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Voorwoord 

Hierbij presenteer ik met gepaste trots het jaarverslag 2017 van Stichting voor Christelijk 
Basisonderwijs “Arlanta”. In 2017 is de Arlanta expeditie verder gegaan en hebben we onze nieuwe 
koers en de organisatiefilosofie “de expeditie aanpak” weer verder uitgewerkt en vormgegeven 
volgens het Strategisch Perspectief “Kinderen de wereld leren lezen” 2015-2020. Onze naam begint 
in Friesland een begrip te worden. 
 
Al onze scholen zijn “groen” dat betekent dat volgens de onderwijsinspectie de basis van het 
onderwijs goed is. Arlanta wil echter meer dan de basis op orde. Zo gebeuren op onze scholen 
bijzondere en innovatieve dingen waar leerkrachten weer de passie van hun vak in terug vinden en 
zo het onderwijs aan onze kinderen nog beter en mooier van wordt. Er zijn bijvoorbeeld innovatieve 
onderwijsconcepten, activiteiten en organisatiemodellen gestart die al landelijk als voorbeeld 
worden gezien.   
Ik ben er trots op dat we dit jaar alweer 4 nieuwe directeuren aan ons konden binden en wel op De 
Springplanke, Bernewird, de Eben Haëzer en de Groen van Prinsterer. Binnen 2 jaar hebben we zo 
bijna een volledig nieuw collectief van directeuren met lef, passend bij de koers die Arlanta heeft 
uitgezet. 
 
De expertgroepen PRIOR, Financiën, Academie, Onderwijs en Kwaliteit, PR/communicatie, ICT en 
Dwarsdenkers hebben gewerkt conform hun routeplannen. De expeditie groepen Identiteit en Actief 
Ouderschap zijn gestart. De expertgroepen worden gevormd door medewerkers uit alle lagen van 
onze organisatie en hebben de beschikking over een externe deskundige. Alle expertgroepen hebben 
een routeplan waarin bereikte en te behalen doelen en ambities zijn geformuleerd.  
Samen vormen deze de basis voor het bestuursjaarplan.  
 
Op 8 november vond de “Arlanta Najaarsconferentie” plaats. Kinderen, ouders, medewerkers en 
stakeholders spraken in theater Sense met elkaar over of we (nog) op koers zijn gezien het 
Strategisch Perspectief. Fantastisch dat we zoveel kinderen en ouders mochten begroeten die avond. 
Op 29 november organiseerden onze Dwarsdenkers voor alle onderwijsinstellingen in Friesland een 
symposium “Onderwijs maar dan Anders” met gerenommeerde sprekers als Sjef Drummen. Mooi dat 
we zo’n tweehonderd deelnemers uit Friesland maar ook van verder mochten verwelkomen.  
 
In het kader van samenwerking zijn er diverse ontwikkelingen: 
Op bestuursniveau is verder gewerkt aan de samenwerking met VCBO Kollumerland. De 
detacheringsovereenkomst van de bestuurder is verlengd, de beide Raden van Toezicht alsmede de 
GMR-en hebben kennis met elkaar gemaakt. De Raden van Toezicht hebben de besturenraad VERUS 
de opdracht gegeven een strategische notitie te schrijven over samenwerkingsvormen die februari 
2018 klaar zal zijn. 
 
In Holwerd heeft het proces, dat heeft geresulteerd in een Fusie Effect Rapportage, aangetoond dat 
niets de Mienskipsskoalle/ kindcentrum in de weg staat en heeft inmiddels bestuurlijke goedkeuring 
voor fusie van beide scholen, De Ploos van Amstel met de Tjelke, plaatsgevonden. Zoals de 
verwachting nu is zal de school 1 augustus 2019 in gebruik genomen kunnen worden. 
In Niawier, By de Boarne, en Oosternijkerk, de Foeke Sjoerdsskoalle, is een proces in gang gezet om 
toe te werken naar een fusie waarbij beide scholen opgaan in één kindcentrum. 
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In Dokkum-Zuid zijn de Regenboog, de Bron en de Groen van Prinsterer een proces gestart om van 
drie onderwijsvoorzieningen naar twee terug te gaan. Arlanta opteert voor een onderwijslocatie in 
de nieuwe wijk De Trije Terpen en één op de nog nieuw te vormen “Campus” locatie. Om samen met 
het voortgezet onderwijs een tienercollege, onderwijs van 0- 14/16, vorm te geven. 
 
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.   
 
Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 1 februari 2018 
 
Carin Doodeman 
Voorzitter College van Bestuur 
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1. Inleiding 

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 een veelkleurig 
palet van 16 scholen. Op 1 september 2015 vond de naamswijziging plaats: Arlanta. De naam die 
inmiddels betekenis heeft en waar we de komende jaren nog meer betekenis aan geven zodat iedereen 
in 2020 Arlanta herkent als een organisatie die staat voor hoogstaand en innovatief onderwijs, waar 
het vuur in de buik bij kinderen en medewerkers volop brandt. 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. In 
2014 organiseerden we daarom een Onderwijscafé voor alle 
medewerkers van Arlanta en een aantal andere ‘stakeholders’ 
om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst 
van Arlanta. De resultaten zijn meegenomen in het Strategisch 
Perspectief 2015-2020 “Kinderen de wereld leren lezen.”  
Hierin zetten we een nieuwe koers uit voor de komende jaren. 
Dit is nodig, omdat er van alles gebeurt in de wereld om ons 
heen. 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 de arbeidsmarkt betreden. Wij leiden 
kinderen dus op voor een wereld waarvan we niet weten welke kennis en vaardigheden zij nodig zullen 
hebben.  
Wat we wel weten is dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT voortrazen. Dat we in een 
kennismaatschappij leven. Dat de individualisering toeneemt en traditionele maatschappelijke 
verbanden verdwijnen. Dat de ontzuiling doorzet. Dat in de 24-uurs economie behoefte is aan ruimere 
schooltijden. Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dat er steeds nieuwe onderwijsconcepten 
worden ontwikkeld, waarin het gaat om het bieden van maatwerk aan individuele leerlingen, op basis 
van ieders eigen talenten. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen, of je het er nu wel of niet mee eens 
bent, van grote invloed zullen zijn op ons leven in al zijn facetten en dat ook ons onderwijs erdoor 
beïnvloed zal worden. Hoe ze precies zullen uitpakken voor onze scholen, ouders, leerlingen, 
medewerkers en samenwerkingspartners en wanneer wat gebeurt, is van veel factoren afhankelijk. 
Daarbij bevinden we ons in een krimpregio. De leerlingenaantallen dalen, de financiële middelen 
nemen af en een aantal scholen dreigt zijn bestaansrecht te verliezen. Werken aan goed onderwijs op 
kleine scholen is een enorme uitdaging. Een forse dosis creativiteit is noodzakelijk. Zowel op stichting- 
als op schoolniveau is het zaak slimmer om te gaan met geld, middelen en ruimten. 
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We hebben een compact Strategisch Perspectief ontwikkeld dat ons in staat stelt om op een actieve 
en adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door veel onzekere veranderingen. 
Daarmee willen we voor onszelf optimale mogelijkheden creëren om onze leerlingen te leren hun weg 
te vinden in de uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen. “Kinderen de wereld leren lezen.” Dat 
betekent een koers die gericht is op de verdere ontwikkeling van onze organisatie en 
professionalisering van onze medewerkers. Een organisatie waarin het leren en opvoeden van 
kinderen in een breed perspectief én het levenslang leren van de professionals in een snel 
veranderende samenleving centraal staan. We zien het Strategisch Perspectief als een dynamisch 
kader, dat duidelijk maakt binnen welke randvoorwaarden onze scholen hun school- en jaarplannen 
formuleren. Het Strategisch Perspectief wordt jaarlijks vertaald in routeplannen op stichtingsniveau. 
De expertgroepen maken voor hun eigen domein een routeplanplan. Deze plannen samen vormen de 
basis van het bestuursrouteplan.  
 
Op 8 november 2017 vond de Najaarsconferentie “Arlanta op expeditie: De balans opmaken En 
scherp blijven” plaats. Wij willen als Arlanta nu én in de toekomst Onderwijs bieden dat het verschil 
maakt. Daarin zijn we ambitieus: we willen vernieuwend zijn en vooroplopen. Dit vraagt 
professionele medewerkers en een lerende organisatie. Om dit te bereiken hebben we twee jaar 
geleden onder de titel ‘Kinderen de wereld leren lezen’ een Strategisch Perspectief 2015- 2020 
uitgebracht, waarin we een nieuwe koers hebben uitgezet.  
Het was tijd om na tweeënhalf jaar de balans op te maken. Welke ambities hebben we al bereikt en 
waar moet er nog een schepje bovenop? Zitten we nog op koers of moeten we – in een tijd waarin 
verandering de enige constante lijkt te zijn – onze koers juist bijstellen? Hoe staan we ervoor? We 
slepen de punten opnieuw tijdens deze conferentie in theater Sense te Dokkum. We hebben daar, 
naast onze interne belanghebbenden ook onze belangrijkste externe partners bij betrokken. Immers: 
onderwijs maak je samen!  
 
We spraken met elkaar over de volgende 
thema’s: 

 Slagen we erin om onze missie 
‘kinderen de wereld leren lezen’ 
(leren leren, leren communiceren en 
leren je eigen geluk te organiseren) 
waar te maken?  

 Staan leerlingen bij ons 
daadwerkelijk centraal? Hebben ze 
voldoende keuze in wat ze leren en 
hoe ze leren? Hebben ze voldoende invloed op de gang van zaken binnen school?  

 Bieden onze scholen modern onderwijs waar kinderen worden uitgedaagd en waar ze leren 
hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen?  

 Staan we als Arlanta bekend als een innovatieve organisatie: trendsettend, proactief en 
ambitieus? Werken we voldoende aan vernieuwende onderwijsconcepten?  

 Maken we als leerkrachten, scholen, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners 
voldoende gebruik van elkaars kwaliteiten? Zo nee, hoe kunnen we dit versterken?  

 Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij school en bij de ontwikkeling van hun kind, met 
andere woorden: vorm en inhoud geven aan actief ouderschap?  

 Geven onze scholen bij binnenkomst een ‘goed gevoel’ en zijn ze voldoende transparant en 
laagdrempelig? Hoe wordt de communicatie ervaren?  
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 Is het verstandig om als Arlanta de samenwerking met andere schoolbesturen en scholen te 
zoeken om samen sterker te staan? 
 

Een nog op te richten focusgroep zal met de resultaten aan de slag gaan. Zij zullen ook de rol van 
monitoring op zich gaan nemen. De focusgroep zal bestaan uit de bestuurder, leden van het mt, de 
beleidsmedewerker O,K en I, de leider van de KWO-ers en twee lege stoelen waar op afroep 
willekeurige mensen of kinderen aan kunnen schuiven. 
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2. Missie en visie 

              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. Kinderen een brede ontwikkeling bieden, gebruik maken van alle zintuigen en 
verschillende vormen van intelligentie. Waar het vooral om gaat is: 

 Leren leren 
 Leren communiceren 
 Leren je eigen geluk te organiseren 

  
Strategisch meerjaren perspectief 2015-2020 
In 2015 is het nieuwe Strategisch Perspectief voor 2015-2020 vastgesteld. We hebben gekozen voor 
de expeditie aanpak.  
Dit Strategisch Perspectief biedt het kader voor de ontwikkeling van Arlanta en onze scholen en is 
daarmee het startpunt voor een verscheidenheid aan activiteiten die richting geven aan ons beleid. 
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. Hiertoe zijn inmiddels diverse expert- en 
expeditiegroepen ontstaan. 
 
Innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, maar 
veranderingen 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 nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste 
kan worden gesteld aan het primaire proces: onderwijs. Samen met bestuurders en schoolleiders 
zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.  
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Versterken van het samenspel tussen bestuurders, 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 de drie V’s als uitgangspunt: 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 plannen, maar een aanpak vanuit de 
praktijk met alle betrokkenen. Het team (de school) staat daarbij centraal. Teams en medewerkers 
krijgen hierbij volop ruimte om hun eigen ambities te realiseren, mits deze passen in het geschetste 
perspectief.  
 
Veranderen is 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 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 ‘expert- en expeditie raamplannen’ op stichtingsniveau en 
we zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen gaan.  
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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.  
 
Het College van Bestuur heeft in augustus 2015 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar 
vastgesteld. Het CvB gaat uit van de organisatieprincipes in cyane organisaties, de organisatie als een 
levend ecosysteem (zie Reinventing Organisations van Fredric Laloux). Verandering gebeurt in een 
ecosysteem voortdurend, vanuit een zichzelf organiserende drang die uit elk organisme voortkomt, 
zonder behoefte aan centraal gezag of toezichtlijnen. Een organisatie op niveau van ‘zelfontplooiing’. 
Deze organisaties leren de behoefte aan controle op mensen en gebeurtenissen te verminderen. Er 
zijn drie hoofdkenmerken waarin deze evolutionair-cyane organisaties anders zijn dan andere zijn 
daarvoor: 

 Zelfsturing Cyane organisaties hebben een systeem uitgewerkt dat uitgaat van gelijkwaardige 
relaties zonder behoefte aan hiërarchie of consensus. 

 Heelheid Evolutionair-cyane organisaties streven ernaar om collega’s niet alleen van hun 
rationele, professionele kant te zien, maar ook om de emotionele, intuïtieve en spirituele 
kanten een plaats te geven. Cyane organisaties geven de kans om het geheel van wie we zijn 
mee te nemen naar het werk.  

 Evolutief doel Net als een ecosysteem leidt ook een cyane organisatie een eigen leven. In 
plaats dat de toekomst wordt voorspeld, worden de leden van de organisatie uitgenodigd te 
luisteren naar wat de organisatie wil worden en welk doel zij wil dienen. 

 
Op alle lagen van onze organisatie worden mensen 
daarom 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 nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste kan worden gesteld aan het 
primaire proces: onderwijs.   
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Samen met bestuurders en schoolleiders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.  
Versterken van het samenspel tussen bestuurders, 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 plannen, 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 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 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 zijn de expert- en expeditiegroepen. 
Om voor nieuwe initiatieven de nodige tijd en ruimte te creëren hebben we op stichtingsniveau een 
innovatiebudget ter beschikking. 

3.1.1 Expert- en expeditiegroepen  
In 2017 hebben onderstaande expert/ expeditiegroepen gewerkt aan hun routeplan. Zij stellen zelf 
hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief. 
 
Expertgroepen: 

 PR/ Communicatie 
 Academie  
 Financiën 
 P&O PRIOR 
 ICT 
 Identiteit  
 Dwarsdenkers 
 Onderwijs en Kwaliteitszorg  
 Actief Ouderschap 

 
Elke expertgroep heeft een eigen budget. Voor de expertgroep Onderwijs en Kwaliteitszorg 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 
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extra facilitering. Middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor vervangingskosten, indien 
leerkrachten of kwaliteitsondersteuners (kwo-ers) 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 met alle voorzitters als collectief. In juni hebben evaluatiegesprekken 
plaatsgevonden met de expertgoepen door het CvB zowel op proces als 
inhoudsniveau. Zie voor verder informatie de routeplannen. 
 

3.1.2 Ambitie en resultaten van de Expertgroepen: 
 

 Dwarsdenkers: 
Een bijzondere eend in de expertgroepen bijt zijn de “dwarsdenkers”.  
 
Ambitie: 
Een groep van inmiddels 15 personen die in diverse samenstellingen, met ook al deelnemers van 
buiten, die kritisch tegen de organisatie en inmiddels het onderwijs an sich aankijkt.  
Zaken benoemt die anders zouden kunnen en daar voorstellen toe doen 
of zelf actie ondernemen en proeftuintjes ontwikkelen. Met als doel om 
Atlanta en het onderwijs fris te houden.  
 
Resultaten: 

 Pilot Bovenschoolse leerlingenraad samen met PR/Communicatie voor vervolg in 2018 

 Veranderde vergaderstructuur op directie- en schoolniveau  

 Studiereis langs innovatieve scholen in Nederland om zo input te krijgen voor nieuw te 

ontwikkelen Arlanta scholen op de diverse plekken in Dongeradeel 

 Realisatie betere afstemming PO/VO. Platform gecreëerd waarbij er meerdere keren per jaar 

uitwisseling is tussen PO en VO 

 Organiseren symposium “Onderwijs maar dan Anders” voor genereren van ideeën voor 

(nieuwe) Arlanta scholen 

 

 
 
 
 
 

 



   

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 
Pippi Langkous. 

15 
 

 ICT 
Ambitie: 

a) Voor het primaire proces                                                                                   
ICT als leerdoel.  
We vinden dat ICT - geletterdheid, in het bijzonder mediawijsheid, belangrijke bagage vormt voor 
elke Arlanta leerling. In 2020 zijn alle leerlingen van Arlanta mediawijs naar hun ontwikkelingsniveau. 
Alle Arlanta scholen ontwikkelen hierop een eigen school specifieke visie, invulling en accenten. 
Gezamenlijk ontwikkelen we een Arlanta leerlijn mediawijsheid.  
 
Leren met ICT  
Onze Arlanta visie op leren met ICT sluit aan op onze gezamenlijke belofte ‘het kind centraal’. ICT 
biedt onze leerlingen meer ruimte voor eigenaarschap in leren. Persoonlijk (gepersonaliseerd leren) 
waarin de leerling brede 21 e eeuwse vaardigheden ontwikkeld. Verder denken we dat ICT krachtig 
ondersteuning biedt aan de leerprocessen en parallel daaraan de betrokkenheid en motivatie van 
onze leerlingen verhoogt. Arlanta prikkelt de leerlingen en leerkrachten om te onderzoeken, te 
experiment eren en te ontdekken met ICT, media en technologie.  
 
Lesgeven met ICT  
Met ons onderwijs willen het beste in de Arlanta leerling naar boven halen. Door de ondersteuning 
van ICT aan het onderwijsproces kan de leraar aanzienlijk beter differentiëren en eigentijds onderwijs 
op maat aanbieden dat aansluit bij de talenten van de individuele leerlingen en de 21e eeuwse 
vaardigheden. Digitaal leermateriaal in doorlopende leerlijnen zijn voor ons essentieel hierbij. ICT 
draagt bij aan de kwaliteit van de instructie.  
Van de Arlanta leerkracht verwachten we vragen we een onderzoekende en nieuwsgierige houding 
naar ICT, media en technologie.  
 

b) Voor het secundaire proces  
ICT draagt bij aan onze bedrijfsprocessen. We denken effectiever te kunnen werken (bijv. LOVS, 
toetsing, expertise delen) maar ook efficiënter (bijv. de inzet van ICT voor onlinecommunicatie; social 
media, websites en online werkplatforms Office 365/Google). ICT draagt bij aan brede en diepe 
inhoudsgerichte samenwerking tussen leraren en scholen binnen Arlanta.  
Ook hier biedt Arlanta ruime mogelijkheden voor pilots en proefprojecten om op een ontdekkende 
wijze de potentie van ICT voor het secundaire proces te onderzoeken en ontdekken.  
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Resultaten:  

 Arlanta beschikt over een visie en beleidsperspectief op ICT, media en technologie.  

 Arlanta beschikt over een online platform (Office365) voor alle scholen en medewerkers. Het 

platform is gericht op communicatie, kennisdeling, inhoudelijke samenwerking en 

documentenopslag/-uitwisseling. Alle medewerkers beschikken over een eigen (stichtings) e-

mailadres en hebben de mogelijkheid documenten op te slaan en te delen binnen een 

sharepoint omgeving.  

 Elke school beschikt over een ICT-specialist, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke 

schoolontwikkeling t.a.v. ICT, media en technologie.  

 Personeelsdag georganiseerd gericht op ICT en Innovatie.  

 De Academie 
Ambitie: 
‘ De Academie’ heeft zich tot doel gesteld het leren van leerkrachten van Arlanta en Kollumerland 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 enz. 
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.  
 
Resultaten: 

 Opstellen en delen startnotitie ‘Startende leerkrachten het onderwijs leren lezen’. 
Startnotitie is gedeeld in het DO van Arlanta en met de coaches besproken. Startnotitie is 
vastgesteld in het DO.  

 Werving coaches/intervisiebegeleiders voor startende leerkrachten: er zijn 10 
starterscoaches (6 leerkrachten, 3 KWO’ers en 1 directeur), Vier coaches worden ook 
opgeleid worden als intervisiebegeleider.  

 Scholing voor de coaches van de startende leerkrachten  
 Startbijeenkomst voor startende leerkrachten: Starters zijn geïnformeerd over de 

inhoud/mogelijkheden van het begeleidingstraject. Hun begeleidingsbehoefte is in kaart 
gebracht.  

 Opstarten van de het begeleidingstraject voor startende leerkrachten: startende 
leerkrachten zijn gekoppeld aan een starterscoach.  

 Inventariseren van de interne expertise voor activiteiten in het kader van ‘de Academie’  
 Opstellen en startnotitie ‘de Academie’: De startnotitie is in ontwikkeling. Er is een 

conceptnotitie die telkens aangevuld en verbeterd wordt.  
 ‘Warm welkom voor invallers’ Er is een informatiemap voor invallers ontwikkeld. Het concept 

wordt in 2018 ter instemming aan het DO aangeboden.  
 Werken in professionele leergemeenschappen. Info bijeenkomst over werken in PLG’s: er is 

een informatiebijeenkomst geweest waarin het doel en de werkwijze van PLG is uiteengezet.  
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 De PLG rekenen is opgestart. In het schooljaar 2017-2018 verzorgt de groep een workshop 
voor leerkrachten van Arlanta en Kollumerland met als onderwerp ‘de rekendrempels’. 

 
 Onderwijs en Kwaliteitszorg 
Ambitie:  
De Expertgroep begeleidt het proces om passende ondersteuning vorm te geven. De uitdaging is 
om dit dicht bij de scholen te organiseren, zodat ondersteuning aansluit bij wat nodig is en er 
korte lijnen zijn! De ondersteuning van de leerkracht staat centraal. Zij/hij is de architect van de 
leeromgeving, waarbinnen het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Op elke school van Arlanta is 
een ondersteuningsteam actief. Dit ondersteuningsteam bestaat minimaal uit de directeur en de 
kwaliteitsondersteuner. Het ondersteuningsteam richt zich op het vergroten van de 
professionaliteit van de leerkrachten. De leerkracht is de sleutel. Zij biedt steun en begeleiding 
aan al haar leerlingen en houdt de verantwoordelijkheid bij zich. De draagkracht van de 
leerkracht wordt vergroot door uit te gaan van de professionele kracht. Kennis, vaardigheden, 
zelfreflectie en vertrouwen spelen hierin een grote rol. Het onderwijsteam draagt bij aan een 
professionele cultuur, door zelf passend te handelen én door dit uit te dragen en 
taakvolwassenheid en eigenaarschap bij de leerkracht te stimuleren. Over 3-5 jaar werken er bij 
Arlanta directeuren met lef, kwo-ers met lef én leerkrachten met lef, om onderwijs te maken dat 
het verschil maakt.  

 
Resultaten: 
 Alle Arlanta scholen hebben van de inspectie van het basisonderwijs het predicaat 

basisarrangement toegekend gekregen en zijn derhalve “groen”. 
 Assessments kwo-ers: door assessments heeft de kwo-er eigen kwaliteit en ontwikkelpunten 

benoemd. De opbrengsten zijn doorgetrokken naar het functioneren als team: 
verwachtingen van het BOT en elkaar zijn uitgesproken en verbonden aan de eigen rol om dit 
te realiseren 

 2 studiedagen voor kwo-ers en directies georganiseerd op 9 februari “leerKRACHT” en 22 juni 
“Vitamines voor groei”. Opbengsten:   
*Uitspraken over de basis- bekwaamheid van Arlanta leerkrachten en een goede 
professionele houding van de leraar                                                                                              
*Afspraken over klassenbezoek en observatie leerkracht                                          
*Handvaten om het ‘eigenaarschap’ bij de leerkracht te stimuleren, bewustwording, 
t.a.v. het leer- en veranderproces    

 Aanpassing van het beleidsdocument ikv voortschrijdend inzicht 
 Organisatiestructuur: Functiebeschrijving kwo-er ikv FUWA gereed, het concept aanvulling 

beleidsplan is gereed  
 

 PRIOR 

Ambitie: 

Ons thema is goed werkgeverschap. We willen samenhang creëren tussen de verschillende 

beleidsstukken op P&O gebied. Verder willen we ons richten op het strategisch sturen van personeel; 
de juiste man/vrouw op de juiste plaats.  
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Resultaten:  

 Er is een functiebouwwerk geschreven en herschreven: Er ligt een conceptversie van het 

functiebouwwerk klaar. 

 Op het gebied van verzuim & eigen risicodragerschap hebben we een aantal acties uitgezet:  

                       * de verzuimcijfers worden elk kwartaal met de directeuren gedeeld.  

* de verzuimcijfers van Arlanta zijn geanalyseerd om te kijken of het eigen           

risicodragerschap een optie voor Arlanta zou kunnen zijn.  

* Er is door de directeuren van Arlanta, samen met de directeuren van Kollumerland 

een training verzuimgesprekken gevolgd.  

  * Er zijn smt’s gehouden.  

 Verzuim is als onderwerp “op de kaart gezet”. Directeuren hebben inzicht in de 

verzuimcijfers en weten hoe ze verzuimgesprekken kunnen voeren met als doel de 

medewerker mede-eigenaar te laten worden van het verzuimproces. Door het invoeren van 

de smt’s zijn de lijnen tussen directeuren, stafmedewerker HRM en de arbodienst korter en 

meer helder geworden.  

 Uit de analyse van de verzuimcijfers is gebleken dat het op dit moment voor Arlanta niet 

rendabel is om te kiezen voor eigen risicodragerschap.  

 Wet werk & zekerheid. ‘Hoe we de komende jaren op een proactieve manier aan goede 

leerkrachten komen’. We hebben de sollicitatieprocedure voor invallers geëvalueerd en 

bijgesteld. Samen met de expertgroep Academie & de expertgroep PR maken we een plan 

om aan invallers duidelijk te maken dat wij een goede werkgever zijn.  

Voor de huidige medewerkers hebben wij geïnventariseerd of er behoefte is aaneen vorm 

van verkenning of ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Uit de peiling 

kwam naar voren dat hier vooralsnog geen behoefte aan is.  

 
 PR/ Communicatie 

Ambitie: 

We willen Arlanta en onze scholen op de kaart gaan zetten. Onze ambitie is dat in 2020 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.  

  

Interne communicatie:  

Vanuit bestuur en directies worden medewerkers helder en eenduidig geïnformeerd over 

ontwikkelingen op school- en stichtingsniveau. Ook is er sprake van effectieve communicatie tussen 

de scholen onderling en met de expert-/expeditiegroepen. De medewerkers kennen de missie en 

visie van Arlanta en handelen daarnaar. Ze kennen de lijnen binnen Arlanta, ze weten waar ze kennis, 
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informatie en faciliteiten kunnen halen en ze ervaren een open communicatie met de directie en met 

het bestuur.  

 

Externe communicatie:  

De omgeving kent Arlanta als een innoverende dynamische stichting. De scholen laten zien dat ze 

professionele instellingen zijn, innoverend en ambitieus. Ouders en samenwerkingspartners kennen 

Arlanta als een professionele organisatie die open en toegankelijk is en staat voor hoogstaand 

onderwijs.  

 

Resultaat: 

Interne communicatie 

 Nieuwsbrieven: Om medewerkers goed te informeren zijn we gestart met een digitale 

nieuwsbrief. Deze is twee keer uitgebracht. Inmiddels is ook een vaste redactie geformeerd. 

De nieuwsbrieven zijn goed ontvangen en worden verbeterd en uitgebreid.  

 Websites: We willen een innovatieve, modern vormgegeven, interactieve website voor elke 

school. Nadat in 2015-2016 alle websites een nieuw ‘jasje’ hebben gekregen, hebben we in 

april 2017 voor alle webmasters een schrijfcursus georganiseerd, met als doel om de inhoud 

van de websites te verbeteren. De schrijfcursus is goed beoordeeld. 

 We vinden het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van de werkzaamheden van 

de expert-/expeditie groepen. In de eerste Nieuwsbrieven hebben we daarom veel aandacht 

besteed aan deze groepen.  

 Leerlingenraad: We willen dat de leerlingen Arlanta kennen als een organisatie die 

vernieuwend is en leerlingen bij nieuwe ontwikkelingen betreft. We hebben samen met de 

“dwarsdenkers” een pilot gehouden i.k.v. een stichtingsbrede leerlingenraad. De 

bijeenkomst van de leerlingenraad was inspirerend. Er is een filmpje van gemaakt zie de 

Arlanta site. 

 

Externe communicatie  

 Organisatie open dagen maart 2017 inclusief communicatie voor alle 16 scholen. 

 
 Financiën 

Ambitie: 

De middelen in het onderwijs zijn schaars en moeten goed worden besteed: 
 sluitende meerjarenbegrotingen  
 het slim inzetten van middelen  
 geld besparen waar mogelijk  
 kansrijk begroten 
 het delen van informatie en kennis  
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Resultaat: 
 Het maken van aanbestedingsbeleid: de stichting heeft een aanbestedingsbeleid conform de 

wettelijke eisen. 
 Het in kaart brengen van alle leveranciers van de stichting: Er is een duidelijk overzicht van 

de uitgaven gekoppeld aan de leveranciers op stichtingsniveau.  
 Gestart met het inrichten van een Europees aanbestedingstraject voor de schoonmaak 

conform aanbestedingsbeleid.  
 Het monitoren van de uitgaven en inkomsten door bestudering en bespreken Arlanta 

kwartaalrapportages met controller: er is inzicht in de uitgaven en inkomsten. 
 

 Identiteit  
Ambitie:  
Aandacht voor passende levensbeschouwelijke identiteit en deze verder uitbouwen. Door een 
veranderende samenleving is er behoefte aan herijking van het christelijk onderwijs in de scholen van 
Arlanta. De wens is om doelgericht de levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen met erkenning 
voor de diversiteit binnen de schoolteams en de schoolpopulatie. Op deze manier wordt de kwaliteit 
van het levensbeschouwelijk onderwijs versterkt en is er een collectief bewustzijn en 
verantwoordelijkheid voor de ‘C’ in de organisatie.  
 
Resultaat: 
Vragenlijst over Identiteit onder medewerkers ontwikkeld en uitgezet in december 2017: het in beeld 
brengen van de beginsituatie inhoud en beleving van de levensbeschouwelijke identiteit.  
 

 Actief Ouderschap 
De in 2016 opgerichte expertgroep “Educatief Partnerschap” heeft zichzelf opgeheven omdat de 
opdracht was uitgevoerd namelijk het komen tot OAC’s (OuderAdvies Commissie) op elke school. 
Nadat de vereniging werd omgevormd tot een stichting, heeft iedere school in 2016 een OAC gekregen. 
Deze richt zich op de terreinen onderwijs, identiteit en opvoeding. Anders dan de MR heeft de OAC 
geen formele status. Zij fungeert als klankbord van de directeur. 
Dezelfde deelnemers gaan vanaf oktober 2017 verder onder de naam “Actief Ouderschap” omdat 
ouders betrekken bij de scholen en het onderwijs meer is dan alleen een OAC. De expeditiegroep 
hebben derhalve hun plannen nog niet formeel gevat in een routeplan. 
 
Ambitie: 
Binnen onze stichting ondersteunen school en ouders elkaar om de ontwikkeling van de kinderen en 
van de school te bevorderen. Als de driehoek kind – leerkracht – ouder goed is, is de betrokkenheid 
groot. Bij de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind vormen de gedeelde 
opvoedings- en vormingsdoelen het uitgangspunt. Daarnaast kunnen ouders ook hand- en 
spandiensten verlenen, extra ‘handen in de klas’.  
 
Resultaten: 

 Enquête functioneren OAC’s ontwikkeld, uitgevoerd en geanalyseerd: De resultaten waren 
wisselend, maar overwegend negatief. Op sommige scholen wordt de OAC positief beoordeeld, 
maar op veel andere scholen lijkt de OAC weinig meerwaarde te hebben. De overlap met de MR 
wordt soms als lastig gezien. Daarbij komt dat het, zeker op de kleine scholen, moeilijk is om ouders 
te rekruteren voor zowel de MR als de OAC. 

 Overleg Mr-en en GMR i.v.m. met de dubbelrol/overlapping  
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 Contact gelegd met stichting “actief ouderschap” ikv uitbereiding kennis en ervaring 
 Voorbereiden en organiseren van een oudercafé voor alle Arlanta ouders in 2018 
 Voorbereiden terugkoppeling resultaten enquêtes met alle OAC’s en vervolg 

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. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke 
inrichting van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurders. De raad 
van toezicht staat de bestuurders gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als 
klankbord. De RvT bestaat uit vijf leden. Eind 2017 waren er echter nog twee leden. Dit heeft te 
maken met de ontwikkelingen rond de samenwerking met VCBO Kollumerland. Mogelijk vindt er een 
fusie plaats, waarbij ook de RvT's van beide organisaties samengaan. De leden van de RvT zijn op 
basis van verschillende maatschappelijke oriëntaties geselecteerd. Er is expertise op het gebied van: 

 Onderwijs in brede zin en leerlingenzorg 
 Bestuur en overheden 
 Bedrijfsleven 
 Financiën en juridische aangelegenheden 
 Informatie- en communicatietechnologie 
 Human resource management 
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Het CvB en de RvT werken samen met een externe adviseur aan bevordering van hun deskundigheid 
Dit betreft thema’s als ontwikkeling een op waarden gericht toezicht kader gekoppeld aan het 
Strategisch Perspectief en samenspel CvB en RvT. 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 

3.2.3 Stafbureau 
De voorzitter van het CvB is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. Dit 
bureau bestaat uit drie medewerkers:  

 een management ondersteuner,  
 een beleidsmedewerker onderwijs, kwaliteitszorg en innovatie 
 een beleidsmedewerker HRM 

Elke week heeft het stafbureau overleg. Doel van deze bijeenkomst is elkaar informeren en 
afstemmen. Het stafbureau professionaliseert zich met behulp van externe deskundigheid. 
 
Samenstelling College van Bestuur en staf 

Naam Functie  
Mw. C. Doodeman Voorzitter CvB 
Mw. H. Rubingh  Beleidsmedewerker O,K en I 
Mw. H. Vlasma Managementondersteuner 
MW. A van Duinen Beleidsmedewerker HRM  

 
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  
 
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) bestaat uit:      
 

GMR-lid Scholen Schaduwschool 
Dhr. J Willems (o) CBS De Gearing CBS Eben Haezerschool, 

Dokkum 
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Dhr. K. van der Zee (p) CBS Groen v. Prinsterer CBS De Springplanke, 
Engwierum 

Dhr. Romkes (O) CBS De Twine   
Mevr. M. Strikwerda (p) CBS De Bron  
Mevr. M. Damstra. (p) CBS De Regenboog CBS Ploos v. Amstelschool, 

Holwerd. 
Mevr. H. Schingenga (P) CBS By de Boarne CBS De Rank, Metslawier. 
Mevr. M Zwarts (o) CBS ’t Kompas CBS Bernewird, Bornwird 
Dhr. W. Pauzenga (o) CBS Foeke Sjoerdsskoalle CBS De Fjouwerhoeke, Hantum. 
Mevr. R. van der Velde-
Zoodsma (p) 

CBS De Hoeksteen CBS It Harspit, Ternaard 

 
 
Elke maand hebben het CvB en 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 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.  
 
Ontwikkeling MR en GMR 
Veel medezeggenschapsraden houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie, op 
basis van het advies- en instemmingsrecht dat voortvloeit uit de WMS. Het leidt ertoe dat GMR/MR 
en directie stapels papier naar elkaar toesturen met vragen, antwoorden, toelichtingen en verwijten. 
Het leidt zelden tot betere besluiten. In moderne organisaties mag van iedereen pro-activiteit, 
flexibiliteit en wendbaarheid worden gevraagd. 
 
Onze Arlanta expeditie aanpak vraagt een andere rol van medezeggenschap. We zijn een proces 
gestart om op een andere manier naar medezeggenschap te kijken, in te vullen en uit te voeren.  
 
Het gaat niet alleen maar meer om de rol van advies- of instemmingsorgaan De GMR is samen met 
de MR-en van de scholen op zoek gegaan naar welke rollen zij wanneer kunnen vervullen:  

 als waakhond 
 als kantelaar 
 als procesregisseur 

 
Er is in juni een bijeenkomst door de GMR georganiseerd voor leden van alle mr-en. 
Waarbij de volgende thema’s aan de orde kwamen en afspraken zijn gemaakt: 

 Bevorderen dat ouders, leerkrachten, leerlingen gaan participeren in expertgroepen. Hoe? 
PR voor expertgroepen. Mensen persoonlijk benaderen. Inzetten op hun talenten. Erkenning 
bieden. Buiten schooltijd vergaderen?  

 Het verbeteren van de communicatie tussen en binnen GMR en MR’en en tussen GMR-leden 
en hun ‘schaduwschool’.  
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 Een actievere rol voor de GMR. Zorgen voor goede PR. Het verduidelijken van de rol van de 
GMR en AOC. Helder maken wat ze doen en met welke zaken je bij ze terecht kan. 

 Afspraken maken over de informatieverschaffing aan de GMR en de MR’en. Er is ook een 
actieve informatieplicht (halen van informatie die je wilt hebben). 

 Voor de GMR doemt daarbij de vraag op hoe je met alle informatie en ontwikkelingen 
omgaat. En wat heb je nodig om je rol goed te kunnen vervullen? 

 Een soort handboek maken voor MR’leden. Introductiemap voor nieuwe MR’leden. Hoe 
werkt de medezeggenschap en hoe werkt de organisatie? Vanuit de behoefte aan kaders en 
heldere besluitvormings- en communicatielijnen. 

 Bovenschoolse ICT’ers onderzoeken of en hoe ouders kunnen deelnemen aan Sharepoint in 
O365.  

Voor het voorjaar van 2018 is er een vervolgbijeenkomst gepland. 
 
Daarnaast is er sinds 2016 op elke school 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 verwijzen wij graag  
naar onze website www.arlanta.nl  
 

 NAAM Brinnr ADRES TEL. DIRECTEUR 
1 bernewird@arlanta.nl 

 
04JX Raarderweg 8 

9156 AC Bornwird 
0519 221373 
 

Mw. A. Klimstra 
 

2 bron@arlanta.nl 
 

13CV Kapellaan 5 
9101 WB Dokkum 

0519 221406 
 

Dhr. J. de Vries 

3 ehdokkum@arlanta.nl 
 

013IE Kweekschoolstraat 2 
9101 AC Dokkum 

0519 221440 
 

MW. D. Zijlstra 

4 groen@arlanta.nl 
 

12WY Van Kleffensstraat 5 
9101 CL Dokkum 

0519 221482 
 

Mw. T 
Hoogendorp 
 

5 regenboog@arlanta.nl 13NG Zwaluwstraat 49 
9101 HE Dokkum 

0519 221505 
 

Mw. A. Haarsma 
 

6 hoeksteen@arlanta.nl 
 

12PK Mearsloatswal 2 
9101 DR Dokkum 

0519 221566 Mw. T. Mulder 
 

7 gearing@arlanta.nl 
 

07LF De Skeperij 35 
9131 LE Ee 

0519 518267 
 

Dhr. O. Bouma 

8 springplanke@arlanta.nl 15BP De Kampen 39 
9132 LV Engwierum 

0511 408500 
 

Dhr. Klompstra 
 

9 fjouwerhoeke@arlanta.nl 
 

05OV Fenneweg 2 
9144 CX 
Hantumhuizen 

0519 571212 
 

Mw. M. van der 
Sluis 

10 ploos@arlanta.nl 
 

04KT Elbasterweg 13 
9151 KN Holwerd 

0519 561583 
 

Dhr. L. Sytsma 
 

11 rank@arlanta.nl 04KY Roptawei 7 0519 241817 Dhr. O. Bouma 
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 NAAM Brinnr ADRES TEL. DIRECTEUR 
 9123 JA Metslawier   

12 boarne@arlanta.nl 
 

05AS De Skulp 24 
9138 SJ Niawier 

0519 241232 
 

Mevr. L. Dijkstra-
de Jong 

13 fss@arlanta.nl 
 

07JQ Langgrousterwei 21 
9137 RL Oosternijkerk 

0519 241530 
 

Mw. M. van der 
Sluis 

14 kompas@arlanta.nl 
 

05QW Kokentún 14 
9136 PS Paesens 

0519 589234 
 

Mw. E. de Poel 
 
 

15 harspit@arlanta.nl 
 

07LF Herweystrjitte 49 
9145 SK Ternaard 

0519 571472 
 

Mevr. M. Sollie 
 
 

16 sbotwine@arlanta.nl 
 

01CE Hantumerweg 28 
9101 AB Dokkum 

0519 294630 Dhr. W. De Groot 

 

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 2017 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.  
 
VCBO Kollumerland 
Op bestuursniveau is er verdiepend onderzoek gestart naar verregaande samenwerking met VCBO 
Kollumerland, vereniging voor Primair onderwijs met 8 scholen, circa 900 leerlingen en 70 fte 
personeel. Het CvB (0,4 wtf) en de HRM-beleidsmedewerker (0,4 wtf) zijn in dat kader vanaf 
september 2017 wederom voor één jaar gedetacheerd aan VCBO Kollumerland en verzorgen de 
stafmedewerkers diensten voor beide organisaties. De beide raden van toezicht hebben met elkaar 
kennis gemaakt en besturenraad VERUS de opdracht gegeven een strategische notitie te schrijven 
met daarin opties voor verregaande samenwerking /fusie. Met externe begeleiding van 
besturenorganisatie VERUS wordt een proces ingericht. De beide GMR-en hebben kennis gemaakt 
met elkaar.  De directeuren alsmede de ib-ers(VCBO) /kwo-ers(Arlanta) hebben regelmatig contact 
met elkaar in studiedagen en op andere momenten bijvoorbeeld ikv personeel, inval enz. De 
medewerkers van beide organisaties zijn in december uitgenodigd voor een gezamenlijke kerst 
bijeenkomst. 
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Samenwerking in Noord Oost Friesland 
Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het kader van de transitieatlas NOF in 2016 
een subsidie aanvraag gedaan bij het ministerie van OC en W voor een regionale procesbegeleider. 
Deze subsidie is toegekend. Onder leiding van deze procesbegeleider willen de besturen en 
gemeenten onderzoeken waar zij in gezamenlijkheid kunnen optrekken om te komen tot een 
regionale ontwikkel agenda voor onderwijsvoorzieningen in NO Friesland. 
 
Eind 2016 is er door schoolbesturen, wethouders en ambtenaren een gezamenlijke agenda opgesteld 
om het vraagstuk van leerling daling in de regio aan te pakken. Er is door schoolbesturen en 
gemeenten een sterke wens geuit om toekomstbestendige duurzame onderwijsvoorzieningen te 
realiseren bij voorkeur in combinatie met een voorschool, opvang en/of andere maatschappelijke 
voorzieningen. Een groep ambtenaren van de verschillende gemeenten heeft zich georiënteerd op de 
vraag waar kansrijke plaatsen zijn in NO Friesland voor vorming van integrale kindcentra en/of 
combinaties van maatschappelijke voorzieningen met onderwijs.  

 
De gezamenlijke agendapunten van schoolbesturen zijn:  

 Identiteit   
 P&O  
 Kansrijke plaatsen voor integrale kindcentra en/of combinaties van maatschappelijke  

voorzieningen met onderwijs.  
Het laatste thema is in 2017 exploratief verkend door ambtenaren waarna er in het voorjaar van 
2018 een terugkoppeling plaatsvindt door de regionaal procesbegeleider leerling daling.  
 
Er is daarnaast inmiddels een proces gestart om met de school besturen voor primair onderwijs het 
passend onderwijs in NO Friesland in gezamenlijkheid beter en efficiënter vorm te geven. De eerste 
verkennende bijeenkomst met alle besturen heeft plaatsgevonden.  
 
Samenwerking met NHL en Stenden Hogeschool      
Er is een samenwerking gestart met de lerarenopleiding Stenden/ NHL rond “opleiden in de school” 
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.  
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. 
 
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.  
De gemeente Dongeradeel is in 2017 gefuseerd met de gemeente Kollumerland en de gemeente 
Ferwerderadeel tot een gemeente. De gemeente Dantumadeel is bestuurlijk wel aangehaakt, maar 
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niet mee gefuseerd. Dat bracht een chaotische periode met zich mee met veel onduidelijkheid over 
welke ambtenaar nu wat ging doen op dossiers waar wij mee te maken hadden. 
 
Met name huisvesting, IHP maar ook de nieuwbouw, is een groot thema geweest. 
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 Dongeradeel. Arlanta heeft te maken met krimp en dus 
leegstand. Daarnaast beschikt Arlanta over een scholenbestand dat gemiddeld 43 jaar oud is. 
Doel is om te komen tot een duurzaam Integraal HuisvestingsPlan voor de gemeente Dongeradeel. 
Deze gesprekken hebben in 2017 eindelijk geresulteerd in een concept IHP dat door de 
gemeenteraad, zoals het nu lijkt in juni 2018, zal worden goedgekeurd. 
Ook zijn we diverse malen 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. 
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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 je eigen 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 de nieuwe 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 hun eigen geluk organiseren; 
 Mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren; 
 Medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

4.2. Arlanta Academie 
In het kader van goed werkgeverschap wil de Arlanta 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 vorm 
gegeven vanuit het aanwezige talent en kennis in de organisatie. Indien gewenst wordt het aanbod 
aangevuld met externe deskundigheid.  

4.3 Expertgroep Prior  
De expertgroep werkt samen met de HRM adviseur aan diverse vraagstukken op het gebied van 
personeel en zijn verantwoordelijk voor het proces rondom de formatie. 

4.4 Personeelsdagen  
In mei vond er voor alle personeelsleden een inspiratie dag met als thema “Ict en Innovatie” plaats. 
Na een inspirerende kick-off van Pedro de Bruyckere werden de medewerkers in diverse workshops 
uitgedaagd op het gebied van technologie en ict. 
In december zijn alle personeelsleden uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstmarkt in theater “Sense” te 
Dokkum. Dit jaar samen met de medewerkers van VCBO Kollumerland.  

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.  
We hebben 2,5% medewerkers benoemd via de Payroll om een flexibele schil te creëren i.k.v. krimp. 
  
4.6 Schoolleiders 
Arlanta heeft 14 schoolleiders, 5 mannen en 9 vrouwen, die integraal leidinggeven aan 16 scholen. 
Hiervan geven 4 schoolleiders leiding aan twee scholen als meerscholen directeur, twee op scholen 
binnen Arlanta en 2 directeuren nog buiten Arlanta en wel bij VCBO Kollumerland. 
Per 1 augustus heeft Arlanta voor de Springplanke afscheid genomen van mevrouw M. Sollie en voor 
Bernewird van de heer L. Sytsma. Beide zijn nog wel werkzaam op een andere school binnen de 
stichting. Mevrouw A. Holwerda heeft wegens een benoeming elders de stichting verlaten. De heer 
W. de Groot heeft de overstap gemaakt van de Eben Haëzerschool naar SBO de Twine. 
Met ingang van 1 augustus konden we vier nieuwe collega’s verwelkomen, waarvan 3 vrouwen en 1 
man. 
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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. Daarnaast vonden er diverse scholingsmomenten plaats, waaronder 
een 2-daagse. Scholing staat in het teken van de ontwikkeling van de stichting en de rol van de 
directeur hierin met als hoofdthema “gedeeld leiderschap”. In dat kader neemt elke schoolleider 
deel aan één of meer expert- en/of expeditiegroepen. 
Om intern talent een kans te geven in een tijd van schaarste aan goede schoolleiders participeren we 
in een regionale talentenpool “leiders met lef” opgezet door meerdere besturen.  
Eens per maand vindt het Directieoverleg plaats dat voorbereid wordt door het Management Team. 
Het MT bestaat uit twee directeuren en de voorzitter CvB.  

4.7 Ziektepercentage  
Het ziekteverzuimpercentage zit boven het streefpercentage van 5,0%, namelijk 6,67%. 
Oorzaak is een groot aantal nauwelijks beïnvloedbaar lang- en zeer langdurige zieken. De 
ziekmeldingsfrequentie is 0,77. Dit leidt niet tot een malus bij het vervangingsfonds. 
In onderstaande tabel is een verdeling weergegeven van het verzuimpercentage per functiecategorie 
over de afgelopen jaren. 
 
Functiecategorie DIR OOP OP 
2012 9,19% 5,24% 4,03% 
2013 2,49% 6,42% 6,27% 
2014 2,93% 6,07% 5,76% 
2015 6,53% 13,07% 5,87% 
2016 5,42% 4,19% 5,95% 
2017 1,47% 4,15% 7,72% 
 
Uit deze gegevens blijkt dat het verzuim bij onderwijs ondersteunend  personeel 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 25 jaar. 
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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 het 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 2017 met betrekking tot het personeelsbeleid. 
 
Het totale personeel is als volgt samengesteld: 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Aantal medewerkers (incl. OOP en 
excl. vervanging) 

187 190 194 209 225 220 

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

65% 66% 66% 50% 53% 55% 

Personeel in vaste dienst  95% 96% 94% 94% 97% 96% 
 
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 57,5% 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 OOP. 
 
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. 
 
 

Leeftijdscategorie Directie Onderwijs 
ondersteunend 
personeel 

Onderwijzend 
personeel 

Totaal 

0 t/m 24  0,8989 2,0090 2,9079 
25 t/m 34  3,4599 26,2004 29,6603 
35 t/m 44 3,1676 2,0766 23,1988 28,4430 
45 t/m 54 3,6045 6,3982 21,9222 31,9249 
55 t/m 64 4,2689 10,5952 36,5348 51,3990 
65+   0,5488 0,5488 
Eindtotaal 11,0411 23,4288 110,4141 144,8840 



   

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 
Pippi Langkous. 

32 
 

 
  

 
 
 
 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

[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

Duur dienstverband Directie Onderwijs 
ondersteunend 

Personeel 

Onderwijzend 
personeel 

 

Totaal 

[0 tot 1 jaar] 2,9896 2,1686 3,6257 8,7839 
[1 tot 3 jaar] 1,5912 7,6806 24,6481 33,9198 
[3 tot 5 jaar] 0,6409 2,1883 6,0372 8,8664 
[5 tot 10 jaar] 1,2348 8,4711 16,6588 26,3647 
[10 tot 20 jaar] 4,5846 1,5669 33,5191 39,6706 
[20+ jaar]  1,3534 25,9252 27,2786 
Eindtotaal 11,0411 23,4288 110,4141 144,8840 
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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.  
Waar het vooral om gaat is: 

 Leren leren 
 Leren communiceren 
 Leren je eigen geluk te organiseren 

Het is belangrijk om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze stichting en van onze 
scholen. Onze nieuw 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 een zestal speerpunten opgesteld: 

 Identiteit en profiel 
 Innovatieve onderwijsconcepten: school voor de toekomst 
 Educatief partnerschap: ouder- en leerlingenbetrokkenheid 
 Eén organisatie, lerend en resultaatgericht 
 Professionalisering en mobiliteit 
 Geld en middelen, bezuinigingen en krimp 

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. Dat doen de scholen in een SchoolPerspectief en een Schooljaarplan.  
In 2015 hebben alle scholen, binnen de kaders van het Strategisch Perspectief van Arlanta, in hun 
School Perspectief de koers voor de komende 4 jaren uitgezet.  
In het schooljaarplan worden de concrete doelstellingen beschreven voor schooljaar 2017/2018. 
We hanteren hierbij de PDCA cirkel. Iedere school bewaakt op systematische wijze de kwaliteit van 
haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. De 
kwaliteit van het onderwijs wordt beschreven met behulp van kwaliteitskaarten (WMK). In vier jaar 
worden alle aspecten van de school doorgenomen.  
De beleidsmedewerker Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie evalueert minimaal twee keer per jaar met 
de directeur de stand van zaken in het kader van het schooljaarplan. 
In verband met de uitgangspunten van het nieuwe inspectiekader is de ontwikkeling van een nieuw 
systeem voor kwaliteitszorg op stichtingsniveau gestart door de beleidsmedewerker O,K en I. Diverse 
expertgroepen participeren in dat proces. 
 
Inspectie 
CBS de Regenboog en CBS de Eben Haëzer hebben inspectiebezoek gehad. Bij beide scholen ging het 
om een thema-onderzoek als bron voor de rapportage ‘De staat van het Onderwijs’. Op de 
Regenboog is de kwaliteit van het onderwijs in rekenen/wiskunde onderzocht. Op de Eben Haëzer 
betrof het een onderzoek naar het didactisch handelen. Beide scholen hebben een mondelinge 
terugkoppeling van de inspecteur ontvangen. Hieruit is gebleken dat er op beide scholen geen 
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redenen tot zorg is. Het bestuur ontvangt bij dit type onderzoek geen terugkoppeling van de 
inspectie. De betreffende scholen hebben de feedback van de inspectie besproken met de 
beleidsadviseur O, K en I. Alle 16 Arlanta scholen vallen onder het basisarrangement.  

5.3 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 2017 hebben we van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01 € 802.175 
ontvangen om Passend Onderwijs vorm te geven. Daartoe heeft Arlanta visie ontwikkeld zoals 
verwoord in de notitie “ondersteuningstructuur Arlanta”. De expertgroep passend onderwijs geeft 
vorm en inhoud aan deze visie. Zie daarvoor het routeplan. 
 
Expertgroep Passend onderwijs/ onderwijs en kwaliteitszorg 
In 2015 is het door de expertgroep ontwikkelde projectplan “ondersteuningstructuur Arlanta” 
vastgesteld. Leidend is de leerkracht staat centraal.  
 
Wat heeft de leerkracht, als architect van de leeromgeving waarbinnen het kind zich optimaal kan 

ontwikkelen, nodig. 
 

De doelen in het projectplan zijn in augustus 2018 gerealiseerd. Het proces loopt conform tijdspad. 
In onderstaand figuur is de organisatiestructuur weergegeven.  
Het BovenschoolsOndersteuningsTeam (BOT) wordt per 1 augustus voor wtf 0,6 door een persoon 
aangestuurd. 
 

 

 
 
 
De opdracht van de expertgroep verlegt zich doordat het project in de eindfase zit.  
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De nieuwe opdracht, geherformuleerd in 2018, zal zich verbreden naar het totale domein van 
Onderwijs en Kwaliteitszorg waar ook de beleidsmedewerker O, K en I een andere, ook in 2018 te 
herdefiniëren, rol in zal vervullen. 
De expertgroep heeft haar naam gewijzigd in Expertgroep “Onderwijs en Kwaliteitszorg”. 

5.4 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. Op de scholen zijn de digitale ontwikkelingen dan ook in 
volle gang.  

5.5 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.  

 
Het implementatieplan ziet er als volgt uit: 

 Schooljaar 2017-2018 werkt de expertgroep Prior het beleid wat betreft de 
preventiemedewerker & arbo coördinator verder uit.  

 Schooljaar 2017-2018 werkt de expertgroep ICT het beleid wat betreft de digitale veiligheid 
verder uit.  
 

Privacywetgeving  
Een onderdeel dat eraan toe is gevoegd en in ontwikkeling is: alles omtrent de nieuwe 
privacywetgeving met ingang van 01-05-2018. Volgens de privacywetgeving Artikel 13, Wbp moeten 
organisaties passende organisatorische- en technische maatregelen treffen ter voorkoming van 
datalekken.  
Samen met de expertgroep ICT is besloten om in dat kader miv 01-08-2017 gebruik te maken van de 
diensten van YourSafetynet. 
YourSafenet is een applicatie: 

 voor hulp bij de verwerking en bescherming van privacygevoelige gegevens 
 Helpt waardevolle data te beschermen  
 Helpt datalekken te voorkomen, minder risico’s op hoge boetes en imagoschade  
 Helpt het ICT-gebruiksbeleid te regelen  
 Helpt de compliancy met Nederlandse en Europese wetgeving te regelen  
 Helpt het misbruik van digitale middelen te bestrijden   
 Ontzorgt op het gebied van compliancy en de privacywetgeving 
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YourSafetynet bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Alle benodigde juridische documenten voor privacy- en ICT-gebruiksbeleid   
 Anti-pestbeleid  
 Krachtige content filters voor een flexibel ICT-gebruiksbeleid   
 Digitale wizard voor loodsing door de organisatorische procedures   
 Overzichtelijke dashboards en monitoring   
 Compliant met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving 
 Functionaris gegevensbescherming 

In 2018 zal de verdere uitrol plaatsvinden. 

5.6 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) gecontinueerd. Buurtsportcoaches verzorgen een deel van de bewegingslessen op de 
scholen. Het curriculum voor groep 3 tot en met 6 is gereed en digitaal en interactief door 
leerkrachten te gebruiken op een tablet. Door de gemeentelijke fusie is het project stil komen te 
liggen. 
Wederom is een aantal leerkrachten gestart met de opleiding bewegingsonderwijs of heeft deze 
gecontinueerd. 

5.7 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen  
Op basis van het projectplan “Passend Onderwijs en excellente en (hoog)begaafde leerlingen”  
zijn er middelen ingezet ten behoeve van scholing en begeleiding van leraren en ib-ers. Deze scholing 
is erop gericht om excellentie en (hoog)begaafdheid te herkennen en om vervolgens het onderwijs in 
de klas meer af te kunnen stemmen op excellente en (hoog)begaafde leerlingen. Op de scholen zijn 
diverse leermiddelen aangeschaft voor deze doelgroep. 

5.8 Innovatie/ scholen voor de toekomst 
Binnen de kaders van het Strategisch Perspectief van Arlanta werken de scholen aan hun school 
Perspectief. Uitgangspunt is gepersonaliseerd leren: kinderen worden meer eigenaar van hun eigen 
leerproces.   
Op alle scholen worden nieuwe vormen van onderwijs zoals onder anderen O4NT, 
KansRijkOnderwijs, Building Learning Power, geïntegreerd onderwijs met Freinet uitgangspunten 
verder uitgebouwd. Ook de wijze waarop de schoolorganisatie en besluitvorming plaatsvindt zijn 
innovatief. Op drie plaatsen vinden in het kader van nieuwbouw gesprekken plaats over nieuwe 
innovatieve onderwijsconcepten. 
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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 de 
komende periode een antwoord op gaan formuleren. Daarbij is het overigens ook belangrijk om te 
beseffen dat we – mede in relatie tot de krimp – samenwerking met 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 er toe 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. Zie ook elders in dit document. 
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7. Materiële zaken en huisvesting       

Toekomst Arlanta Scholen: van krimp naar kans 
In het kader van de toekomst van de scholen wil het College van Bestuur informatie hebben van en 
door zijn scholen om een goede afweging te maken om gedegen besluiten te kunnen nemen inzake 
de toekomst van de scholen van de stichting.  
In 2016 zijn er, naar aanleiding van de gepleegde onderzoeken, twee memo’s opgeleverd één voor 
de Dokkumer scholen en één voor de scholen op de dorpen. De memo’s bevatten mogelijke 
scenario’s voor de toekomst van de scholen. Arlanta kiest expliciet voor samenwerking.  
Onder het motto “Maak van Krimp een Kans” is er op drie plekken in 2017 verder gewerkt aan 
verdergaande samenwerking of fusie: 

 De Ploos van Amstelskoalle in Holwerd. Hier is in december 2017 de Fusie Effect Rapportage 
(FER) getekend met goedkeuring van MR en GMR om een samenwerkingsschool te formeren 
met de openbare basisschool De Tsjelke. Deze school zal 2 identiteiten waarborgen, waar 
beide schoolbesturen zeggenschap houden. De nieuwe samenwerkingsschool en de 
kinderopvang (Kidsfirst en SKF) zal in een nieuw gebouw aan of bij het MFA De Ynset 
gebouwd worden. In 2017 hebben de SKF, scholen en MFA een programma van eisen 
opgesteld. Begin 2018 zal de architectenselectie plaatsvinden. 

 By de Boarne en de Foeke Sjoerdsskoale hebben in 2017 stappen ondernomen om te komen 
tot een fusie van beide scholen. De gefuseerde school zal in een nieuw gebouw komen in 
Oosternijkerk. Mogelijk dat de fusie plaats gaat vinden voordat het nieuwe schoolgebouw 
gerealiseerd is. In het nieuwe gebouw zal ook de peuterspeelzaal weer een plek krijgen. 

 In Dokkum zijn de Groen van Prinsterer, de Regenboog en de Bron aan het kijken hoe er in de 
toekomst een herschikking van de scholen kan plaatsvinden om zo van drie naar twee 
onderwijsvoorzieningen te gaan. De opties die zijn geformuleerd: 

- Op korte tot zeer korte termijn (augustus 2018): een onderwijsvoorziening met als 
uitgangspunt gepersonaliseerd leren in de Trije Terpen door een combinatie van de 
Groen van Prinsterer en de Regenboog 

- Op langere termijn (na 2021)  een onderwijsvoorziening op “de Campus” uitgaand 
van concept Tienercollege door een combinatie van resterende leerlingen van de 
Regenboog en de Bron. 

 
Nieuwe onderwijsconcepten 
In 2017 is in Peasens de school intern aangepast op het nieuwe onderwijsconcept. Een nieuwe 
indeling binnen het gebouw: zelfstandig werken op het lesplein. Een nieuwe frisse uitstraling bij een 
nieuwe manier van werken. De interne aanpassingen zijn veelal gedaan door vrijwilligers. 
 
Schilderwerk 
Het buitenschilderwerk is door de firma Wits uitgevoerd bij de scholen: Bernwerd, De Bron, de Eben 
Haëzer en de Twine. 
Het binnen schilderwerk is uitgevoerd door de conciërge bij de scholen te Peasens, Ternaard en 
Bornwerd. 
 
Verlichting 
In de afgelopen jaren waren er veel storingen in de verlichting van een heel aantal scholen.  
Daartoe is een verlichtingsplan gemaakt. In 2017 zijn de verlichtingen van De Regenboog en De Rank 
vervangen. De verlichting is ingekocht en door de conciërges gemonteerd. 
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Zonnepanelen 
Het was de bedoeling dat in 2017 een drietal scholen van Arlanta : De Hoeksteen, De Eben Haezer en 
De Twine voorzien zouden worden van zonnepanelen. Dit is nog niet gerealiseerd. De markt van de 
zonnepanelen heeft 3 maanden op slot gezeten, daarnaast was er meer tijd nodig om te 
onderzoeken of de bestaande daken voldoende sterk zijn om de zonnepanelen te dragen. In 2018 
zullen de panelen alsnog worden geplaatst. 
 
Bestuurskantoor 
Het bestuurskantoor is in 2017 grondig aangepakt. Eerst is er een deel uitgebreid. Daarna is het 
bestaande deel gestript en volledig opnieuw ingericht. Het kantoor heeft daardoor weer een 
eigentijdse uitstraling en voldoet weer aan de eisen van geluid, ventilatie.  Een plezierige plek om te 
werken en mensen te ontvangen.  
 
Divers 
In de scholen De Hoeksteen, ‘t Kompas en De Regenboog zijn een aantal keukenblokjes vervangen.  
De hoofdentrees van de scholen en bestuurskantoor zijn voorzien van elektrische sloten. De toegang 
is daardoor beter beheersbaar d.m.v. een tack en software. 
Bij de Boarne, De Rank, De Twine, Bernwird, De Bron, De Regenboog en De Hoeksteen is het 
voegwerk hersteld of, in aantal gevallen, de gevels opnieuw ingevoegd. 
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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. 

8.1 Algemene Ontwikkeling 
 

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging  
01-10-2008 1.740 51,21 % Schooljaar 2009-2010 

01-10-2009 1.752 50,46 % Schooljaar 2010-2011 

01-10-2010 1.729 49,52 % Schooljaar 2011-2012 

01-10-2011 1.677 47,37 % Schooljaar 2012-2013 

01-10-2012 1.638 50,24 % Schooljaar 2013-2014 

01-10-2013 1.632 49,94 % Schooljaar 2014-2015 

01-10-2014 1.620 49,88 % Schooljaar 2015-2016 

01-10-2015 1.842 43,98 % Schooljaar 2016-2017 

01-10-2016 1.808 44,55 % Schooljaar 2017-2018 

01-10-2017 1.750 44,12 % Schooljaar 2018-2019 

Prognose 01-10-2018 1.715 42,21 % Schooljaar 2019-2020 

Prognose 01-10-2019 1.678 40,55 % Schooljaar 2020-2021 

Prognose 01-10-2020 1.613 39,41 % Schooljaar 2021-2022 

Prognose 01-10-2021 1.541 39,47 % Schooljaar 2022-2023 

 

 
 
De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt 
voor het daaropvolgende schooljaar.  
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Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er sprake is van een dalende trend. De stijging in 
2015 is te verklaren door de toetreding van de SBO school De Twine. 
 
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. Met ingang van 2010 is de T-1-systematiek losgelaten en gekozen 
voor het faciliteren op basis van de T-systematiek. 

8.2 Vermogenspositie 
 

Kengetallen 2013 2014 2015 2016 2017 Norm 

Liquiditeit 3,8 3,7 3,8 2,8 3,2 > 1,5 < 2 

Solvabiliteit 77% 76% 78% 69% 70% > 25% 

Weerstandsvermogen    16% 14% >5% -20%< 

 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Stichting zijn: liquiditeit, solvabiliteit 
en weerstandsvermogen.  
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.  
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 2016. 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 2017 heeft afgesloten met een positief 
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 2017 bedraagt € 69.985 positief. Dit is een fors hoger 
resultaat dan begroot voor 2016. De voornaamste oorzaken voor dit resultaat over 2017 zijn een 
hogere Rijksbijdrage OCW door de indexatie van de personele bekostiging (normaanpassing) en het 
loonruimteakoord. 
De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht. 
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 Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil  Realisatie 2016 
3. Baten      
3.1 Rijksbijdrage OCW € 11.609.551 € 12.127.529 € 517.978  € 11.778.985 
3.2 Overige overheidsbijdragen € 98.872 € 159.256 € 60.384  € 118.449 
3.5 Overige baten € 339.411 € 352.399 € 12.988  € 318.911 
Totaal 3. Baten € 12.047.833 € 12.639.184 € 591.350  € 12.216.345 
4. Lasten      
4.1 Personele lasten € 9.962.013 € 10.023.762 € -61.749  € 10.156.098 
4.2 Afschrijvingslasten € 371.380 € 361.794 € 9.586  € 315.374 
4.3 Huisvestingslasten € 912.195 € 1.045.924 € -133.729  € 949.785 
4.4 Overige lasten € 1.111.323 € 1.141.972 € -30.649  € 1.114.162 
Totaal 4. Lasten € 12.356.911 € 12.573.452 € -216.541  € 12.535.419 
5. Financiële baten en lasten      
5.0 Financiële baten en lasten € 21.250 € 4.254 € -16.996  € 10.877 
Totaal 5. Financiële baten en 
lasten 

€ 21.250 € 4.254 € -16.996  € 10.877 

Resultaat €-287.828 € 69.985  € 357.813  € -308.197 
 
Baten 
De realisatie van de totale baten is 4,9% hoger dan begroot voor 2017 en is 3,5% hoger dan in het 
kalenderjaar 2016. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate, te weten 
ongeveer 97%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan 
grotendeels uit de Rijksbijdragen (96%). 
 

 
 
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 4,5% hoger dan begroot en 3,0% hoger dan voorgaand jaar. 
De gerealiseerde rijksbijdragen liggen boven begrotingsniveau door de definitieve prijsbijstelling na 
het opstellen van de begroting. Er is een hogere groeibekostiging gerealiseerd dan het jaarbudget 
(+35k). De verwachte normaanpassing van 1,7% over 2016-2017 is hoger uitgevallen, namelijk 2,25% 
en geheel geboekt in oktober. 
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De RV Asielzoekers was niet begroot (27k). De RV Prestatiebox valt hoger uit  (38k) door een hogere 
normvergoeding per leerling voor 2017-2018. 
Er heeft een extra uitbetaling van het SWV plaatsgevonden van 15k. Tevens zijn er hogere 
maandbedragen per augustus ontvangen (61k naar 65k).  
Ondanks een daling van het leerlingaantal ten opzichte van 2016, vallen de rijksbijdragen toch hoger 
uit door een hogere groeitelling personeel en normaanpassingen. 
 
De overige overheidsbijdragen zijn 61,1% hoger dan begroot en 34,5% hoger dan voorgaand jaar. 
De gemeentelijke bijdrage is net hoger dan begroot en heeft vooral betrekking op de OKB gelden van 
de Gemeente Dongeradeel en de vergoeding gymlokaal voor De Twine. 
De overige subsidies zijn fors hoger dan begroot door de verantwoording van de muzieksubsidie. 
Deze verantwoording ligt hoger dan voorgaand kalenderjaar. Hieronder valt tevens de ontvangen 
loonkostensubsidie voor de inzet van de conciërges NEF, en is ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. 
 
De overige baten zijn 3,8% hoger dan begroot en ook 10,5% hoger dan voorgaand jaar. 
De verhuur opbrengsten zijn hoger dan begroot en hebben betrekking op de verhuur van ruimtes 
aan vooral St. Kinderopvang en Release zaalhuur (De Twine aug-dec 2017). 
De detacheringsopbrengsten liggen boven begrotingsniveau doordat de HR-manager voor een 
grotere omvang is gedetacheerd dan begroot.  
De ouderbijdragen komen per saldo uit boven budget door de ontvangen gebruiksvergoeding inzake 
tablets t.b.v. O4NT onderwijs op De Regenboog en De Bron. 
De realisatie van de overige baten is lager dan begroot omdat de vergoeding betreffende de 
onderwijskundige niet is geïnd bij VCBO Kollumerland. Het deel betreffende VCBO Kollumerland zal 
daar ingediend worden. Hier staan lagere kosten tegenover. 
De ontvangen baten van het SWV voor 01CE en de vergoeding vanuit Visio (13NG) waren niet 
begroot. 
Deze bijdragen zijn hoger dan voorgaand jaar door de hogere detacheringsopbrengsten. 
 
Lasten 
De lasten vallen in 2017 1,9% hoger uit dan begroot en zijn 0,4% hoger dan in het kalenderjaar 2016.  
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten 
(81%). Vervolgens zijn er nog te onderscheiden: huisvestinglasten (8%), afschrijvingslasten op de 
investeringen (2%) en overige lasten (9%). 
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De personeelslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, maar 1,3% lager dan voorgaand jaar. 
De salariskosten in combinatie met de uitkeringen zijn 97k lager dan begroot. 
De salariskosten OP zijn net lager dan begroot door een lagere inzet van 0,6 fte. De salariskosten ten 
laste van overige subsidies waren niet begroot en hebben vooral betrekking op de inzet op de 
subsidie Cultuurfonds muziek. 
De salariskosten onderwijsondersteunend personeel zijn hoger door een hogere inzet op vooral 
lumpsum overig (1,77 fte).  Dit betreft de inzet van de HR-manager ten behoeve van VCBO 
Kollumerland.  
De salariskosten (on)betaald (ouderschaps)verlof zijn 44k hoger dan begroot. 
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 € 4.515. Dit was niet begroot. 
De inhuurkosten zijn fors hoger dan begroot (256k). Hiervan is een deel ter declaratie aangeboden bij 
het Vervangingsfonds (36k). Hiervoor staat een even hoge vergoeding tegenover. Tegenover de 
hogere inhuurkosten staan lagere salariskosten directie en lagere kosten lumpsum overig. 
De overige personele kosten zijn per saldo net lager dan begroot. De overige kosten afkoopregeling 
vallen lager uit, maar een deel van deze kosten is gerealiseerd onder de salariskosten. De kosten BGZ 
Arbo zorg zijn hoger, en ook de reiskosten WW, maar hier staan lagere kosten werving en selectie 
tegenover. 
Er zijn minder scholingskosten gerealiseerd dan begroot. 
 
De personeelslasten zijn lager dan voorgaand jaar.  
Per saldo zijn de salariskosten inclusief de uitkeringen hoger dan voorgaand jaar door een hogere 
inzet. Hier staan tegenover: 

 lagere inhuurkosten tegenover doordat de flexibele schil kleiner geworden is,  
 lagere overige personele lasten door onder andere een afkoopsom voor het uitlooprisico 

WGA-ERD in 2016 en  
 lagere scholingskosten. 

 
De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit 
investeringen in inventaris, apparatuur en leermiddelen. 
 

 
 
 
 
De afschrijvingskosten zijn 2,6% lager dan begroot, maar 14,7% hoger dan voorgaand jaar. 
De afschrijvingskosten ICT kort onder Inventaris en apparatuur overschrijden de begroting door 
hogere afschrijvingskosten bij 12PK inzake O4NT. Hier staat een gebruikersvergoeding tegenover. 
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De afschrijvingskosten leermiddelen vallen lager uit door uitgestelde investeringen.  
In 2016 waren de afschrijvingskosten lager door lagere afschrijvingskosten inventaris en apparatuur. 
 
 
De huisvestingslasten zijn 16,2% hoger dan begroot en 11,6% hoger dan voorgaand jaar. 
De kosten dagelijks onderhoud liggen ruim boven begroting door uitvoering van noodzakelijk 
onderhoud. De schoonmaakkosten overschrijden het budget door hogere kosten 
schoonmaakbedrijven. Er zijn meer heffingskosten gerealiseerd. 
Er is een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan als gevolg van de beoordeling van de 
onderhoudsvoorziening in 2016 i.c.m. de meerjarenonderhoudsplanning. De verhoging van de 
dotatie volgt vooral uit de prijsbijstelling van het meerjarenonderhoudsplan. 
De overige huisvestingslasten hebben betrekking op beveiliging en tuinonderhoud. Deze kosten zijn 
net lager dan begroot. De huisvestingslasten waren in 2016 fors lager door een lagere dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening. De dotatie valt nu hoger uit door vooral de prijsbijstelling van het 
meerjarenonderhoudsplan. 
 
De overige lasten zijn 2,8% hoger dan begroot en 2,5% hoger dan voorgaand jaar. 
De administratie- en beheerslasten zijn hoger dan begroot door hogere bestuurskosten en 
vergoeding RvT. De vergoeding RvT was begroot onder de salariskosten. Er zijn geen juridische 
kosten gerealiseerd. 
De kleine aanschaffingen Inventaris en ICT zijn lager door lager kosten kleine aanschaffingen ICT door 
01CE en 12PK. 
De kleine aanschaffingen OLP liggen boven budget vooral door hogere kosten ICT-leermiddelen 
(vooral Snappet). Daarbij zijn de kosten schoolbibliotheek hoger dan begroot. 
De overige lasten zijn hoger dan begroot vooral door hogere kosten subsidie met betrekking tot de 
subsidie Muziek. Hier staan baten tegen over. Tevens zijn de kosten abonnementen hoger dan 
begroot door de realisatie van de PO-raad. 
De realisatie van de overige lasten is hoger dan voorgaand jaar door hogere administratie- en 
beheerslasten (vergoeding RvT) en hogere overige lasten (verantwoording muzieksubsidie). 
 
Resultaat 
Het totale resultaat komt uit op € 69.985. Het publiek en het privaat resultaat zijn respectievelijk  
€ 110.828 en € -40.843. Het publiek resultaat wordt als volgt verdeeld: 
In 2012 heeft de Raad van Toezicht ingestemd om een bestemmingsreserve te creëren van € 230.000 
voor specifieke impulsen. Deze reserve komt het primaire proces ten goede. Onder specifieke 
impulsen wordt verstaan: 

 Bewegingsonderwijs i.s.m. HIS en stuurgroep in Dongeradeel (met sportcoaches) 
 Impuls taal-/rekenonderwijs : netwerkentaal-/rekencoördinatoren en visitatie 
 Impuls hoogbegaafdheid : inzet plusgroepen 
 Impuls ICT-gebruik  : school tablets, nieuwe innovatieprogramma’s e.d. 

Het saldo van de reserve blijft € 42.103. Dit jaar zijn er geen kosten ten laste van deze reserve 
gebracht. 

8.4 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. 
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Het renteresultaat over 2017 is € 4.254. Dit is lager 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 2015- 2025 
Het College van Bestuur heeft in augustus 2015 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar 
vastgesteld. Het CvB gaat uit van het organisatieprincipe “de expeditie aanpak” (zie Reinventing 
Organisations van Fredric Laloux). Alle gremia, expert- en expeditiegroepen denken en werken, ieder 
vanuit de eigen verantwoordelijkheid, samen aan kwaliteitsverhoging van de organisatie als geheel.  
Expertgroepen stellen zelf hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch perspectief en 
hebben een eigen budget waarover zij verantwoording afleggen aan het CvB. 

 PR/ Communicatie 
 Academie  
 Financiën 
 P&O PRIOR 
 ICT 
 Identiteit  
 Dwarsdenkers 
 Passend onderwijs 

De meeste expertgroepen functioneren, na anderhalf jaar zoeken naar rol en functie, steeds beter. 
Alle expertgroepen hebben een routeplan gemaakt met daarin een evaluatie van het voorgaande 
(school) jaar en doelen voor de komende periode. 
 
Focusgroep 
Naar aanleiding van Najaarsconferentie november 2017 “Arlanta op expeditie: De balans opmaken 
En scherp blijven” richten we een focusgroep in die voorstellen doet voor het bijstellen of 
aanscherpen van de koers en de monitoring doet. 
 

 
 
We hebben voor de volgende beleidskeuzes middelen gebudgetteerd. 
 

Beleidskeuzen 2018 2019 2020 2021 
1.PR/communicatie 24.300 11.000 21.000 21.000 
2.Financiën 4.000 4.000 4.000 4.000 
3.PRIOR 2.500 2.500 2.500 2.500 
4.ICT 12.500 12.500 12.500 12.500 
5.Identiteit 2.500 2.500 2.500 2.500 
6. Dwarsdenkers 7.500 7.500 7.500 7.500 
7. Impuls bewegingsonderwijs 25.000 0 0 0 
8.Fusies 10.000 0 0 0 
Totaal 88.300 40.000 50.000 50.000 
Beleidskeuzen 2018 2019 2020 2021 
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9.2 Bestuursjaarplan 2018/2019 
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.    
 
PR en communicatie 
Met onze strategische koers positioneert Arlanta zich opnieuw. De interne en externe communicatie 
is erg belangrijk. We willen meer gebruik maken van externe deskundigheid. In het routeplan staat 
onder andere: 
 
Interne communicatie: 

 Vanaf dit schooljaar brengen we elke 6 weken een digitale nieuwsbrief uit in een nieuw jasje.  
 Om de kwaliteit van teksten te verbeteren organiseren we een schrijfcursus voor de redactie; 

ook webmasters kunnen hieraan deelnemen.  
 We gaan, samen met de expertgroep ICT, onderzoeken hoe Sharepoint beter kan worden 

gebruikt als communicatiemiddel.  
 We blijven in de nieuwsbrieven aandacht besteden aan de expert-/expeditiegroepen. Ook 

willen we korte filmpjes van iedere expertgroep gaan maken. Van elke expert-
/expeditiegroep komt er ook een soort ‘infograhic’ waarin alle relevante informatie in een 
oogopslag wordt weergegeven.  

Externe communicatie: 
 We onderzoeken de mogelijkheden om je als stichting beter te profileren. Denk hierbij aan 

de website, persberichten, gebruik maken van filmpjes, het organiseren van evenementen 
enz. Hierover brengen we begin 2018 een voorstel uit.  

 We gaan eveneens onderzoeken welke mogelijkheden je als school hebt om je op een 
eigentijdse manier te presenteren aan de buitenwereld. Denk hierbij aan website, folders, 
huisstijl, logo, social media enz. Ook hierover brengen we begin 2018 een voorstel uit. We 
ontwikkelen richtlijnen voor huisstijlgebruik.  

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
Arlanta Academie 
Doel van de academie is kennisdeling en professionalisering. In het routeplan staat onder andere: 

 Startnotitie ‘De academie’ delen in het DO  
 Informatiebijeenkomst startende leerkrachten en invallers 
 Informatiemap voor invallers  
 PLG voor leerkrachten groep 1-2  
 Kennisdelen startende leerkrachten  
 Evaluatie PLG.  

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
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Onderwijs en kwaliteitszorg 
De expertgroep ontwikkelt beleid hoe passend onderwijs het best vormgegeven kan worden binnen 
Arlanta. Een projectteam, met een projectleider voor 3,5 dagen en een ondersteuner voor een halve 
dag per week, beantwoordt en behandelt alle zorgvragen. Daarnaast is voor 1 dag in de week een 
register psychologe aangesteld ten behoeve van het projectteam. Scholen kunnen haar inzetten 
indien nodig.  
Arlanta heeft KWO-ers (kwaliteitsondersteuners) die school overstijgend werken en geen 
groepsverantwoordelijkheid meer hebben. Een wezenlijk onderdeel in het proces vormt ook nog 
steeds hoe SBO-school De Twine en de reguliere basisscholen van Arlanta zo goed mogelijk van 
elkaars expertise gebruik kunnen maken in het kader van Passend onderwijs. Positieve ontwikkeling 
hierin is dat de expeditieleider van de expertgroep inmiddels ook directeur van de Twine is. Passend 
onderwijs staat als een aparte kostenplaats op de begroting zodat er goed inzicht is in en zicht blijft 
op de verdeling van de middelen. De expertgroep is eigenaar van het budget Passend onderwijs.  
In het routeplan staat onder andere:  

 Uitwerken monitor passend onderwijs  
 Versterking ondersteuningsteam m.b.t. handelen in professionele cultuur  
 Uitwerking organisatiestructuur (Profielschets kwo-er uitwerken op 3 niveaus; uitwerken 

kenniscentrum bij sbo)  
 Inzet op samenwerking met andere schoolbesturen m.b.t. passend onderwijs  

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
Financiën: “als het om de centen gaat” 
Arlanta vindt het belangrijk goed te blijven sturen op het behalen van schaalvoordeel en efficiëntie. 
Daarnaast dat financiële kennis van de expertgroep ingezet en uitgebouwd wordt ten behoeve van 
de organisatie. De expertgroep heeft regelmatig contact met de controller. In het routeplan staat 
onder andere: 

 Het Europees aanbesteden van sommige diensten.  
 Het op verzoek begeleiden van directeuren bij het maken van een begroting.  
 Het verfijnen van de huidige begrotingssystematiek.  

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
Personeel en Organisatie: “PRIOR” 
De expertgroep werkt samen met de HRM-adviseur aan diverse vraagstukken op het gebied van 
personeel. In het routeplan staat onder andere: 

 Het traject functiebouwwerk afronden   
 Het opstellen van een verzuimprotocol & een vervangingsprotocol   
 Het implementeren van de nieuwe ARBOwet; inzet preventiemedewerker   
 Het onderzoeken van de mogelijkheden van ‘Positief beoordelen’. Dit is een onderwerp wat 

we samen met de Academie zullen oppakken   
 Formatie is een vast onderwerp van onze expertgroep   

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
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ICT  
In het routeplan staat: 

 ICT-specialist instellen op alle Arlanta scholen: Elke school beschikt over een ICT-specialist, 
die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke schoolontwikkeling t.a.v. ICT, media en 
technologie.  

 Expertgroep maakt taakomschrijving ICT-specialist: Taakomschrijving presenteren aan 
directeuren: Directeur wijst voor eigen school ICT-specialist aan: Expertgroep maakt lijst ICT-
specialisten. 

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
Identiteit: 

De expertgroep wil Aandacht voor passende levensbeschouwelijke identiteit en deze verder 

uitbouwen. In het routeplan staat onder andere: 
 Enquête Identiteit onder medewerkers.   
 Analyseren van gegevens voor bewust identiteitsbeleid.   
 Onderwijscafé over Identiteit   
 Teambijeenkomsten over bovenstaand onderwerp.   
 Beleid vertalen in handelen in de klas.   

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
Dwarsdenkers:  
Een groep die in diverse samenstellingen kritisch tegen de organisatie aankijkt en zaken benoemt die 
anders zouden kunnen en daar voorstellen toe doen of zelf actie ondernemen en proeftuintjes 
ontwikkelen. Met als doel Arlanta fris te houden. 
Dit jaar staat op het routeplan onder andere:  

 Bovenschoolse leerlingenraad verder uitwerken.  
 Vergaderstructuur op alle scholen in kaart brengen.  
 Werkdruk binnen ons onderwijs onderzoeken.  
 Overleg met het VO  

Zie voor ambitie, doelen en uitwerking het routeplan. 
 
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 door o.a. de gemeentelijke fusie stilgelegen. De intentie is om project ze 
spoedig mogelijk weer op te pakken. 

9.3 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.  



   

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 
Pippi Langkous. 

51 
 

In het verlengde daarvan kiezen we voor talentontwikkeling. Doel van talentontwikkeling is de 
kwaliteiten van medewerkers organisatiebreed 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 en staf 
Alle directeuren en stafmedewerkers werken in het kader van talentontwikkeling aan hun eigen 
persoonlijk ontwikkel plan aan “leiders met lef” en gedeeld leiderschap. Daarnaast continueren we in 
dat kader een kweekvijvertraject voor op te leiden schoolleiders en kwaliteitsondersteuners. 
• Onderwijzend en ondersteunend personeel 
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 basisbekwaam. Zij zullen worden gecoacht door ervaren Arlanta 
leerkrachten. Deze ervaren leerkrachten worden op hun beurt geschoold 
in(beeld)coachingsvaardigheden en intervisievaardigheden.  
De KWO-ers werken naar aanleiding van het ontwikkelassessment aan de eigen ontwikkeling. 

Onderwijs en innovatie 
De scholen zijn in augustus 2015 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). De jaarplannen 2016-2017 zijn 
inmiddels operatief. Opdracht voor de scholen is hun onderwijs toekomst bestendig en duurzaam in 
te richten binnen de kaders van het Strategisch Perspectief. Er zijn inmiddels diverse nieuwe 
onderwijsconcepten operationeel waaronder KansRijkOnderwijs, O4NT en Building Learning Power. 
Ict speelt daarin een cruciale rol.  
Op stichtingsniveau willen we de interne organisatie en het systeem van kwaliteitszorg opnieuw gaan 
vormgeven. 
In 2018 maken we een start naar een nieuwe schoolplanperiode. 
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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  2017 2018 2018 2020 2021 
Personele bezetting in FTE      
 - Management/Directie 11,04 11,04 10,78 10,78 10,78 
 - Onderwijzend Personeel 109,34 105,99 100,00 95,83 92,08 
 - Onderwijsondersteunend personeel 24,55 22,66 21,01 20,28 19,99 
 - Overige medewerkers 0,00 2,43 2,36 2,36 2,35 
 144,93 142,12 134,15 129,25 125,20 
Leerlingaantallen per 1-10-2017 1.750 1.715 1.678 1.613 1.541 

 
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 2018 is 
55% 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 
leerlingenaantal tot 2030 dalen met 14 %. 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. 
 
In de volgende tabel is de ontwikkeling van het leerlingaantal per school opgenomen. 
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Leerlingaantallen prognose 2017 2018 2018 2020 2021 
01CE 213 210 205 195 190 
04JX 50 48 42 41 37 
04KT 69 67 65 64 63 
04KY 76 77 75 75 78 
05AS 33 23 23 24 23 
05OV 62 62 64 53 48 
05QW 40 40 38 36 34 
07IP 150 156 148 154 142 
07JQ 132 141 140 136 127 
07LF 90 95 101 102 97 
12PK 233 235 237 225 224 
12WY 66 57 49 42 38 
13CV 146 135 131 127 125 
13IE 201 186 181 166 155 
13NG 145 140 134 129 120 
15BP 44 43 45 44 40 
Totaal 1750 1715 1678 1613 1541 

 
Meerjarenbegroting 
Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaglegging 
onderwijs en omvat de cijfers van 2017 en de komende jaren. 
 

Balans Organisatie 
Realisatie 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
1. Activa      

1.1 Immateriële vaste Activa 0 0 0 0 0 
1.2 Materiele vaste activa 2.820.842 3.469.831 3.348.436 3.542.958 3.542.697 
1.3 Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 
Totale Vaste Activa 2.820.842 3.469.831 3.348.436 3.542.958 3.542.697 
1.5 Vorderingen 804.541 759.646 749.817 737.824 719.594 
1.6 Effecten 0 0 0 0 0 
1.7 Liquide middelen 2.939.521 1.910.053 2.269.041 2.192.256 2.584.196 
Totale Vlottende Activa 3.744.062 2.669.699 3.018.858 2.930.080 3.303.790 
Totale Activa 6.564.904 6.139.530 6.367.294 6.473.038 6.846.487 
2. Passiva      

2.1.1 Algemene Reserve totaal 2.425.094 2.213.106 2.229.794 2.298.490 2.365.033 

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 42.103 42.103 42.103 42.103 42.103 
2.1.3 Bestemmingsreserve(privaat) 2.125.795 2.125.795 2.125.795 2.125.795 2.125.795 
Totaal Eigen Vermogen 4.592.992 4.381.004 4.397.692 4.466.388 4.532.931 
2.2 Voorzieningen 798.151 585.645 844.817 903.686 1.229.674 
2.3 Langlopende schulden 0 0 0 0 0 
2.4 Kortlopende schulden 1.173.761 1.172.881 1.124.785 1.102.964 1.083.882 
Totaal overige passiva 1.971.912 1.758.526 1.969.602 2.006.650 2.313.556 
Totale Passiva 6.564.904 6.139.530 6.367.294 6.473.038 6.846.487 
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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. 
 
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 op dit moment is in het kader van de wet werk en zekerheid er vier 
medewerkers in een WIA-uitkering terecht kunnen komen met een maximale transitievergoeding 
van €70.000. 
 
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. We hebben ook meegemaakt dat in de laatste maand van het 
jaar nog een fors bedrag naar ons toekomt dat dan direct naar de algemene reserves gaat omdat het 
het lopende jaar niet meer voor het onderwijs kan worden ingezet.  
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.  
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Een trend die we vaststellen is dat besturen strategisch verwijzen naar het SBO waarbij de middelen 
niet direct het kind volgen en er door Arlanta voorgefinancierd wordt. Daarnaast is het gezien de 
situatie op de Twine noodzakelijk niet te veel te korten op de formatie inzet.  
 
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 van de medewerker. Op dit moment wordt er voor 
0,73 fte personeel voor gedetacheerd. Het gaat hierbij om € 80.000,- per jaar. 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 en met VCBO Kollumerland. 
 
Politieke of maatschappelijke impact 
Er zijn geen specifieke zaken of ontwikkelingen met een politieke of maatschappelijke impact voor 
Arlanta, naast de eerdergenoemde intensivering van de samenwerking met VCBO Kollumerland (zie 
ook p.5). 
 
 
 
 
 



   

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” 
Pippi Langkous. 

56 
 

Mutaties van reserves en voorzieningen 
De stand van de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat zal alleen muteren door het 
behaalde resultaat. De mutatie op de bestemmingsreserve publiek hangt samen met de realisatie op 
de specifieke impulsen. De huidige stand van de bestemmingsreserve publiek is € 42.103 
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 en de blijfkans.   
In onderstaande tabel is de meerjarige staat van baten en lasten weergegeven. 
 

Staat van baten en lasten 
Realisatie 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Baten      

3.1 Rijksbijdragen 12.127.529 11.867.234 11.617.773 11.455.846 11.232.888 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 159.256 141.222 133.472 97.472 97.472 

3.5 Overige baten 352.399 336.850 322.192 321.092 322.092 

Totale Baten 12.639.184 12.345.306 12.073.437 11.874.410 11.652.452 

Lasten      

4.1 Personeelslasten 10.023.762 9.904.959 9.480.044 9.212.137 9.006.190 

4.2 Afschrijvingen 361.794 375.071 350.593 355.299 354.051 

4.3 Huisvestingslasten 1.045.924 1.017.012 1.011.512 1.009.512 1.009.512 

4.4 Overige lasten 1.141.972 1.270.252 1.224.601 1.238.766 1.226.156 

Totale Lasten 12.573.452 12.567.294 12.066.750 11.815.714 11.595.909 

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 65.732 -221.988 6.687 58.696 56.543 

5.0 Financiële baten en lasten 4.254 10.000 10.000 10.000 10.000 

Bedrijfsresultaat 69.986 -211.988 16.687 68.696 66.543 

 
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 (zie ook p.51). 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 2018. (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). 
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11. Rapportage toezichthoudend orgaan 

1. Inleiding  
De Raad van Toezicht kiest bij de uitvoering van haar taak voor waardengericht toezicht en volgt 
daarin de bestuurlijke koers van Arlanta. De Raad wil als toezichthouder graag blijven zien dat Arlanta 
aan alle formele vereisten voldoet, inclusief een gezonde financiële huishouding. Het formele 
toezicht behoudt onze aandacht, maar is zelf object van onderzoek, met als doel een gecontroleerde 
overgang naar een passende vorm van toezicht binnen een cyane organisatie. Terugkijkend op 
afgelopen jaar stellen we vast dat het daadwerkelijk inslaan van deze koers geen sinecure is. De 
doorwerking ervan reikt verder dan een veranderende werkwijze alleen: het raakt aan persoonlijke 
eigenschappen en overtuigingen. De expeditie geldt in die zin ook voor ons.  
Als Raad onderschrijven we volhartig de missie van Arlanta: kinderen de wereld leren lezen. Een 
prachtige slogan met dubbele betekenis: aandacht voor zowel de benodigde basiskennis alsook het 
betekenisvol kunnen toepassen er van in een dynamische wereld. De leden van de Raad van Toezicht 
onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.  

2. Samenstelling Raad van Toezicht  
Op 4 februari 2017 is de heer L. De Blécourt in de functie van voorzitter door de zittende Raad 
ontslag verleend. De functie van voorzitter is ingevuld door mevrouw M.P. Sulter-Zeinstra. Op 
voordracht van de GMR is op 1 maart 2017 mevrouw A. Fransen toegetreden tot de Raad, vanaf 1 
augustus 2017 hebben zowel mevrouw M.P. Sulter-Zeinstra als mevrouw A. Fransen de Raad 
verlaten. De voorzitterstaken worden vanaf dit moment waargenomen door de heer D. Kuipers. De 
Raad bestaat op moment van schrijven uit twee leden en acht zich daardoor zowel wendbaar als 
kwetsbaar. In lijn met het lopende onderzoek naar de intensivering van samenwerking met VCBO 
Kollumerland wordt er vooruitgekeken naar een mogelijk functioneren van beide Raden als één. Dit 
maakt de huidige situatie van tijdelijke aard, de GMR is hiervan op de hoogte. De Raad staat 
vanzelfsprekend open voor een door de GMR aangedragen kandidaat.  In bijgaand overzicht is de 
samenstelling van de RvT per ultimo 2017 weergegeven.  

 
 Naam 

 
 Profiel 

 
Beroep 

 
Nevenfuncties 

 
Benoemd per 

 
Herbenoembaar
/ 
Herbenoemd 

 
 Aftredend 

Dhr. L. De 
Blécourt 

  (voorzitter) 

Communic
atie 

 
Geen; Oud-
beleidsmedewerk
er Marketing en 
Communicatie 

Geen 1 mei 2013 1 mei 2016 4 februari 2017 
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Dhr. D. 
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3. Toezicht uitvoering Strategisch Perspectief  
De Raad van Toezicht kiest jaarlijks op welke inhoudelijke thema’s haar waardengericht toezicht zich 
specifiek richt. Er is binnen de Raad in het jaar 2017 onder andere aandacht geweest voor het de 
manier waarop de expeditie wordt vormgeven. De Raad heeft vormgegeven aan haar ambitie 
waardengericht toezicht te beoefenen door te kijken naar tastbare uitingen en vruchten vanuit de 
expertgroepen, aan te sluiten bij activiteiten vanuit verscheidene gelederen binnen Arlanta en 
voeling te houden met lopende processen.   

4. Samenwerking  
Ook in 2017 was samenwerking een belangrijk thema. De samenwerking met VCBO Kollumerland tot 
dusver is geëvalueerd en het besluit is genomen om door een objectieve externe partij zowel de 
kansen als risico's van samengaan voor Arlanta met VCBO Kollumerland in kaart te brengen. Op basis 
van deze uitkomsten zal worden verkend op welke wijze een verbinding geformaliseerd kan worden. 
Hangende de uitkomsten dit onderzoek is de detachering van de bestuurder van Arlanta bij VCBO 
Kollumerland verlengd.  
Trots zijn we op de ontwikkelingen rondom de toekomstige samenlevingsschool te Holwerd. Het 
initiëren, enthousiasmeren en realiseren hiervan vraagt lef, doorzettingsvermogen en het nemen van 
bestuurlijke risico's.    
Een punt van aandacht blijft de manier waarop Arlanta invulling wil geven aan de krimp. Op een 
aantal scholen zijn processen ingericht met als doel te komen tot gedragen oplossingen. De Raad 
houdt er toezicht op dat bij beslissingen over dergelijke onderwerpen alle belanghebbende partijen 
zijn betrokken.   

5. Vergoeding  
Het honorarium voor de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 5.500 per jaar. Het 
honorarium voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 8.250. Alle bedragen zijn 
exclusief btw indien deze verschuldigd is.   

6. Evaluatie  
De Raad van Toezicht kijkt terug op een turbulent jaar. Het daadwerkelijk invulling geven van 
waardengericht toezicht is een flinke opgave gebleken. De expeditie vraagt ook van de Raad 
herijking, zelfreflectie en voortdurende afstemming. Het balanceren van wat daadwerkelijk moet en 
loslaten waar kan, blijft een leerproces voor alle betrokkenen. De Raad wil benadrukken dat het 
belang van goed onderwijs aan onze kinderen, vitale en betrokken docenten en een enthousiaste 
bestuurder altijd prioriteit heeft.  

 
Mw. mr. 
drs. M.P. 
Sulter-
Zeinstra 
(vice-
voorzitter) 

Juridisch 
Juridisch Adviseur 
/ Ondernemer 
(Zeinstra Advies) 

Lid RvC Thús 
Wonen 
 
Klachtencommissi
e Sionsberg 

1 mei 2013 1 mei 2017 
31 juli 2017 

Mw. A. 
Fransen HRM   1 maart 2017 1 maart 2019 

31 juli 2017 
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Bijlage: Prestatiebox 2017 

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: Jaarrekening 2017 

 
 
























































