perspectief 2020-2024. De nieuwe plan cyclus is gestart in augustus 2020.  

Op alle scholen worden nieuwe vormen van het organiseren/inrichten van het onderwijs verder 

uitgebouwd. Op meerdere plaatsen vinden in het kader van nieuwbouw deze gesprekken expliciet 

plaats. 
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6. Identiteit 

Arlanta staat voor christelijk onderwijs. Onze statuten zeggen het volgende: “De stichting aanvaardt 

de bijbel als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en 

opvoeding van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden 

in de waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de 

ander en de wereld.”  

We leven in een maatschappij die vraagt om normen en waarden. Tegelijkertijd zetten de ontzuiling 

van de maatschappij en de ontkerkelijking zich verder door en krijgen geloof en kerk een andere 

invulling. Een belangrijke vraag is hoe wij hier mee om willen gaan. Wat is ons antwoord op de 

ontzuiling en ontkerkelijking van de maatschappij? De ‘C’ van christelijk, wat betekent dat voor ons? 

Is christelijk onderwijs nog wel van deze tijd? Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse 

handelen tot uiting laten komen en dienen ouders in ons doen en laten de christelijke identiteit te 

herkennen? Hoe gaan we om met verschillende geloven? Nemen we uitsluitend de bijbel als bron 

van inspiratie of is er ook ruimte voor andere levensbeschouwelijke opvattingen en religies? Vragen 

waar we in het kader van de nieuwe organisatie met elkaar een kader voor aan het maken zijn.  

Daarbij is het overigens ook belangrijk om te beseffen dat we – mede in relatie tot de krimp – 

samenwerking met andere besturen waaronder het openbaar onderwijs niet kunnen uitsluiten. 

Voorop blijft staan dat we waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap en eerbied voor de 

schepping een centrale plek blijven geven. Het besef dat we er samen verantwoordelijk voor zijn om 

de aarde op een goede, duurzame manier te benutten en door te geven aan toekomstige generaties 

is op onze scholen een wezenlijk uitgangspunt. We zoeken naar mogelijkheden om hier invulling aan 

te geven, zowel op het gebied van onderhoud en beheer van onze gebouwen als in onze 

lespakketten en –methoden.  

Het behouden en/of vergroten van het leerlingenaantal is voor onze stichting en onze scholen een 

belangrijk aandachtspunt. Ouders nemen over het algemeen het christelijk element wel mee in het 

schoolkeuzeproces, maar dit krijgt lang niet altijd meer het meeste gewicht. Naast de 

levensbeschouwelijke identiteit gaat het steeds meer om de onderwijskundige identiteit. Onze 

scholen bieden modern onderwijs waar kinderen worden uitgedaagd en waar ze leren hun talenten 

te gebruiken en te ontwikkelen. De cultuur binnen onze scholen verbindt en biedt een moreel 

kompas, ze is open en veilig en kent een toon van respect en vertrouwen. We helpen onze kinderen 

om goed voor zichzelf, de ander en de omgeving te zorgen. Wij leren onze kinderen om respect te 

hebben voor elkaars mening of overtuiging, en we grijpen de diversiteit aan opvattingen aan om van 

elkaar te leren. Iedereen doet ertoe en mag zijn wie hij of zij is.  

Arlanta gaat voor sterke scholen in de regio. Het streven is ouders in de dorpen en wijken een keuze 

te laten maken voor een school van Arlanta die is ingegeven door inhoud, identiteit en uitstraling. 

Iedere school van de stichting profileert zich daartoe op krachtige wijze, waarbij de voordelen voor 

ouders en kinderen duidelijk tot uitdrukking komen.  

 

Expeditiegroep Identiteit: 
De expertgroep heeft in een routeplan de expeditie beschreven.  
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7. Materiële zaken en huisvesting   

CBS De Julianaschool 

In juli 2020 is CBS De Julianaschool naar de nieuwe school. In het Kindcentrum Kollum heeft de 

school een definitieve plek gekregen. In het Kindcentrum is ook OBS Casimir en Tiko kinderopvang 

(peuters en buitenschoolse opvang) gehuisvest. In het gebruikers overleg worden activiteiten 

afgestemd en samenwerking gezocht. In de stichting is Arlanta vertegenwoordigd. Voor de dekking 

van de gebruikskosten brengt Arlanta de MI vergoeding in, in de stichting. 

 

CBS De Wraldwizer in Oosternijkerk  

De Wraldwizer geeft les op 2 locaties: op de locatie in Niawier zit de bovenbouw en op de locatie 

Oosternijkerk zit de bovenbouw. Aannemer Friso heeft eind 2020 de opdracht gekregen voor de 

sloop en nieuwbouw van de nieuwe school, waar ook de peuters weer een plek krijgen. Wanneer de 

school klaar is wordt er daarnaast kinderdagopvang aangeboden. Eind 2021 moet de school klaar 

zijn.  

 

CBS De Springplanke in Engwierum 

Bij de school is in 2019 opnieuw geconstateerd dat het deel van de peuterspeelzaal verzakt is. 

De gemeente heeft echter aangegeven dat de peuterspeelzaal zelf voor het herstel moet zorgen. Dit 

is niet iets wat op het pad ligt van schoolbestuur of gemeente. Arlanta heeft Stichting Kinderopvang 

Friesland dit meegedeeld. 

 

CBS ‘t Oegh te Munnekezijl 

De gemeente wil de kosten voor het herstel van de houten vloer van de gemeenschapsruimte niet 

betalen. Gemeente geeft aan dat het regulier onderhoud is. Schoolbestuur Arlanta geeft aan dat het 

een constructiefout is en heeft bezwaar aangetekend. In 2021 zal een commissie uitspraak over 

doen. 

Voor het jaar 2022 heeft Arlanta vervangende nieuwbouw aangevraagd voor ‘t Oegh. Graag wil 

Arlanta in 2021 contact zoeken met het dorpshuis en Tiko kinderopvang , die in het dorp 

peuterspeelzaalwerk  aanbiedt, om een gezamenlijk plan te maken en de gemeente warm krijgen 

voor het initiatief. 

 

CBS De Fjouwerhoeke te Hantumhuizen 

In 2020 heeft de gemeenteraad vervangende nieuwbouw van De Fjouwerhoeke goed gekeurd. De 

gemeenteraad vergaderd maart/ april 2021 nog wel over de financiën om dit mogelijk te maken. 

Arlanta start 2021 vast met de voorbereidingen voor de bouw en betrekt gemeente, ouders, 

kinderen en het dorp in de plannen. 

 

CBS De Pionier in Dokkum 
CBS De Pionier is in 2020 nog een keer met 2 lokalen uitgebreid. 
De school groeit, waardoor de tijdelijke huisvesting onvoldoende groot was. Ook de peuterspeelzaal 
en Buitenschoolse opvang van SKF welke gehuisvest is in de tijdelijke huisvesting groeit. De 
gemeenteraad heeft eind 2020 goedkeuring gegeven voor permanente nieuwbouw voor de Pionier 
in de Trije Terpen. Arlanta maakt hierbij gebruik van de nieuwe wet: “meer ruimte voor scholen”, die 
de eerste kamer juli 2020 heeft goedgekeurd. De gemeenteraad vergadert maart/ april 2021 nog wel 
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over de financiën om dit mogelijk te maken. Arlanta start 2021 vast met de voorbereidingen voor de 
bouw en betrekt de wijk, ouder, kinderen en de gemeente in de plannen. 
 
De oude locatie van de Groen van Prinsterer is nog niet teruggegeven aan de gemeente. Deze wordt 
teruggegeven, wanneer de gemeente de kosten van de tijdelijke huisvesting op zich neemt. 
 

CBS De Bron/ CBS De Regenboog te Dokkum 
CBS De Bron heeft veel leegstand. De school naast de Bron : Katholieke basisschool Bonifatius groeit. 
De Bonifatius school heeft nog geen gebruik gemaakt van de leegstand.  
CBS De Bron en CBS De Regenboog zijn met elkaar in gesprek over een fusie van de 2 scholen. De MR 
van beide scholen nemen deel in deze gesprekken. Ouders zijn geïnformeerd over deze gesprekken. 
Het moment van de fusie wordt nog verder onderzocht. De gemeente is geïnformeerd over de 
voorgenomen fusie. 
 

CBS De Bining te Westergeest 
CBS De Bining is gevestigd in een bredeschool met een dorpshuis. De gemeente is eigenaar van het 
gebouw en onderhoud het gebouw. CBS De Bining heeft een deel van het gebouw in gebruik 
gekregen van de gemeente. De Bining krimpt qua aantal leerlingen. De Bining draagt de MI 
vergoeding af aan de gemeente. Begin 2021 zal er een gesprek plaats vinden met de gemeente over 
de hoogte van de afdracht ven de gebruikers vergoeding. 
 

CBS De Hoeksteen te Dokkum 
Arlanta heeft voor CBS De Hoeksteen samen met stichting Roobol een aanvraag gedaan voor 
onderzoek naar een gezamenlijke huisvesting in de wijk. De gemeente is positief over deze 
ontwikkeling. Gemeenteraad zal eind 2021 een besluit nemen over het uitvoeren van het onderzoek/ 
voorbereiding. 
 

IKC ontwikkeling met SKF 
Er is twee maandelijks regie overleg met SKF (stichting Kinderopvang Friesland) over de ontwikkeling 
van Integrale Kindcentra.  
In 2021 willen Arlanta met SKF verder werken aan integratie van het peuterspeelzaal werk en 
uitbreiding daarvan.  
In 2020 is CBS De Rank intern aangepast , zodat de peuters nu een plek in de school hebben 
gekregen.  In 2021 zal SKF definitief een plek krijgen in de Hoeksteen met kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Voorbereidingen hiervoor zijn 2020 gestart.  
In 2021 zal peuterspeelzaalwerk opgestart worden in CBS De Regenboog. 
 

Schilderwerk 
Het buitenschilderwerk is door de firma Wits uitgevoerd bij de scholen: Bernwird, De Bron, De 
Stapstien en De Twine. 
Binnenschilderwerk is uitgevoerd door Wits en Bouma bij de scholen: It Harspit, De Twine en ‘t Oegh 
 

Overig onderhoud 
Bij diverse scholen zijn in 2020 de inbraak installaties vervangen door contractpartij Pranger en 
Rosier. Op veel scholen waren deze installaties verouderd.  
In Cbs de Bron zijn in 3 lokalen nieuwe vloerbedekking aangebracht.  
Bij Cbs Eben Haezer is extra hekwerk aangebracht. 
Op het dak van CBS De Regenboog is nieuwe dakbedekking aangebracht. 
In de gangen van CBS De Hoeksteen is nieuwe vloerbedekking aangebracht. 
In CBS de Gearing is nieuwe vloerbedekking aangebracht. 
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In Cbs De Stapstien is de meterkast opnieuw ingericht en aangesloten 
 
Renovaties 
Er zijn toiletrenovaties uitgevoerd in de scholen De Hoeksteen, De Tarissing en De Gearing. 
In 2020 is er opdracht verleend voor het vervangen van dakbedekking op It Harspit 
Ook is er een deel van de boei delen en het marmoleum vervangen. 
 
Keuringen speeltoestellen 
De jaarlijkse keuringen en herstel van de speeltoestellen op de pleinen en in speellokalen zijn ook 
2020 uitgevoerd. Het onderhoud van de speeltoestellen wordt uitgevoerd door de conciërges.  
 
Ventilatie in schoolgebouwen 
De ventilatie in schoolgebouwen heeft sinds de corona crisis veel aandacht gekregen. 

En terecht. Goede ventilatie van scholen bevorderen de leerprestaties van onze kinderen op school. 

Daarnaast zorgen slecht geventileerde ruimten voor verspreiding van ziekte kiemen. 

Vandaar dat minister Arie Slob de scholen verplicht heeft om de ventilatie op de scholen te meten. 

Deze metingen moesten plaatsvinden voor 1 oktober 2020.  

Metingen: 

In de scholen van stichting Arlanta zijn ook de metingen verricht.  

Gemeten is het CO2 gehalte. CO2 gehalte van nieuwe schoolgebouwen van 2012 of later gebouwd 

mag niet meer dan 950 PPM bedragen. 

Schoolgebouwen voor 2012 gebouwd mogen niet boven de 1200 PPM uitkomen. 

De resultaten van de metingen zijn ingediend bij het ministerie van onderwijs. 
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Uitslag van de metingen Stichting Arlanta: 

 

 
 

Maatregelen: 

-Voor de oranje aangemerkte scholen is een subsidieaanvraag gedaan voor de aanschaf van 

permanente CO2 meters per lokaal. Hierdoor kan de leerkracht bewust ventileren. De co2 meters 

worden uitgerust met een stoplicht functie. Daarnaast kan er met deze meters gelogd worden (een 

jaarlang wordt de data opgeslagen van de co2 waarden). 

-voor de rood aangemerkte scholen is er een “plan van aanpak “met de GGD op gesteld voor 

verbetering van het binnenklimaat. Voor de Twine en de Bernhard school betekent dit een 

aanpassing aan het huidige ventilatiesysteem. De Hoeksteen niet meer dan het op hangen van 

permanente CO2 meters. Voor de Springplanke zal een mechanische WTW installatie toegevoegd 

moeten worden. 

-In de overige scholen komen de waarden binnen de normen. 

School hoogst gemeten CO2 Grenswaarde voldoet/ voldoet niet

in ppm 950/1200 ppm*

Basisschool De Wegwijzer Christelijk Basisonderwijs 1247 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

1622 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

Basisschool De Tarissing Christelijk Basisonderwijs 767 1200 voldoet

1168 1200 voldoet

Christelijke Basisschool Bernewird 1092 1200 voldoet

1021 1200 voldoet

Christelijke Basisschool De Rank 2316 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

701 1200 voldoet

Christelijke Basisschool De Fjouwerhoeke 598 1200 voldoet

225 1200 voldoet

Christelijke Basisschool t Kompas 674 1200 voldoet

854 1200 voldoet

Christelijke Basisschool De Bining 666 1200 voldoet

720 1200 voldoet

Chr Basisschool Op de Hoogte 1614 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

871 1200 voldoet

Christelijke Basisschool It Harspit 816 1200 voldoet

1250 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

Christelijke Basisschool Wrâldwizer 1683 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

1264 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

Christelijke Basisschool De Gearing 1044 1200 voldoet

1487 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

Christelijke Basisschool 't Oegh 708 1200 voldoet

584 1200 voldoet

Pr Bernhardschool 1644 1200 Voldoet niet, gedeelte vd dag boven grens

1100 1200 voldoet

Kon Julianasch 1016 950 1 piek op de dag, rest voldoet

1187 950 1 piek op de dag, rest voldoet

De Stapstien 975 1200 voldoet

1137 1200 voldoet

Christelijke Basisschool de Regenboog 825 1200 voldoet

812 1200 voldoet

Christelijke Basisschool De Pionier 912 1200 voldoet

612 1200 voldoet

Christelijke Basisschool de Bron 827 1200 voldoet

950 1200 voldoet

Christelijke Basisschool Eben Haezer 1012 1200 voldoet

937 1200 voldoet

Christelijke Basisschool de Hoeksteen 1001 1200 voldoet

2215 1200 Voldoet niet, gehele dag boven grens

Christelijke Basisschool de Springplanke 1530 1200 Voldoet niet, gedeelte vd dag boven grens

1211 1200 1 piek op de dag, rest voldoet

School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine 1428 1200 Voldoet niet, gedeelte vd dag boven grens

692 1200 voldoet
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Vervolg: 

Omdat veel scholen niet voldoen aan deze eisen heeft OC en  360 miljoen ter beschikking gesteld 

voor verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen. 

Het betreft een subsidieregeling waarbij de rijksoverheid 30% bekostigd (tot aan het plafond van 360 

miljoen). 

De resterende 70% moet schoolbesturen zelf betalen (gezien gemeente in veel gevallen niet 

bijdragen). Als stichting Arlanta hebben we subsidie aangevraagd voor dus de oranje aangemerkte 

scholen. Voor de “rode” scholen worden later aanvragen voor verzonden (wanneer de herstelkosten 

in beeld zijn gebracht). 
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8. Financiën 

In onze stichting wordt integraal beleid ontwikkeld. Hierbij vindt afstemming plaats tussen de diverse 
organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd 
vanuit het subsidiariteitsprincipe. 
Per 1-4-2020 zijn de beide organisaties gefuseerd. Gezien de korte periode in het nieuwe boekjaar is 
in overleg met de accountant 1-1-2020 als startdatum genomen voor de boekhouding. Dit heeft ook 
zijn weerslag op de vergelijkende cijfers. In alle situaties betreft het beide organisatie: 

voorgaande jaren 

begroting 

realisatie. 
 
Allocatie van middelen 
Op basis van de T-systematiek worden de middelen verdeeld over de scholen, waardoor de scholen 
middelen ontvangen behorende bij het leerlingaantal dat op dat moment in de school aanwezig is. 
De middelen worden toebedeeld op basis van een genormeerde leraar eenheid (gle). Hierdoor wordt 
het prijsrisico bovenschools gedragen en niet op schoolniveau. De rijksvergoeding (rv) personele 
bekostiging wordt op basis van deze allocatie aan de scholen verstrekt. De rv personeels- en 
arbeidsmarktbeleid wordt grotendeels bovenschools ingezet. De rv materiële instandhouding wordt 
grotendeels aan de scholen verstrekt. Er vindt een inhouding plaats voor de kosten 
administratiekantoor en voor het buitenonderhoud. 
 
Onderwijsachterstanden 
De onderwijsachterstandsmiddelen worden o.b.v. de schoolscores van het CBS verdeeld over de 
scholen. Er wordt 49% van de AOB-middelen verstrekt aan de scholen. 
De AOB-middelen zijn € 19.000 hoger dan de eerdere verdeling van achterstandsmiddelen. Deze 
middelen worden in de school ingezet voor o.a. het formeren van kleinere groepen en de inzet van 
ondersteuning voor de kinderen met een achterstand. 

8.1 Algemene Ontwikkeling 

 

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging  

01-10-2018 2.469 42,45% Schooljaar 2019-2020 

01-10-2019 2.398 41,77% Schooljaar 2020-2021 

01-10-2020 2.322 41,61% Schooljaar 2021-2022 

Prognose 01-10-2021 2.274 42,44% Schooljaar 2022-2023 

Prognose 01-10-2022 2.196 42,76% Schooljaar 2023-2024 

Prognose 01-10-2023 2.123 43,01% Schooljaar 2024-2025 

Prognose 01-10-2024 2.071 43,07% Schooljaar 2025-2026 

Prognose 01-10-2025 2.028 41,81% Schooljaar 2026-2027 

 
In de bijlage is het leerlingaantal per school opgenomen. 
 
De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt 
voor het daaropvolgende schooljaar.  
Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er sprake is van een dalende trend.  
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Aangezien de bekostiging vanuit het ministerie in grote mate afhankelijk is van het aantal leerlingen 
wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet gevolgd en worden de noodzakelijke 
personele maatregelen genomen. De scholen worden gefaciliteerd op basis van de T-systematiek. 

8.2 Vermogenspositie 

 
Kengetallen 2018 2019 2020 Norm 

Liquiditeit 2,7 3,6 2,7 > 1,5 < 2 

Solvabiliteit 61% 66% 64% > 25% 

Weerstandsvermogen 7% 11% 8% >5% -20%< 

Signaleringswaarde 
Eigen Vermogen 

  -2.429K Bovengrens:
> 0 

 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Stichting zijn: liquiditeit, solvabiliteit, 
weerstandsvermogen en de signaleringswaarde eigen vermogen.  
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen 
en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar 
verplichtingen te voldoen. Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan voor het 
opvangen van calamiteiten. De signaleringswaarde eigen vermogen geeft aan in hoeverre er sprake is 
van bovenmatige reserves.  
 

Signaleringswaarde eigen vermogen 2020 

Feitelijk eigen vermogen 3.670.599 

Normatief eigen vermogen  6.099.979 

Signaleringswaarde eigen vermogen -2.429.380 

 
Het feitelijk publiek vermogen is lager dan het normatief vermogen waardoor de signaleringswaarde 
negatief uitkomt. Dit geeft aan dat er bij de Stichting geen sprake is van bovenmatige reserves. 
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de Stichting is het volgende van belang.  
De onderneming is liquide bij een ratio van 1,5 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het 
percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Indien het weerstandsvermogen een percentage 
weergeeft tussen de 5% en 20%, dan wordt dit gezien als voldoende buffer. 
De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de 
gerealiseerde investeringen. 
 
De financiële positie van de Stichting is vergelijkbaar met 2019. Wel laat het weerstandsvermogen 
een daling zien. Deze daling is toe te schrijven aan de grotere toename van de materiële vaste activa.  

 

 Samenvatting vermogenspositie 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de Stichting het kalenderjaar 2020 heeft afgesloten met een 
negatief resultaat. Ondanks een daling van het weerstandsvermogen van de Stichting, kan gesteld 
worden dat de Stichting er financieel gezien goed voor staat en dat de Stichting in staat is om in de 
toekomst tegenvallers op te vangen.  

8.3 Exploitatieresultaat  
Het exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2020 bedraagt € 200.396 negatief. Dit is een lager 
resultaat dan begroot voor 2020. De voornaamste oorzaak voor dit resultaat is de hogere 
personeelslasten door een stijging van de lonen als gevolg van de nieuw afgesloten CAO. 
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De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht. 
 
 Begroting 2020 Realisatie 2020 Verschil  Realisatie 2019 

3. Baten      

3.1 Rijksbijdrage OCW 17.581.273 18.703.552 1.122.279  18.664.317 

3.2 Overige overheidsbijdragen 110.750 135.095 24.345  214.745 

3.5 Overige baten 564.986 720.341 155.355  761.276 

Totaal 3. Baten 18.257.009 19.558.988 1.301.979  19.640.338 

      

4. Lasten      

4.1 Personele lasten 14.518.278 16.194.192 -1.675.913  14.953.180 

4.2 Afschrijvingslasten 569.771 585.358 -15.586  486.650 

4.3 Huisvestingslasten 1.387.770 1.333.330 54.440  1.369.116 

4.4 Overige lasten 1.880.842 1.646.859 233.983  1.825.662 

Totaal 4. Lasten 18.356.661 19.759.738 -1.403.076  18.634.608 

5. Financiële baten en lasten      

5.0 Financiële baten en lasten 5.000 354 -4.646  140 

Totaal 5. Financiële baten en 
lasten 

5.000 354 -4.646  140 

Resultaat -94.652 -200.396 -105.744  1.005.870 

 
Baten 
De realisatie van de totale baten is 7,1% hoger dan begroot voor 2020 en is 0,4% lager dan in het 
kalenderjaar 2019. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate, te weten 
ongeveer 96%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan 
grotendeels uit de Rijksbijdragen (95%). 
 

 
 
De lumpsum financiering van het Rijk is afhankelijk van het aantal leerlingen. Doordat kosten op de 
korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk dat de ontwikkeling van 
het aantal leerlingen goed in beeld wordt gebracht, zodat tijdig maatregelen worden genomen om 
de kosten in evenwicht te brengen met de baten.  
  
De rijksbijdragen zijn 6,4% hoger dan begroot en 0,2% hoger dan voorgaand jaar. 
De gerealiseerde rijksbijdragen liggen boven begrotingsniveau door de definitieve prijsbijstelling na 
het opstellen van de begroting. Er is groeibekostiging gerealiseerd die niet was begroot (+22k). De 
ontvangen RV samenvoegingsfaciliteiten (04JX Bernewird en 07JQ Wraldwizer) zijn 171k hoger dan 
begroot. Daarbij is er een aanvullende bekostiging ontvangen inzake de differentiatie 

95%

1% 4%

Verdeling baten

3.1 Rijksbijdragen

3.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies

3.5 Overige baten
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naar onderwijssoort welke niet was begroot 20k. 
 
De RV Prestatiebox valt hoger uit (25k) door een hogere normvergoeding per leerling.  
 
Er zijn hogere maandbedragen per augustus ontvangen (83k naar 98k) vanuit het SWV.  
Ondanks een daling van het leerlingaantal ten opzichte van 2019, vallen de rijksbijdragen toch hoger 
uit door een hogere groeitelling en normaanpassingen. 
 
De overige overheidsbijdragen zijn 22% hoger dan begroot en 37,1% lager dan voorgaand jaar. 
De gemeentelijke bijdrage is nagenoeg gelijk aan de begroting en heeft betrekking op de vergoeding 
gymlokaal voor De Twine en een subsidie voor schoolbibliotheek. 
De overige subsidies zijn fors hoger dan begroot door de verantwoording van de muzieksubsidie, de 
ontvangen loonkostensubsidie voor de inzet van de conciërges NEF, en de ontvangsten van het 
Participatiefonds inzake sluitende aanpak. Hier staan hogere personeelskosten tegenover. 
Vorig jaar zijn onder deze post tevens de VVE middelen ontvangen. 
 
De overige baten zijn 27,5% hoger dan begroot en ook 5,4% lager dan voorgaand jaar. 
De verhuur opbrengsten zijn hoger dan begroot en hebben betrekking op de verhuur van ruimtes 
aan vooral peuterspeelzalen. 
De detacheringsopbrengsten zijn gelijk aan de begroting en hebben betrekking op de detachering 
van medewerkers naar Roobol overeenkomstig de fusieafspraken. 
De ouderbijdragen komen per saldo lager uit dan begroot omdat er geen vergoedingen zijn geïnd 
voor bijvoorbeeld schoolreizen, die i.v.m. de coronamaatregelen geen doorgang hebben gevonden. 
De gerealiseerde overige baten zijn hoger door de ontvangen subsidie materiele 
instandhouding Frysk en de verwachte terugvordering van de transitievergoedingen (na WIA) à 116k. 
Daarbij was de éénmalige uitkering voor de OOP functie vanuit het Participatiefonds niet begroot 
30k. Deze bijdragen zijn hoger dan voorgaand jaar door de hogere detacheringsopbrengsten. 
 
Lasten 
De lasten vallen in 2020 7,6% hoger uit dan begroot en zijn 6,0% hoger dan in het kalenderjaar 2020.  
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten 
(82%). Vervolgens zijn er nog te onderscheiden: huisvestinglasten (7%), afschrijvingslasten op de 
investeringen (3%) en overige lasten (8%). 
 

 
 
 
De personeelslasten zijn fors hoger dan begroot (11,5%), en 8,3% hoger dan voorgaand jaar. 
De salariskosten in combinatie met de uitkeringen zijn hoger dan begroot. 

82%

3%
7%

8%

Verdeling lasten

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten
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De salariskosten directie zijn net lager dan begroot door een lagere inzet. Hier staan hogere 
inhuurkosten tegenover. 
De salariskosten OP zijn hoger, deels door een hogere inzet van 1,5 fte, maar vooral door de 
uitwerking van de nieuwe CAO. 
De salariskosten onderwijsondersteunend personeel zijn hoger door een hogere inzet op vooral 
lumpsum overig en conciërge. 
De salariskosten vervanging en overig overschrijden de begroting door de salariskosten 
ontslaguitkering en de hogere vervangingskosten.  
Er waren salariskosten jubilea begroot, welke in de realisatie net hoger zijn uitgevallen. Hier staat 
een even hoge onttrekkingen vanuit de voorziening tegenover. De dotatie aan de voorziening om 
deze peil te houden bedraagt 26k. Dit 11k hoger dan begroot. 
De inhuurkosten zijn fors hoger dan begroot (429k). Hiervan is een deel ter declaratie aangeboden bij 
het Vervangingsfonds (302k). Hiervoor staat deels een vergoeding tegenover. Tegenover de hogere 
inhuurkosten staan deels lagere salariskosten directie. 
De overige personele kosten zijn fors hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de 
verwachte malus van het vervangingsfonds als gevolg van het hoge ziekteverzuimpercentage. 
Er zijn net minder scholingskosten gerealiseerd dan begroot. 
 
De personeelslasten zijn fors hoger dan voorgaand jaar.  
Per saldo zijn de salariskosten inclusief de uitkeringen hoger dan voorgaand jaar door de uitwerking 
van de nieuwe CAO. 
 
De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit 
investeringen in inventaris, apparatuur en leermiddelen. 
 

 
 
 
De afschrijvingskosten zijn 2,7% hoger dan begroot, en ook 20,3% hoger dan voorgaand jaar. 
De afschrijvingskosten ICT kort onder Inventaris en apparatuur overschrijden de begroting door 
hogere investeringen. Hier staan lagere investeringen in inventaris en technische installaties 
tegenover. 
De afschrijvingskosten leermiddelen vallen lager uit door uitgestelde investeringen.  
In 2019 waren de afschrijvingskosten lager door lagere afschrijvingskosten inventaris en apparatuur. 
 
De huisvestingslasten zijn 3,9% lager dan begroot en 2,6% lager dan voorgaand jaar. 
De kosten energie en water zijn hoger dan begroot door de gerealiseerde eindafrekeningen. 
De schoonmaakkosten overschrijden het budget door hogere kosten als gevolg van de coronacrisis. 
Er is een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan als gevolg van de beoordeling van de 
onderhoudsvoorziening in 2020 i.c.m. de meerjarenonderhoudsplanning. Hierbij is rekening 

14%

73%

0%
13%

Verdeling afschrijvingslasten

4.2.2.1 Gebouwen

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur

4.2.2.3 Overige materiele vaste activa

4.2.2.4 Leermiddelen afschrijving
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gehouden met de vrijval van de onderhoudsvoorziening van de Koningin Julianaschool i.v.m. 
verhuizing naar een MFC. 
De overige huisvestingslasten hebben betrekking op beveiliging en tuinonderhoud. Deze kosten zijn 
hoger door meer kosten tuinonderhoud.  
De huisvestingslasten waren in 2019 net hoger door een hogere dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening.  
 
De overige lasten zijn 12,4% lager dan begroot en 9,8% lager dan voorgaand jaar. 
De administratie- en beheerslasten zijn hoger dan begroot door hogere kosten ICT licenties en ICT 
onderhoudscontracten, vergoeding RvT en advieskosten. Deze laatste hadden betrekking op de 
begeleidingskosten inzake bouwtrajecten, Zonnescholen, Verus en de Onderwijs Inkoop Groep. 
De overige instellingslasten zijn fors lager dan begroot vooral door lagere kosten passend onderwijs 
en zorgleerlingen. 
De realisatie van de overige lasten is lager dan voorgaand jaar door lagere kosten leermiddelen 
kleine aanschaffingen en lagere overige lasten. 
 
Resultaat 
Het totale resultaat komt uit op € -200.396. Het publiek en het privaat resultaat zijn respectievelijk  
€ -103.597 en € -96.799.  

8.4 Inzet werkdrukmiddelen 
In het regeerakkoord stelt het kabinet structureel € 430 miljoen beschikbaar voor de vermindering 
van werkdruk in het primair onderwijs (hierna genoemd: po). Dit akkoord bevat afspraken tussen de 
minister en het PO-front over de aanpak van werkdruk in het Primair Onderwijs, de besteding van de 
middelen die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld, de verantwoording, evaluatie en mogelijke 
bijsturing.   
 
Schoolteams aan zet  
Het is de gedeelde overtuiging dat de aanpak van werkdruk vorm moet krijgen in teams op scholen. 
Daar wordt samen met de leidinggevende (schoolleider) de professionele dialoog gevoerd. De extra 
middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor de beheersing van werkdruk, komen daarom ter 
beschikking aan teams in scholen. Zij kiezen zelf welke maatregelen er in hun school worden 
genomen om de werkdruk te verminderen. Om te garanderen dat het geld daadwerkelijk wordt 
ingezet om de werkdruk te verminderen, wordt op iedere school het gesprek gevoerd over de 
knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit 
gesprek vindt plaats in het gehele team van leraren, schoolleider en overig personeel. Op basis van 
dit gesprek wordt door de schoolleider een bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de 
werkdrukmiddelen dat ter instemming wordt voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR 
(hierna genoemd: P-MR). Het bestedingsplan bevat naast de bestedingsdoelen de verwachtingen 
met betrekking tot de vermindering van de werkdruk, alsmede de wijze waarop de P-MR zal toezien 
op de inzet en de besteding van deze werkdrukmiddelen en het gevolgde proces.  
Er is voor dit doel een document “werkproces extra middelen aanpak werkdruk” en een 
verantwoordingsdocument “bestedingsplan middelen werkdruk” gemaakt. 

 

Inzet werkdrukmiddelen Kalenderjaar 2020  

TOTAAL  €   587.454  
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Inzet werkdrukmiddelen op organisatieniveau 

Bestedingscategorie Bestedingspercentage 

Personeel 97% 

Materieel 3% 

Professionalisering 0 % 

Overig 0% 

 

Niet financiële maatregelen om werkdruk te verminderen zijn er niet genomen. 

8.5 Uitvoering treasurybeleid 
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is 
conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. Hierin wordt het treasurybeleid 
uiteengezet en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen 
vastgelegd. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle 
beleggingen en het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties. 
Het renteresultaat over 2020 is € 354. Dit is hoger dan voorgaand jaar en lager dan begroot. De 
rentebaten liggen lager door de daling van de liquiditeitspositie en de daling van het 
rentepercentage. De spaargelden zijn ondergebracht deels bij de Rabobank en deels bij de ABN-
AMRO bank.  
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9. Toekomstige ontwikkelingen 

9.1 Strategisch Perspectief 2021-2025 

In het kader van de fusie wordt door een ontwerpgroep gewerkt aan een nieuwe Strategisch 

Perspectief. Om redenen al elders in dit document genoemd is dit proces vertraagd. Het streven is 

om het Strategisch Perspectief 2020-2025 voorjaar 2021 vast te stellen. 
Focus en balans, dat is het motto dat we meegeven aan ons Strategisch Perspectief 2021-2025, waarin 
we de koers voor de komende jaren uitzetten. Focus betekent dat we ons bij alles wat we doen richten 
op onze missie: onderwijs bieden dat het verschil maakt. Kinderen de wereld leren lezen. Activiteiten 
die een merkbare bijdrage leveren aan onze missie gaan we versterken, activiteiten die dat niet doen 
laten we los. Balans betekent dat we keuzes maken. We doen niet alles tegelijkertijd, we formuleren 
concrete doelen op terreinen waar we verschil kunnen maken. 

 

9.2 Routeplannen expertgroepen  

Elke expertgroep heeft een routeplan met een aantal routes. Deze routes worden uitgewerkt in 

concrete doelen. Hieronder een overzicht van de routes. Zie voor de subdoelen, hindernissen en 

oplossingen, communicatie en afstemming de routekaarten 2020/2021 in de bijlage. 

 

Expert-/ expeditiegroepen groepen: 

- Dwarsdenkers 

- ICT 

- Academie  

- Onderwijs en Kwaliteit                

- P&O PRIOR 

- PR/ Communicatie 

- Financiën 

- Identiteit  

- Actief Ouderschap 

- SHRM 
 

We hebben voor de beleidskeuzes de volgende middelen gebudgetteerd: 
 

Beleidskeuzen 2021 

1.PR/communicatie 30.000 

2.Financiën 2.400 

3.Actief ouderschap 5.000 

4.ICT 6.000 

5.Identiteit 3.920 

6. Dwarsdenkers 4.000 

7. Impuls bewegingsonderwijs 42.000 

8.SHRM 15.000 

Totaal 108.320 

Beleidskeuzen 2018 
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9.3 Samenwerking 
Algemeen: 
Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het 
kader van de transitieatlas NOF in 2016 “maak van krimp 
een kans” samen in 2017 een subsidie aanvraag gedaan 
bij het ministerie van OC en W voor een regionale 
procesbegeleider. Deze subsidie is toegekend. Onder 
leiding van deze procesbegeleider onderzoeken de 
besturen waar zij in gezamenlijkheid, ook met de 
gemeente, in kunnen optrekken zoals bijvoorbeeld de 
koppeling van onderwijs en zorg. 

9.4 Bestuursjaarplan 2020/2021 

Alle expertgroepen formuleren een jaarplan. Deze jaarplannen vormen gezamenlijk het 

Bestuursjaarplan. Dit jaarplan geeft daarmee richting aan het Strategisch Perspectief van Arlanta en 

de scholen. Daarnaast is het Bestuursjaarplan een inhoudelijk document als onderlegger voor de 

begroting en jaarrekening. Doelen worden hiermee direct gekoppeld aan de financiën. In het 

Bestuursjaarverslag zal dit Bestuursjaarplan worden geëvalueerd. Ook zal daarin de koppeling tussen 

het bestuursbeleid en de financiën worden vormgegeven. Zie voor de routeplannen van de 

expertgroepen de bijlagen. 

 

Impuls kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs:  

In de 2016 vond er samen met de gemeente en de andere onderwijsorganisaties voor Primair 

onderwijs in de gemeente Dongeradeel onderzoek plaats naar de realisatie van een beweegteam 

waar deskundigheid van buurtsportcoaches en leerkrachten een plek in kunnen hebben. Doel was 

om de ingezette kwaliteitsontwikkeling van het bewegingsonderwijs duurzaam te continueren. Het 

afgelopen jaar heeft dat o.a. door Corona stilgelegen. De intentie is om het project zo spoedig als dat 

kan weer op te pakken. 

9.5 Onderwerpen waar we verder aan werken 

Professionalisering en talentontwikkeling 

Medewerker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Op schoolniveau is er 

hiervoor een budget om zo schooleigen keuzes te maken.  

In het verlengde daarvan kiezen we voor talentontwikkeling. Doel van talentontwikkeling is de 

kwaliteiten van medewerkers organisatie-breed in te zetten zoals dat nu bijvoorbeeld al in de 

expertgroepen en de PLG’s plaats vindt. 

Als voertuig voor het vierslagleren zetten we de Arlanta academie in. Het van en met elkaar leren van 

medewerkers vindt dan niet alleen digitaal plaats maar ook door elkaar fysiek te ontmoeten. Om zo 

van en met elkaar te leren, zaken te ontwikkelen, bij elkaar in de keuken kijken vinden we zeer 

waardevol. 

• Management (directeuren/KWO-ers) en staf 

Alle directeuren, kwo-ers en stafmedewerkers werken in het kader van talentontwikkeling aan hun 

eigen persoonlijk ontwikkel plan aan “leiders met lef” en gedeeld leiderschap.  

Het leiderschapstraject dat we in 2019 zijn gestart wordt gecontinueerd zei het in een andere vorm 

ivm Corona. 

• Onderwijzend en ondersteunend personeel 
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Alle personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling met, op dit moment nog, als instrument de 

gesprekkencyclus. Alle startende leerkrachten en invallers zitten in een begeleidingstraject om te 

komen tot het predicaat basis bekwaam. Zij worden gecoacht door ervaren Arlanta leerkrachten. 

Deze ervaren leerkrachten worden op hun beurt geschoold in(beeld)coachingsvaardigheden en 

intervisievaardigheden.  

Onderwijs en innovatie 

De scholen zijn in augustus 2020 gestart met een wettelijke nieuwe vierjarenplancyclus.  

Arlanta kiest ook hier niet voor het maken van dichtgetimmerde 4-jarige schoolplannen, maar voor 

het schoolperspectief als koersdocument. De processen om te komen tot een schoolperspectief en 

de uitwerking daarvan zijn gevat in een doorlopende cyclus (PDCA). Opdracht voor de scholen is, de 

basis op orde en het onderwijs toekomst bestendig en duurzaam in te richten binnen de kaders van 

het Strategisch Perspectief. Er zijn inmiddels diverse nieuwe onderwijsconcepten operationeel 

waaronder KansRijkOnderwijs. Ict speelt, zeker met de inzichten die gedaan zijn in deze hele 

Coronacrisis, een cruciale rol.  

Op stichtingsniveau zijn de eerste stappen gezet de interne organisatie en het systeem van 

kwaliteitszorg opnieuw vorm te geven.  

 

 

 



   

Bestuursverslag 2020 “Kinderen de Wereld leren lezen” 
59 

 

10. Continuïteitsparagraaf 

In dit onderdeel van het jaarverslag wordt ingegaan op de verwachte kengetallen, de 
meerjarenbegroting en de overige rapportages met betrekking tot de verwachte risico’s van de 
Stichting. 

 

Verwachte kengetallen 
 

Kengetal  2020 2021 2022 2023 2024 

Personele bezetting in FTE      
 - Management/Directie 16,59 15,66 15,55 15,49 15,41 
 - Onderwijzend Personeel 149,79 141,42 135,71 131,78 127,66 
 - Onderwijsondersteunend personeel 34,39 34,83 34,10 33,59 33,59 
 - Overige medewerkers      

      

Leerlingaantallen 2.322 2.274 2.196 2.123 2.071 

 
Personeel 
De grootste kostenpost zijn de personele lasten. Het is van belang om medewerkers, in een krimp 
situatie, flexibel in te kunnen zetten. Daarnaast is er een zeer scheve personeelsopbouw. In 2020 is 
40% van de werknemers 60 jaar of ouder. De stichting wil de jonge medewerkers behouden. 
De voorgenomen maatregel bestaat vooral uit het onderzoeken hoe de jonge leerkrachten aan de 
stichting gebonden kunnen worden en hoe oudere werknemers eerder kunnen uittreden. 
Hoe de wet werk en zekerheid gaat uitpakken is nog niet duidelijk. Een enorm risico voor Arlanta is 
de transitievergoeding die verschuldigd is aan medewerkers die in de WIA terecht komen. Ook het 
gegeven dat elke school als een economische eenheid wordt gezien door het UWV is een risico. 
 
Leerlingenaantallen 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt neemt het aantal leerlingen af. De komende jaren zal het 
leerlingaantal verder dalen. Dit heeft gevolgen voor de bekostiging. Deze zal ook afnemen bij een 
dalend leerlingaantal. Daarbij kan er met het dalende aantal leerlingen een onderwijsinhoudelijk 
kwaliteitsprobleem ontstaan. 
Het is van belang om hier tijdig op te anticiperen door met ketenpartners in gesprek te gaan en het 
aantal scholen hierop aan te passen. Flexibiliteit is hierin van groot belang. 
Ook de effecten van Passend onderwijs voor de ontwikkeling van het leerlingaantal op de Twine zijn 
lastig in te schatten. De prognoses van het samenwerkingsverband Friesland zijn te voorzichtig en 
komen niet overeen met de werkelijkheid. 
De leerlingaantallen per school zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Meerjarenbegroting 
Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaglegging 
onderwijs en omvat de cijfers van 2020 en de komende jaren. 
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Balans Organisatie 
Realisatie 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

1. Activa      

1.1 Immateriële vaste Activa - - - - - 

1.2 Materiele vaste activa 5.306.302 5.859.219 5.639.000 5.293.162 5.138.302 

1.3 Financiële vaste activa - - - - - 

Totale Vaste Activa 5.306.302 5.859.219 5.639.000 5.293.162 5.138.302 

1.5 Vorderingen 1.536.573 1.505.961 1.478.175 1.451.712 1.429.453 

1.6 Effecten - - - - - 

1.7 Liquide middelen 3.811.342  3.320.858  3.284.134  3.582.416  3.481.273  

Totale Vlottende Activa 5.347.915  4.826.819  4.762.309  5.034.128  4.910.726  

Totale Activa 10.654.217  10.686.038  10.401.309  10.327.290  10.049.028  

2. Passiva      

2.1.1 Algemene Reserve totaal 3.670.599  3.642.217  3.785.093  3.923.633  4.059.528  

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) - - - - - 

2.1.3 Bestemmingsreserve(privaat) 3.102.920  2.992.815  2.880.772  2.767.729  2.654.661 

Totaal Eigen Vermogen 6.773.519 6.635.032 6.665.815 6.691.362 6.714.189 

2.2 Voorzieningen 1.882.416  2.095.572  1.845.931  1.772.010  1.498.143  

2.3 Langlopende schulden - - - - - 

2.4 Kortlopende schulden 1.998.282 1.955.434 1.889.563 1.863.918 1.836.696 

Totaal overige passiva 3.880.698 4.051.006 3.735.494 3.635.928 3.334.839 

Totale Passiva 10.654.217  10.686.038  10.401.309  10.327.290  10.049.028  

 
Risico’s en onzekerheden 

De ontwikkelingen waar Arlanta mee te maken krijgt, brengen organisatierisico’s met zich mee. Met 

name de krimp en de personele opbouw heeft een enorme impact op de structuur en het beleid van 

de stichting. Ook Passend Onderwijs brengt risico’s met zich mee.  

De effecten van de invoering van Passend Onderwijs zijn nog steeds niet zeker. In de huidige 

bezetting op SBO De Twine zijn alle middelen vanuit passend onderwijs opgenomen in de formatie. 

Bij een afname van het aantal leerlingen en doorverwijzingen worden deze middelen ook minder. 

Het nu nog moeilijk aan te geven hoe groot deze daling zal zijn, mede omdat in de verdeling van de 

middelen door het SWV Friesland ook de leerlingaantallen van de andere SBO’s meewegen. 

Daarnaast is het gezien de situatie op de Twine noodzakelijk niet te veel te korten op de formatie 

inzet. 

De regio Noord Oost Friesland waarin Arlanta opereert is een regio met krimp. Voor Arlanta is een 

krimp in leerlingenaantallen voorzien ruim 8% over vier jaar waarbij de krimp het grootst is in de stad 

Dokkum met 14 %. De aanmelding van leerlingen op sommige basisscholen gedragen zich als 

communicerende vaten. Het CvB volgt de aanmeldingen en prognoses van leerlingen jaarlijks met 

een strakke systematiek. Ervaringsgegevens van directeuren worden daarbij naast de daadwerkelijke 

geboortecijfers van de kernen gezet en vergeleken.  

Voor een goede inschatting van de personele risico’s op inzet van personeel is het belangrijk om de 

ontwikkelingen van de leerlingenaantallen over de komende jaren uit te zetten tegenover de 

personele verplichtingen van dat moment. 
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Huisvesting 

De ontwikkelingen op het gebied van huisvesting zijn benoemd in hoofdstuk 7. Hierin komt een 

aantal ontwikkelingen naar voren zoals de ventilatie en de (vervangende) nieuwbouw welke in de 

nabije toekomst nog tot onzekerheden kunnen leiden. 

 
Bekostiging 

De verwachting is in 2023 de vereenvoudiging van de bekostiging wordt ingevoerd. Een mogelijk  

effect van deze vereenvoudiging kan zijn dat de vordering op het ministerie van OCW gaat vervallen 

als gevolg van de bekostiging op kalenderjaar.  Zodra deze vordering komt te vervallen, zal ook het 

eigen vermogen met hetzelfde bedrag afnemen. Dit heeft geen effect op de financiële gezondheid 

maar wel op de kengetallen. 

 
Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 

In overleg met de personeelsfunctionaris, een externe jurist en medewerkers van Onderwijsbureau 

Meppel zorgt de stichting Arlanta ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met ontslagprocedures. 

Tevens wordt er zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aanvragen van de instroomtoets in geval 

van ontslag. Een groot risico was, in het kader van de wet werk en zekerheid, of alle uitbetaalde 

transitievergoedingen n.a.v. de WIA-uitkeringen terug zullen krijgen. Inmiddels hebben we van alle 6 

gevallen, de vergoeding ontvangen. 

 

Wachtgelden 

Schoolbesturen zijn verplicht om hun vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die 

zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. 

Op dit moment zijn er bij Arlanta geen eigen wachtgelders aan wie Arlanta bij voorrang vacatures 

moet aanbieden. 
 
Financieringsstructuur 

We hebben te maken met een onbetrouwbare overheid. De onzekerheid over verandering in het 

toekennen of afschaffen van middelen lopende een begrotingsjaar maakt het moeilijk adequaat te 

begroten. Een voorbeeld daarvan is het al dan niet afschaffen van de kleine scholentoeslag of 

premies die ineens fors omhooggaan. In de laatste maand van het 2019 is er een fors bedrag 

uitgekeerd in het kader van de CAO aanpassing maar die in 2020 moest worden uitbetaald.  

Er worden geen grote wijzigingen voorzien in de financieringsstructuur van Arlanta. De financiële 

middelen bestaan voornamelijk uit publieke middelen en hier zal geen verandering in optreden. 

 
Inkomsten passend onderwijs SBO De Twine    

De effecten van de invoering van Passend Onderwijs zijn nog steeds niet zeker. In de huidige 

bezetting op SBO De Twine zijn alle middelen vanuit passend onderwijs opgenomen in de formatie. 

Bij een afname van het aantal leerlingen en doorverwijzingen worden deze middelen ook minder. 

Het nu nog moeilijk aan te geven hoe groot deze daling zal zijn, mede omdat in de verdeling van de 

middelen door het SWV Friesland ook de leerlingaantallen van de andere SBO’s meewegen.  

Gezien de situatie op de Twine(groei!) is het noodzakelijk niet te veel te korten op de formatie inzet.  

 
Detacheringen 

Onder contractactiviteiten vallen o.a. detacheringen. Jaarlijks worden er één of enkele medewerkers 

gedetacheerd naar andere werkgevers in de regio. Dit is steeds in het belang van de organisatie en/of 
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van de medewerker. Detacheringen vinden plaats met medewerkers vanuit de vaste formatie. Bij het 

onverwachts beëindigen van een detachering door ziekte langer dan 4 weken of in geval van 

zwaarwegende omstandigheden kan dit tot hogere personeelslasten leiden dan verwacht. Dit risico is 

er in ieder geval voor de duur van de detacheringsperiode. 

 
Huisvestingsbeleid 

De leegstand van delen van de scholen leidt tot hogere kosten (minder dekking van m2 door minder 

leerlingen) en als er niet tijdig wordt ingegrepen zal het materiële kostenniveau onaanvaardbaar 

hoog zijn, denk hierbij vooral aan de energielasten. Het door decentraliseren van het onderhoud aan 

scholen brengt eveneens risico’s met zich mee. Arlanta heeft schoolgebouwen die relatief oud zijn en 

waarbij er geen sprake is van duurzaamheid. 

Het is van belang, in samenwerking met de gemeenten, de leegstand helder in kaart te brengen en 

daarvoor mogelijke oplossingen te zoeken. Het onderzoeken van de mogelijkheden om 

ketenpartners zoals kinderopvang, in de scholen te betrekken is aan te bevelen. 
 
Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht 

In de beheersstructuur vindt binnen Arlanta op verschillende momenten gedurende het jaar 

horizontale verantwoording en dialoog plaat met belanghebbenden. 

Arlanta wil transparant zijn in haar werkwijze en gebruikt daarbij de website om te informeren. Hier 

zijn bijvoorbeeld ook de geldende beleidsdocumenten van de stichting te raadplegen en te 

downloaden. Tevens vindt op verschillende momenten door het jaar een open dialoog plaats met 

alle geledingen, zoals met de GMR. 
 
Verbonden partijen 
Er worden op de korte termijn geen wijzigingen verwacht in de aanwezigheid van verbonden 
partijen. Arlanta zal, met een minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap, verbonden 
blijven met het SWV Friesland. 
 
Politieke of maatschappelijke impact 
Er zijn geen specifieke zaken of ontwikkelingen met een politieke of maatschappelijke impact voor 
Arlanta. 
 
Mutaties van reserves en voorzieningen 

De stand van de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat zal alleen muteren door het 

behaalde resultaat.  

De stichting heeft twee voorzieningen. Eén voor binnen- en buitenonderhoud en een personele 

voorziening voor jubilea. De onderhoudsvoorziening is opgebouwd aan de hand van de 

onderhoudsplanning. De jubileumvoorziening is opgebouwd aan de hand van o.a. het 

personeelsbestand, de blijfkans en het rentepercentage.   

In de volgende tabel is de meerjarige staat van baten en lasten weergegeven. 
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Staat van baten en lasten 
Realisatie 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

Baten      

3.1 Rijksbijdragen  18.703.552   18.528.800   18.169.180   17.908.953   17.622.055  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 135.095        118.910        116.410        113.660        113.660  

3.5 Overige baten       720.341        499.265        501.626        501.539        501.246  

Totale Baten  19.558.988   19.146.975   18.787.216   18.524.152   18.236.961  

Lasten      

4.1 Personeelslasten  16.194.192   15.486.933   15.033.732   14.811.837   14.578.252  

4.2 Afschrijvingen       585.357        657.647        682.932        690.602        673.649  

4.3 Huisvestingslasten    1.333.330     1.478.841     1.417.938     1.418.045     1.417.268  

4.4 Overige lasten    1.646.859     1.662.041     1.621.831     1.578.121     1.544.966  

Totale Lasten  19.759.738   19.285.462   18.756.433   18.498.605   18.214.135  

Resultaat uit normale bedrijfsvoering      -200.750       -138.487          30.783          25.547          22.826  

5.0 Financiële baten en lasten               354                   -                    -                    -                    -   

Bedrijfsresultaat      -200.396      -138.487          30.783          25.547          22.826  

 
Interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van de stichting is vorm gegeven in de Plan 

Do Check Act cyclus. Per jaar wordt een stichtingsbegroting opgesteld, welke is opgebouwd uit de 

afzonderlijke schoolbegrotingen, de begroting voor het bestuurskantoor en algemeen. Dit is de 

financiële vertaling van het bestuursplan en het schooljaarplan. Uit deze begroting blijkt de 

toekomstontwikkeling van de stichting (plannen/ plan). 

Er wordt per kwartaal een managementrapportage opgesteld en besproken. Hierin wordt een 

gedetailleerde prognose van de verwachte baten en lasten opgenomen om zo de afwijkingen ten 

opzichte van de goedgekeurde begroting te kunnen analyseren en bijsturen (uitvoeren/do).  

In 2016 is gestart met de integrale managementrapportage, waarin de schooldirecteuren gevraagd 

wordt naar de resultaten op het gebied van personeel, financiën en de overige resultaten van de 

school. Deze rapportage wordt besproken en geëvalueerd met het CvB. Uit de evaluatie van 

afgelopen jaar kunnen we concluderen dat de opvolging van de acties vanuit de schoolrapportages 

strakker ingericht zal gaan worden in het komende jaar. (verbeteren/act). 

Tot slot vindt er een verantwoording van de financiële en onderwijskundige ontwikkelingen en 

realisaties plaats in de jaarrekening en in het jaarverslag (evalueren/check). 

 
Corona  
Invloed van Corona op het onderwijskundig beleid: 

 Focus  
De focus van het onderwijskundig beleid heeft steeds gelegen op de continuïteit van het 
primaire proces in de klas via teams. Speerpunt was steeds het blijven geven van instructie in 
de basisvakken om daarnaast kinderen een breed onderwijs aanbod aan te bieden. 

 Tussenopbrengsten 
Door het ontbreken van toetsgegevens is het niet mogelijk om valide uitspraken te doen over 
de relatie tussen de opbrengsten en de onderwijskwaliteit. 

 Eindtoets en verwijzing 
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De eindtoets heeft niet plaatsgevonden. In goede samenwerking met de scholen voor 
voortgezet onderwijs heeft er in het kader van de verwijzing van de leerlingen van groep 8 
overal een “warme kansrijke overdracht” plaatsgevonden. 

 Subsidie 
We hebben de subsidie “achterstanden Corona” in oktober ontvangen. Het plan was om de 
uitvoeringsfase van de met deze subsidie ontwikkelde plannen in november te starten. 
Helaas kwamen we toen in een tweede lockdown terecht zodat daar nog geen uitvoering aan 
is kunnen geven. 

 Onderzoek naar effecten van Corona 
We doen mee aan het landelijke onderzoek naar de effecten van de Coronacrisis voor het 
onderwijs uitgevoerd door het NCO. Hier hebben we nog geen resultaten van. 

Elders in dit document kunt u lezen wat voor effecten Corona op andere beleidsonderdelen heeft 
gehad. Zoals op het gebied van huisvesting. Er heeft een meting plaatsgevonden mb.t. de ventilatie 
in de schoolgebouwen, zie ook p.46. Daarbij zijn er op personeelsgebied aan de ene kant extra 
kosten gemaakt i.v.m. vervanging m.b.t. corona (+€ 25k). Aan de ander kant hebben een 
personeelsdag of een tweedaagse van de KWO-ers een andere, digitale invulling gehad. De extra 
aanschaf van schoonmaakmiddelen i.v.m. corona komen neer op € 23k. 
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11. Rapportage toezichthoudend orgaan  

11.1 Inleiding  
De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op de bestuurlijke koers en 
daarbij horende formele eisen. Dit proberen we zo goed en onopvallend mogelijk te doen en in lijn 
met de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De uitvoering van dat toezicht blijft niet beperkt 
tot een serie reguliere overleggen, als Raad proberen we in lijn met de organisatie- en 
bestuurscultuur van Arlanta korte lijnen te onderhouden met ouders, leerkrachten, stafleden en 
bestuur.  
 
Het afgelopen was echter een jaar als geen ander. De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft ook 
Arlanta tot in alle gremia geraakt. Daarnaast, en misschien nog ingrijpender voor onze organisatie, 
heeft onze bestuurder zich langdurig ziek moeten melden. Grote, onvoorziene omstandigheden die 
onze voorgenomen plannen hebben weerlegd en agenda hebben bepaald.  
 

11.2 Samenstelling Raad van Toezicht  
In bijgaand overzicht is de samenstelling van de RvT per ultimo 2020 weergegeven.  
 

Naam Profiel Beroep Nevenfuncties Benoemd per Herbenoembaar
/herbenoemd 

Aftredend 

Lubbert van 
Dellen 

Management 
groeiende 
organisatie/ 
Strategie 

Bedrijfskundige/ 
Fiscalist 
/Commercieel 
directeur Accon 
AVM   

Ouderling kerk / 
commissaris 
Transcare 

1 juni 2015 1 juni 2019 1 juni 2023 

Derek Kuipers Onderwijs / ICT / 
Strategie 

Associate Lector 
Serious Gaming, 
NHL Stenden 
Hogeschool, 
toegepast 
onderwijskundige. 

EGG educatieve 
software, 
onderwijsinnovatie 
& consultancy 

1 oktober 2016 1 oktober 2020 1 oktober 
2024 

P.W. Meinema Financiën Financieel 
Adviseur/ 
Ondernemer 
(Meinema 
Verzekeren en 
Bankieren) 

Lid Bestuur 
Muziekschool Opus 
3 Lid Bestuur 
Lionsclub Bonifatius 

1 mei 2013 1 mei 2016 1 mei 2021 

Herma Heise Onderwijs Intern begeleider, 
leerkracht PO 

Mantelzorger 1 okt 2012 6 juni 2016 6 juni 2021 

Sjoerd Hoekstra Proces/bouw 
 
  

Projectmanager 
Leefbaarheid/ 
Gebiedsontwik 
keling 

Voorzitter 
Doarpsbelang 
Aldwâld, Voorzitter 
buurtvereniging, 
penningmeester 
Fûgelwacht Aldwâld 

1 oktober 2012 6 juni 2016 6 juni 2022 

Tjipke de Bruin Financiën RB 
belastingadviseur 
(in ruste)  

Vz. Stichting Âld 
Collumersweach, 
bestuurslid 
Energiecoöp 
Kleastersweach, 
adviesfuncties PKN 
Gemeente en 
Doarpsbelang 

27 juni 2012 28 juni 2018 1 januari 2021 
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11.3 Strategisch Perspectief, begroting en jaarverslag 
De Raad van Toezicht kiest jaarlijks op welke inhoudelijke thema’s haar waardengericht toezicht zich 
specifiek richt. 2020 is achteraf een bijzonder jaar gebleken en heeft door een reeks voorvallen 
geheel anders uitgepakt. Het gerealiseerde toezicht was vooral anticiperend en reactief, strategisch 
zouden we ons eigen handelen dit jaar niet willen typeren.   
 
Allereerst werd Arlanta opgeschrikt door het plotseling wegvallen van onze bestuurder. Al snel werd 
duidelijk dat een langdurige herstelperiode benodigd zou zijn. In reactie hierop is een interim 
bestuurder aangesteld, met als belangrijk argument een benodigde inwerkperiode te verkorten en 
handelen in de geest van lopend beleid te garanderen. Kort hierop bleek op een aantal van onze 
scholen de basiskwaliteit niet op orde. Hier is vervolgens met mandaat ingezet op herstel. Niet lang 
hierna schrok de wereld op door de Covid-19 pandemie. Door onduidelijkheid over de landelijke 
regels voor basisscholen, moest Arlanta als organisatie zich herpakken en koers bepalen. De Arlanta-
scholen zijn tijdens de eerste lock-down als een van de eerste scholen dichtgegaan. Destijds een 
controversieel en moeilijk besluit, maar met de wetenschap van nu, het juiste om te doen. Ook onze 
directeuren en leerkrachten hebben een ongelooflijke flexibiliteit aan de dag moeten leggen om alle 
veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Soms tegennatuurlijk, soms tegen beten weten in: zoveel 
nieuwe, harde randvoorwaarden, waarmee iedereen opeens moest dealen.   
 
Afsluitend, heeft de RvT dit jaar de begroting en het jaarverslag van Arlanta kunnen goedkeuren. 
Toezicht heeft zich deels ook gericht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming en aanwending van de middelen van Arlanta, als ook op de gerichte, noodzakelijke 
besteding van eigen middelen ter facilitering van onderwijs. De raad heeft ter ondersteuning 
assistentie van een accountant gezocht.    
 
11.4 Toekomst  
In de media wordt er af en toe al op gewezen, maar wat gaat deze pandemie betekenen voor het 
welzijn, wereldbeeld en leren van onze kinderen? We zijn ons er terdege van bewust dat er, passend 
bij het grillige afgelopen jaar, zich nu nog niet bekende effecten zullen openbaren. Hier zullen wij oog 
voor houden en ons optimaal faciliterend opstellen voor extra behoeftes hieraan verbonden.   
 
11.5 Vergoeding  
Het honorarium voor de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 3.000 per jaar. Het 
honorarium voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 4.500. Genoemde 
bedragen zijn exclusief btw indien deze verschuldigd is. Na de fusie hebben Dhr. Van Dellen en dhr. 
Kuipers voorzitterstaken gedeeld.  
 
11.6 Evaluatie  
Terugkijkend op 2020 kunnen we niet anders dan constateren dat dit een bijzonder jaar is geweest 
voor Arlanta, niet in de eerste plaats vanwege de afwezigheid van onze bestuurder. We hopen op 
een terugkeer naar de oude situatie en willen respect en dank betuigen aan eenieder die Arlanta 
door deze moeilijke tijden loodst.  
 
 
Februari 2021, Derek A. Kuipers, Raad van Toezicht, Arlanta  
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Bijlage: Prestatiebox  

In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking 
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 
professionalisering van leraren en schoolleiders en voor cultuureducatie. 
Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding stichting breed ingezet in de vorm van 
extra begeleiding en incidenteel formatieve impulsen binnen de scholen. In die vorm is een start 
gemaakt met onze ambities voor de komende jaren betreffende opbrengstgericht werken en 
professionalisering: 

 er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten van taal en 

rekenen: monitoring via het leerlingvolgsysteem (LOVS) 

 de scholen werken opbrengstgericht 

 afstemming met Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) omtrent opbrengsten 

 maatwerk bieden voor excellente leerlingen 

 ouders stimuleren activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties 

 het transparant maken van de opbrengsten: de opbrengsten zijn gecommuniceerd met alle 

betrokkenen (leerlingen, ouders, team, inspectie e.a.) 

 het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde: groepsplannen, 

logboeken etc. 

 het organiseren van kwaliteitskringen, mede gericht op de bekwaamheidsbevordering van de 

leerkracht 

 specifieke aandacht voor de geactualiseerde bekwaamheidseisen van de directeuren. 
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Bijlage:  Leerlingaantallen per school 

Scholen 
leerlingaantal 
1-10-2020 

 01CE De Twine  219 

 04IR De Wegwijzer  40 

 04IT De Tarissing  68 

 04JX Bernewird  57 

 04KY De Rank  70 

 05OV De Fjouwerhoeke  63 

 05QW 't Kompas  35 

 05UL De Bining  60 

 07HO Op de Hoogte  89 

 07IP It Harspit  125 

 07JQ Wrâldwizer  146 

 07LF De Gearing  93 

 08UJ 't Oegh  33 

 09CT Prins Bernhardschool  137 

 09YZ Kon. Julianaschool  134 

 10IK De Stapstien  251 

 12PK De Regenboog  161 

 12WY De Pionier  127 

 13CV De Bron  82 

 13IE Eben Haezer  200 

 13NG Hoeksteen  91 

 15BP De Springplanke  41 

  2.322 
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Bijlage: Jaarrekening 2020 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2020 2019

Rentabiliteit -1% 5%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 2,68                3,60        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan 

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 1 63,6% 65,8%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 81,2% 84,8%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 7,5% 11,1%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 2.398 2.541

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 200,76             189,85    

Personeelskosten per FTE 80.664             78.761    
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A.1.1 Balans per 31 december 2020

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 5.306.302        4.797.522           

Totaal vaste activa 5.306.302       4.797.522           

1.5 Vorderingen 1.536.573        1.629.775           

1.7 Liquide middelen 3.811.343        4.168.762           

Totaal vlottende activa 5.347.916       5.798.537           

Totaal activa 10.654.218    10.596.058        

31 december 2020 31 december 2019
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 6.773.520        6.973.916           

2.2 Voorzieningen 1.882.416        2.011.341           

2.4 Kortlopende schulden 1.998.283        1.610.801           

Totaal passiva 10.654.218    10.596.058        

31 december 2020 31 december 2019
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 18.703.552     17.581.273        18.664.317     

3.2 Overige overheidsbijdragen 135.095         110.750             214.745         

3.5 Overige baten 720.341         564.986             761.276         

Totaal baten 19.558.988     18.257.009        19.640.338     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 16.194.192     14.518.278        14.953.180     

4.2 Afschrijvingen 585.358         569.771             486.650         

4.3 Huisvestingslasten 1.333.330       1.387.770          1.369.116       

4.4 Overige lasten 1.646.859       1.880.842          1.825.662       

Totaal lasten 19.759.738     18.356.662        18.634.608     

Saldo baten en lasten 200.750-         99.652-              1.005.730       

5 Financiële baten en lasten 354                5.000                140                

Netto resultaat 200.396-        94.652-              1.005.870     
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 200.750-        1.005.730     

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 555.926        486.650        

- Mutaties voorzieningen 128.925-        123.850        

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 93.202          344.357-        

- Kortlopende schulden 387.482        307.309-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 706.934        964.564        

Ontvangen interest 354              140              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 707.287        964.704             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 1.064.706-     697.106-        

(Des)investeringen financiële vaste activa -                   13                

-                   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.064.706-     697.093-             

Mutatie liquide middelen 357.419-        267.611             

Beginstand liquide middelen 4.168.762     3.901.152     

Mutatie liquide middelen 357.419-        267.611        

Eindstand liquide middelen 3.811.343     4.168.763           
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting ARLANTA bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona 

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot 

onderhoud. De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 2,5% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 25% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 12,5% van de aanschafwaarde

   -Vervoermiddelen 10% van de aanschafwaarde

Financiële vaste activa

Bij eerste verwerking worden de leningen en vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 

aan de nominale waarde. 

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden, voorzover ze worden aangehouden tot het 

einde van de looptijd, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. Obligaties die 

niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Aandelen 

worden gewaardeerd tegen marktwaarde.
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Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 

nominale waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 

risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt 

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen 

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de 

verplichting betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van 

kostenegalisatie voor de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt 

gemaakt bij het berekenen van de voorziening groot onderhoud.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 87,6% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald 

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong 

vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

40788 Jaarrekening 2020 Pagina: 79



A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2020

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2019

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2019

Boekwaarde 

per 31 

december 

2019

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 1.999.729   467.743-      1.531.986   -                  -                  77.868-      -                   1.999.729   545.611-      1.454.118    

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 7.021.422   4.069.959-   2.951.463   825.494       60.615-         403.069-    31.184           7.786.301   4.441.845-   3.344.456    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 1.659.690   1.351.968-   307.722      66.667         -                  74.988-      -                   1.726.356   1.426.956-   299.400       

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruitbetaling

en
6.351          -                6.351         201.977       -                  -               -                   208.328      -                208.328       

Materiële 

vaste activa 10.687.191  5.889.670-   4.797.522   1.094.138    60.615-         555.926-    31.184           11.720.714 6.414.412-   5.306.302    

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 60.620          74.537           

1.5.2 Vorderingen OCW 808.980        766.077          

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden 42.695          80.022           

1.5.7 Overige vorderingen 112.848        171.686          

     Vervangingsfonds 145.212       120.592         

     Overige overlopende activa 366.218       416.861         

1.5.8 Overlopende activa 511.430        537.453          

Totaal Vorderingen 1.536.573     1.629.775       

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 438              1.245             

1.7.2 Banken 3.810.905     4.167.517       

3.811.343     4.168.762       

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde per 

31 december 

2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2020

2.1.1 Algemene reserve 3.664.985         5.614           -                  3.670.599       

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 3.308.931         206.010-        -                  3.102.920       

6.973.916         200.396-        -                  6.773.520       

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Mutaties 2020

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2020
Boekwaarde 

per 31 

december 

2019 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 172.847       26.048          39.971-              -                  158.925       15.802           143.123       

Jubilea 172.847       26.048         39.971-              -                  158.925       15.802           143.123       

2.2.3 Overige 

voorzieningen

1.838.493    499.000        399.068-            214.934-        1.723.491    346.169          1.377.322    

Onderhoud 1.838.493    499.000       399.068-            214.934-       1.723.491    346.169         1.377.322    

2.011.340    525.048        439.039-            214.934-        1.882.416    361.971          1.520.445    

De vrijval van de onderhoudsvoorziening heeft voor € 177.000 betrekking op de Koningin Julianaschool (09YZ),

in verband met verhuizing naar een MFC.

Voor € 18.000 betreft het de vrijval onderhoudsvoorziening van de Ploos van Amstelskoalle (04KT).

Deze is per 01-08-2019 overgedragen aan Stichting Roobol en het gebouw is teruggegeven aan de gemeente.

Voor € 20.000 betreft het de vrijval onderhoudsvoorziening van By de Boarne, sinds 01-08-2018 gefuseerd tot De Wrâldwizer (07JQ).

De locatie van By de Boarne is tot het voorjaar 2022 in gebruik, daarna zal de nieuwbouw betrokken worden.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 300.552        281.610          

2.4.7.1      Loonheffing 586.712       513.685         

2.4.7.2      Omzetbelasting 332-              22.661           

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 81.303         75.888           

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 667.684        612.234          

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 193.410        197.951          

2.4.9 Overige kortlopende schulden 25.229          6.623             

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 121.687       0                   

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 487.098       466.122         

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 202.623       46.262           

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente -                  0-                   

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 0-                 0-                   

2.4.10 Totaal overlopende passiva 811.408        512.384          

Totaal kortlopende schulden 1.998.283     1.610.801       

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2020 31 december 2019
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Er is een investeringsverplichting aangegaan met Friso B.V. voor de nieuwbouw voor Kindcentrum De Wrâldwizer á € 2.766.000.

De nieuwbouw wordt vergoed door de gemeente, maar Arlanta is bouwheer.

CBS De Bining (05UL) is per 01-08-2012 voor onbepaalde tijd een gebruikersovereenkomst aangegaan met de gemeente

voor de huisvesting in het pand MFC De Tredder te Westergeeest. Het jaarbedrag bedraagt € 23.000.

CBS Koningin Juliana (09YZ) is per 01-08-2020 voor onbepaalde tijd een gebruikersovereenkomst aangegaan met de gemeente

voor de huisvesting in het pand Kindcentrum Kollum. Het jaarbedrag bedraagt € 53.740.

Met betrekking tot energie is er een leveringsovereenkomst van aardgas en elektriciteit door DVEP Energie met een looptijd

tot 1 januari 2026. Het jaarbedrag bedraagt € 265.000.

Er is een contract afgesloten met een looptijd tot 1 januari 2023 met BNP Paribas en Copycluster voor het huren en 

verbruik van kopieerapparaten. Op jaarbasis bedragen de kosten ongeveer € 61.000 en € 35.000.

Voor schoonmaak is er een overeenkomst afgesloten tot en met 31 augustus 2021 met RKB Vitesse

Dokkum BV. Circa € 250.000 per jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2020

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP2-40788-PO 16-10-2020 124.200            124.200     X

124.200            124.200     

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2019 2019 2020 2020 2020 31-12-20

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2019 2019 2020 2020 2020 2020

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 17.083.268       16.084.292   17.059.578     

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 500.863           473.300        524.653          

Totaal rijksbijdragen via OCW 17.584.131       16.557.592   17.584.231     

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 1.119.422        1.023.681     1.080.085       

Totaal rijksbijdragen 18.703.552       17.581.273   18.664.317     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 37.204             37.750          81.205            

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 97.890             73.000          133.540          

135.095           110.750        214.745          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.5.1 Verhuur 86.521             75.811          83.902            

3.5.2 Detachering personeel 238.455           238.782        180.836          

3.5.5 Ouderbijdragen 146.302           174.341        190.061          

3.5.6 Overig 249.063           76.052          306.476          

720.341           564.986        761.276          

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 11.607.286      10.649.657   10.708.083    

4.1.1.2 Sociale lasten 2.493.568        2.287.843    2.381.675      

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.724.963        1.582.649    1.738.179      

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 15.825.818       14.520.149   14.827.937     

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 26.048             15.000         50.569           

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 613.446           184.011       416.329         

4.1.2.3      Overig 935.818           466.746       547.657         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 190.356           193.657       160.634         

4.1.2 Overige personele lasten 1.765.668        859.414        1.175.188       

4.1.3 Af: Uitkeringen 1.397.294-        861.285-        1.049.945-       

16.194.192       14.518.278   14.953.180     

Realisatie Realisatie

2020 2019

201 190Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.2.2.1 Gebouwen 77.868             70.488          77.720            

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 403.069           410.791        332.455          

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 1.227               1.227            1.227             

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 73.761             87.265          75.247            

555.926           569.771        486.650          

Boekresultaat desinvesteringen 29.432             -                     

585.358           569.771        486.650          

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.3.1 Huur 197.352           124.508        139.636          

4.3.3 Onderhoud 123.186           137.320        98.174            

4.3.4 Water en energie 315.548           270.440        310.501          

4.3.5 Schoonmaakkosten 310.850           289.265        288.991          

4.3.6 Heffingen 36.354             32.460          36.648            

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 284.066           485.200        435.000          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 65.974             48.577          60.164            

1.333.330        1.387.770     1.369.116       

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 750.074           696.035        761.610          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 31.218             31.100         24.522           

     4.4.2.2      Leermiddelen 346.391           388.650       387.209         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 377.610           419.750        411.731          

4.4.4 Overig 519.175           765.057        652.320          

1.646.859        1.880.842     1.825.662       

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 15.397             14.262            

Accountantslasten 15.397             14.262            

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

5.1 Rentebaten 354                  5.000            140                

354                  5.000            140                
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam Juridische vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs POStichting Gemeente Leeuwarden 4

Friesland

Stichting Kindcentrum Kollum Stichting Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 2

Gewogen aantal onderwijssoorten 2

Totaal aantal complexiteitspunten 8

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2020 C. Doodeman

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
115.519

Beloningen betaalbaar op termijn    20.108

Subtotaal 135.627

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
                  143.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Bezoldiging 135.627

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2019 in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
108.565

Beloningen betaalbaar op termijn 19.524

Subtotaal 128.089

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       146.132

Totaal bezoldiging 2019 128.089

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2020 een bezoldigingsmaximum van € 143.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting ARLANTA van toepassing is. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 (bedragen in €) 

Gegevens 2020

Functiegegevens

Kalenderjaar 2020 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang-einde) 1/2-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar 11 0

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar 1425 n.v.t.

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum       
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193 187

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand 262.300

Individueel toepasselijk maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging, exclusief BTW

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?

Werkelijk uurtarief kalenderjaar 90

Bezoldiging in de betreffende periode 128.250

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      

Bezoldiging

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2020 L.I. van Dellen D. Kuipers P.W. Meinema S.J. Hoekstra T.J. de Bruin H.C.A. Broersma - 

Heise

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-voorzitter RvT Penningmeester RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging      4.500 4.500 3.000 3.000 1.500 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum      
                     21.450                      14.300                      14.300                      14.300                      14.300                      14.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0 0 0 0

Bezoldiging 4.500 4.500 3.000 3.000 1.500 0

Bedrag van de overschrijding 0 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 0 4.500 3.000 3.000 1.500 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       21.920 16.488 14.613 14.613 14.613 14.613

N.v.t.

N.v.t.

H. Rubingh

Bestuurder ad interim

262.300

Ja

128.250

128.250

0

0

Pagina 8940788 Jaarrekening 2020



2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

5.614€            wordt toegevoegd aan de algemene reserve

206.010-€        wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van Bestuur:

- H. Rubingh

Toezichthouder:

- D. Kuipers

- P.W. Meinema

- L.I. van Dellen

- S.J. Hoekstra

- H.C.A. Broersma - Heise
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40788

Naam instelling Stichting ARLANTA

KvK-nummer 40005914

Statutaire zetel Dokkum

Adres Altenastreek 66

Postadres Postbus 2

Postcode 9100 AA

Plaats Dokkum

Telefoon 0519-222045

E-mailadres info@arlanta.nl
Website www.arlanta.nl

Contactpersoon H. Rubingh

Telefoon 0519-222045

E-mailadres directie@arlanta.nl

BRIN-nummers 01CE SSBO De Twine                 
04IR Chr Basissch D Wegwijzer      
04IT Chr Basissch D Tarissing      
04JX Chr Basissch Bernewird        
04KY Chr Basisschool De Rank       
05OV Basissch De Fjouwerhoeke      
05QW CBS t Kompas                  
05UL Chr Basissch De Bining        
07HO Basisschool Op de Hoogte      
07IP Basisschool It Harspit        
07JQ c.b.s. Wrâldwizer             
07LF Basisschool De Gearing        
08UJ Basisschool 't Oegh           
09CT Pr Bernhardschool             
09YZ Kon Julianasch                
10IK De Stapstien                  
12PK Chr Bs de Regenboog           
12WY c.b.s. De Pionier             
13CV Chr Basisschool De Bron       
13IE Chr Basissch Eben Haezer      
13NG Chr Bs de Hoeksteen           
15BP Cbs de Springplanke           
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Overige gegevens

Controleverklaring
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