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Inleiding 
Met veel plezier presenteren wij het jaarverslag van de Nieuwe Regentesseschool (officieel: de Stichting voor 

Freinetonderwijs te Utrecht) over 2018. 

Het was weer een mooi jaar op onze school. We kijken bijvoorbeeld terug op een geslaagde Hobby Dobby Dag, een 

enerverende sportdag, zelf gemaakte animaties over de zee, inspirerende zelfgemaakte circus voorstellingen, een  

prikkelend filosofie en kunst project en een feestelijke Sint Maarten optocht. Deze bijzondere evenementen springen  

eruit, het zijn de zaken waar we foto’s en filmpjes van maken en die we makkelijk onthouden. Wat echter minstens zo 

belangrijk is, zijn de dagelijkse lessen op school en het veilige klimaat waarin deze plaatsvinden. Het team heeft dit jaar 

veel energie gestoken in vernieuwing hiervan: de gelijktijdige invoering van een nieuwe rekenmethode en een nieuwe 

spellingmethode. En daarnaast meer digitalisering en daarmee individueel passend aanbod in het onderwijs. Dit zijn  

veel veranderingen tegelijk en we zijn blij dat het team dit enthousiast samen weet te realiseren. 

Het zijn ook dit soort vernieuwingen die zorgen voor extra werkdruk. Net als op andere basisscholen is werkdruk een 

belangrijk aandachtspunt is. Het basisonderwijs, verenigd in het PO Front, is in 2018 massaal in actie gekomen om aan-

dacht te vragen voor de werkdruk, de lage salarissen en het lerarentekort.      Het team van onze school heeft meege-

daan aan de landelijke stakingen. Hoewel dit voor ouders erg onhandig was, hebben we als bestuur en MR de acties 

ondersteund. We vinden het belangrijk dat het vak van leerkracht aantrekkelijk blijft en alle Nederlandse kinderen goed 

onderwijs kunnen krijgen. De acties hebben gelukkig ook resultaat gehad. In de nieuw afgesloten cao zijn de salarissen 

voor leerkrachten verhoogd. Ook zijn er werkdrukmiddelen beschikbaar gekomen, waar schoolteams zelf een invulling 

aan kunnen geven. Ons team heeft o.a. ervoor gekozen de vakleerkracht gym aan zich te binden en in de vaste formatie 

op te nemen.

In 2018 hebben we afscheid genomen van twee belangrijke vaste waardes op school. Marian ter Beek is na 35 jaar met 

pensioen gegaan. Zij was een van de eerste leerkrachten toen de Nieuwe Regentesseschool werd opgericht. Ter ere van 

haar afscheid is een reünie georganiseerd, waar veel oud-leerlingen op af kwamen. Ook hebben we afscheid genomen 

van Chila van der Bas, de voorzitter van het bestuur. In haar 10 jaar als bestuurslid heeft zij veel verschillende rollen in het 

bestuur gehad en zich met veel enthousiasme ingezet voor de school. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor. 

Leerlingen, leerkrachten en ouders komen en gaan uiteindelijk ook weer. Waar ik trots op ben is dat iedereen op zijn  

eigen manier betrokken is bij de school en dat we deze school met elkaar maken: kinderen, team, ouders, MR en 

bestuur. In dit jaarverslag kun je lezen hoe we dat in 2018 weer met elkaar gedaan hebben. 

Ik wens je veel leesplezier.              

Namens het bestuur,
Marjolein Hooch Antink, voorzitter
Utrecht, juni 2019
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Januari / Ouderavond “Kwaliteit” 
De jaarlijkse ouderavond, welke gezamenlijk door 

bestuur, directie en MR wordt georganiseerd, kent op 

22 januari 2018 het thema “Kwaliteit”. De definitie van 

kwaliteit volgens de onderwijsinspectie, maar ook vol-

gens de aanwezige ouders wordt op interactieve wijze 

met elkaar doorgenomen aan lange biertafels. Ook MR 

en contactouders geven een inkijkje in hun rol op school 

met name ten aanzien van het mede bewaken van 

kwaliteit. 

Benchmarkcijfers en het inspectierapport 2017 leiden tot 

een conclusie van hoge waardering voor onze onder-

wijskwaliteit… maar zeker ook voor de enerverende 

avond !

Februari / Schoolkrant online - meedoen met gym 
voor ouders 
De nieuwe schoolkrant ‘Schoolbus 2’ wordt tevens op 

de website gepubliceerd, zodat alle verslagen over  

projecten (monster/zwart-wit), Kinderpostzegels, inter-

views, recepten quizzen foto’s en tekeningen voor 

iedereen toegankelijk zijn.  Onze vakdocent gymnastiek 

(extra ouderbijdrage) geeft weer zijn jaarlijkse kijk- en 

meedoe gymlessen voor de ouders. 

Maart/ Cultuurproject “BeeldTaal”  -  staking  
Onze school is op gemeentelijk niveau gestart met een 

meerjarig cultuursubsidieproject, met verschillende  

culturele partners in Utrecht onder de naam ‘Creatief 

Vermogen’. (Utrechts Centrum voor de Kunsten/UCK, 

1. De school van maand tot maand Hogeschool voor de Kunsten/HKU, twaalf culturele instel-

lingen en drieëntwintig basisscholen). Wij hebben geko-

zen voor een educatief samenwerkingsverband met film-

huis ’t Hoogt. We wilden allebei graag op inhoud verdie-

pen door ‘beeld’ (hun deskundigheid) te verbinden met 

‘taal’ (ons onderwijs). Een derde reden is dat we zelf 

bezig zijn met een ‘kwaliteitsimpuls’ bij alle culturele vak-

ken op school bijvoorbeeld door het afstemmen tussen 

atelier, de keuzecursus op woensdag en natuur, techniek 

en wetenschap. 

De landelijke staking van oktober 2017, krijgt een vervolg 

op woensdag 14 maart voor de provincies Utrecht, 

Noord-Holland en Flevoland.  Het kabinet heeft een aan-

tal toezeggingen gedaan, maar die zijn nog onvoldoende 

om de problemen op te lossen. De doelstellingen zijn 

gelijk, er wordt aandacht gevraagd voor de problematiek 

rond de hoge werkdruk, de salarissen en het lerarentekort 

in het primair onderwijs. Bestuur en MR staan achter de 

actie en ook van veel ouders krijgen onze leerkrachten 

steun.

April/ Ouderavond – Lenteproject - overgang 
administratiekantoor 
Maandag 16 april verzorgt Dolf Hautvast  trainer bij 

Respect Education Foundation een enerverende en 

drukbezochte ouderavond. Het thema is het verschil in 

leren én opvoeden van jongens en meisjes. Wat moeten 

we vooral stimuleren bij meisjes? En wat bij jongens? 

Handig om op een rijtje te krijgen, zonder in stereotypen 

te vervallen. 

Vanaf maandag 16 april staat onze school in het teken 

van de bijen, het thema van het lenteproject van dit 

schooljaar. In het kader van de “Beleef en Bewonder 

Voucher” van de provincie heeft de school subsidie aan-

gevraagd èn gekregen om een educatieve bijenkast 

aan te schaffen, zodat kinderen de cyclus van het leven 

van de bijen kunnen zien en ervaren. Met een echte 

imker in ons midden, Ineke leerkracht van groep 5/6, 

komt het belang van de wilde bij en de zorg voor 

behoud van onze natuur tot leven.  

Om onze financiële administratie verder te professionali-

seren vindt een overgang plaats naar een nieuw 

Administratiekantoor (Groenendijk), welke tot volle 

tevredenheid verloopt.  

Mei/ Enquête ouderbijdrage –Circus - AVG 
De ouderbijdrage voor onze school kent een deel dat 

specifiek bedoeld is om een extra kwaliteitsimpuls aan 

ons onderwijs te geven. Ter evaluatie wordt er deze 

maand een enquête onder de ouders afgenomen,  

thuis in te vullen, maar ook in gesprek op het plein.  

Een deel van die ouderbijdrage tbv kwaliteitsimpuls 

wordt besteed aan het inzetten van bijvoorbeeld vak- 

docenten muziek en drama. In de laatste periode van 

het schooljaar zijn de leerlingen in de onder- en boven-

bouw druk aan de slag met muziek (met vakdocent Isa) 

en een combinatie van drama, theater en acrobatiek 

aan de hand van een bijzonder circusproject met Piet 

en JanPier, waarbij kinderen niet alleen een voorstelling 

buiten op het plein zien, maar ook zelf maken.  

Vanaf 25 mei gaat een Europese wet in werking  

(de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

waarbij andere en strengere regels gelden voor de 

bescherming van persoonsgegevens. Voor een school 

betekent dat natuurlijk: veilige afspraken over alle gege-

vens die betrekking hebben op de kinderen (en hun 

ouders).  Dat betekent bijvoorbeeld dat ouders expliciet 

toestemming moeten geven voor het gebruik van 

beeldmateriaal van hun kind, en dat de website een 

openbaar maar ook een besloten deel krijgt, welke 

alleen toegankelijk is met een inlogcode, waar foto’s en 

filmpjes van bijvoorbeeld zo’n leuk circusproject te zien 

zijn. 

Juni/ Afscheid Marian - Reünie  – Afscheid Chila 
van der Bas - HobbyDobbyDag
Als afscheidscadeau voor Marian ter Beek, die in septem-

ber 2017 met pensioen is gegaan en al vanaf de oprichting 

bij de NRS betrokken is, is op 2 juni een reünie georgani-

seerd. Het is een geslaagde dag geworden met ruim 100 
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reünisten. 

Ook is in Juni de laatste bestuursvergadering onder voor-

zitterschap van Chila van der Bas, na 10 jaar zich voor de 

school ingezet te hebben als bestuurslid. 

Het huiselijke thema van de De HobbyDobbyDag dit jaar 

op 15 juni is “Wonen”. De kinderen doen weer mee in 

gemengde groepjes ( groep 1 t/m 8) aan vele activiteiten 

en workshops. Wonen doen we in een huis, maar waar 

woont jouw huis? Of juist niet en woon je op de straat in 

een doos. Of misschien woon je wel in een Tiny huis, een 

caravan, een tent of op een boot. Heb je ooit in je kamer 

in een hut gewoond? En waar wonen de bijen, de vogels 

en andere dieren? Wie zouden er in de Plataan en in onze 

school wonen? Heb je ooit zelf je droomhuis ontwor-

pen? En de aarde, waar woont die dan? In ieder geval 

wonen we op HobbyDobbyDag even met z’n allen op 

school. 

Juli/ Eindpicknick - onderhoudswerkzaamheden
Om de leerkrachten te bedanken en gezellig met elkaar 

het schooljaar af te sluiten vindt de traditionele eindpick-

nick plaats die door de (contact)ouders georganiseerd 

word.  Groep 1 t/m 4 ontmoet elkaar op 3 juli in het 

Wilhelminapark en groep 5/6 geniet op 9 juli bij de Zeven 

Stroompjes. 

In de zomervakantie vinden veel onderhoudswerkzaam-

heden plaats, zoals het schilderwerk in 3 bovenbouwloka-

len, complete verniewing van de noodverlichting, specifie-

ke vloerbehandeling en het verplaatsen en vernieuwen 

van digiborden.   

Augustus/  Koffie op het plein – nieuwe methoden 
spelling en rekenen
Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, schenken 

we op 27 augustus koffie op het plein voor alle ouders. 

Zo kunnen nieuwe ouders de school en elkaar leren 

kennen en is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om de 

contactouders van de klassen te ontmoeten. 

Voor spelling en rekenen worden er nieuwe methoden 

in gebruik genomen. Zo is er voor ieder (kinderen, leer-

krachten en ouders) wel iets nieuws met de start van 

het nieuwe schooljaar. 

September/ Startgesprekken – keuzecursus 
Ouders kunnen zich met de nieuwe Parro app inschrij-

ven voor het Startgesprek dat onderdeel is van de rap-

portage cyclus en waarin de leerling centraal staat en 

waarbij ouders en leerkracht bespreken wat hij/zij nodig 

heeft. In de bovenbouw kunnen de kinderen kiezen of 

ze bij het gesprek zijn.

Ook start de keuzecursus weer in deze maand: alle 

leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op de woensdag in 

verticale groepen aan de slag met de meest uiteenlo-

pende creatieve onderwerpen uit verschillende vakge-

bieden.  We maken altijd een ‘onderwijsplan’ per perio-

de, waarin we alle creatieve vaardigheden, onderwer-

pen en thema’s op elkaar afstemmen. Na drie of vier 

keer keuzecursus is er dan een product, een kunstwerk 

dat ze mee terugnemen naar de eigen groep en dat we 

dan aan elkaar laten zien of er over vertellen. 

Oktober/ Natuurkamp – kwaliteitsimpuls ouderbij-
drage
De beide groepen 7/8 gaan an 1 t/m 3 oktober op 

natuurkamp kamp bij het YMCA in Leusden.  Het fietsen 

naar het kamp, slapen in tenten, corvee, bosspelen, 

bonte avond, en zwemmen is een geslaagde beleving 

voor alle kinderen (en begeleiders). 

Het programma voor de kwliteitsimpuls uit de ouderbij-

drage is goed gevuld met voor de onderbouw Drama 

door vakdocent Mieke, theater,, beweging en presenta-

tie in de vorm van Circus en ondersteuning voor de fijne 

motorische vaardigheden door Kinderergotherapie 

Utrecht. Voor de bovenbouw ligt er een mooi program-

ma met filosofie, kunst & cultuur in het project Fiducie, 

en een lessenserie “geef dans nog een kans” in de 

School voor Moderne Dans. Voor groep 7/8 is er nog 

aandacht voor mentale en fysieke weerbaarheid door 

middel van het programma Bokz, waarin het opbouwen 

van zelfvertrouwen en grenzen aangeven centraal 

staan. 

November/ St.Maarten – Freinetdag
Twee weken is er geknutseld aan dromenvangers en 

dromenblazers, gezongen en geluisterd naar het ver-

haal over onze Utrechtse beschermheilige, zijn mantel 

en z’n goede daden. Ruim tweehonderd kinderen en 

ouders van onze school lopen op zaterdag mee in de 

optocht, een waarlijk spektakel en lichtjesfestijn. 

De jaarlijkse landelijke Freinet studiedag vrijdag 16 

november wordt ‘wegens succes herhaald’ weer op 

onze school gehouden. Uit Nederland en België komen 

150 deelnemers naar deze inspiratiedag met boekpre-

sentaties, workshops en gastspreker. 

December/ Sinterklaas - kerstfeest
Op dinsdag 4 december vieren ook wij op school weer 

het Sinterklaasfeest, volgens onze eigen ‘NRS traditie’ 

waarbij het accent in alle groepen ligt  op het maken, 

geven en ontvangen van cadeautjes van en aan elkaar.  

Verder bouwen we vaak aan de hand van een thema 

een spel op waarin de persoon van Sinterklaas gestalte 

krijgt. Dit jaar gaat Nartano bij elke groep langs in lichte 

paniek omdat de spullen van Sinterklaas kwijt zijn. Bij 

iedere groep kan hij gelukkig iets terugvinden, om zich 

tenslotte helemaal te kunnen verkleden als Sinterklaas. 

Het ‘geven aan elkaar’ en ‘samen delen’ staat ook in de 

kersttijd centraal, waarbij de onderbouw actief is met de 

schoenendoos actie van Edukans/Schoenmaatje en de 

bovenbouw actief is om op allerlei manieren geld te ver-

dienen voor het goede doel 

van Serious Request. Het kerstfeest wordt traditioneel 

met een diner op school gevierd, waarbij de kinderen 

zelf eten meenemen en met elkaar delen in kersttrui of 

kerstjurk. Het NRS kerstkoor, een groep enthousiaste 

ouders, zingt voor het 4e jaar in de ochtend en ‘savonds 

bij de boerenkool en “Glühwein op het plein”. Mede 

dankzij de vuurkorf, de gezamenlijkheid in aankleding en 

opruimen, en de grote opkomst gaan we allemaal warm 

de kerstvakantie in. 
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2.1. Onderwijs

In het Schoolplan 2015-2019 zijn de visie en uitgangspun-

ten van onze school beschreven en de gewenste ontwik-

keling van de school in deze periode. 

Ons schoolplan sluit aan bij het bestuursakkoord De school 

van 2020, een akkoord dat in 2014 is gesloten tussen de 

staatssecretaris van onderwijs en de vertegenwoordiger 

van schoolbesturen in het basisonderwijs.

We gaan als school steeds door met het bieden van uit-

dagend onderwijs, het gebruik van ICT en de aanschaf 

van nieuw lesmateriaal, waarbij we de digitale mogelijkheden 

meenemen. We willen ieder kind de kans geven zijn of 

haar talenten te ontwikkelen. Als school werken we met 

themagroepen om beleid te ontwikkelen waar draagvlak 

voor is. Deze werkwijze is ook onderdeel van De school 

van 2020. 

Voorbeelden van dit beleid zijn in het schooljaar 2018-2019 

de implementatie van de nieuwe reken- en spelling- 

methoden, het invoeren van ICT-middelen bij het onder-

wijsaanbod, het innoveren van het bewegingsonderwijs 

(meten, verbeteren motoriek en aanbod) of het integreren 

van het onderwijsaanbod vakdocenten vanuit de kwaliteit-

simpuls ouderbijdrage.

Vanuit onze visie op onderwijs verbinden wij deze onder-

werpen en thema’s op een organische manier met elkaar 

in het beleid én de onderwijspraktijk. Een aantal genoem-

de leer- of ontwikkelingsgebieden worden hierna belicht. 

Ontwikkeling van het jonge kind (groep 1 t/m 4)
In ons onderwijs zijn de visie op de ontwikkeling van het 

jonge kind terug te vinden in de groepen 1/2 met een 

uniek spelaanbod in een rijke leeromgeving (‘spelend 

leren’). Leerkrachten volgen de ontwikkeling van leerlingen 

hierbij aan de hand van de observatiemethode KIJK en 

aan de hand van collegiale consultaties bespreken ze de 

vorderingen en maken ze aanpassingen. 

In de groepen 3/4 is er in het begin van groep 3 nog grote 

aandacht voor het onderwijsaanbod waarbij het spelen 

ook nog voorop staat, zoals bij het rekenen of als groep 3 

spelend leert in de kleutergroepen.

In 2018 heeft de focus gelegen op de continuïteit van de 

collegiale consultatie en intervisie tussen de collega’s van 

de groepen 1/2 en 3/4, met het accent op de overdracht 

van groep 2 naar groep 3 en langs de lijn van onze visie 

op die ontwikkeling van het jonge kind (van spelen naar 

leren).

Bovendien zijn we gestart met het uitgebreider informeren 

van ouders over deze visie en de concrete overstap van 

hun kinderen van groep 2 naar groep 3 en wat zij hierbij 

kunnen verwachten.

In 2019 bouwen we de voorlichting aan ouders rond de 

overgang van groep 2 naar groep 3 verder uit (naast op 

papier, ouderavond ook een inloopspreekuur).

We consolideren de collegiale consultatie en intervisie tus-

sen de collega’s van de groepen 1/2 en 3/4, met het 

accent op de overdracht van groep 2 naar groep 3 en 

langs de lijn van onze visie. Deze vorm van samenwerking 

bevordert de kwaliteit in de begeleiding van het jonge kind 

in deze fase van hun ontwikkeling.

ICT-middelen en onderwijsaanbod, in combinatie 
met rekenen, spelling en portfolio
In 2018 hebben we de keuze van een nieuwe reken- èn 

spellingmethode gecombineerd met een brede oriëntatie 

op het gebruik van ICT middelen. Die middelen zijn in te 

zetten bij deze nieuwe methoden, maar ze kunnen tegelij-

kertijd als onlosmakelijk worden gezien in onze vorm van 

onderwijs; bij het zelfstandig werken in combinatie met het 

maken van studies en projecten op het gebied van 

wereldoriëntatie.
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Bovendien kunnen ze een belangrijke rol vervullen in onze 

zoektocht naar het zo goed mogelijk in beeld brengen van 

het ‘natuurlijke leren’ in ons onderwijs waarbij we de voort-

gang van leerlingen zo goed mogelijk kunnen volgen en 

waarbij het onderwijsaanbod op elkaar is afgestemd door 

de leerjaren heen. 

In de eerste helft van het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn 

we wat dit laatste betreft  begonnen met een proeftuintje 

met een digitale portfolio in de kleutergroepen. 

In de groepen 3 t/m 8 zijn we gestart met de nieuwe 

reken- en spellingmethoden, waarbij in de bovenbouw alle 

leerlingen voor het digitale deel van de rekenmethode met 

een Chromebook werken. Verder zijn we overgegaan tot 

de aanschaf van Ipads voor het gebruik in alle groepen en 

in brede zin, bij verschillende onderdelen van ons onder-

wijsaanbod (bv. bij vieringen, aanbod vakdocenten, 

animatie(e.a.)project(en), etc).

In 2019 gaan we het portfolio proeftuintje evalueren en 

bepalen we wat we verder gaan doen op het gebied van 

het zo goed mogelijk volgen van het ‘natuurlijke leren’ in 

de school (aan de hand van een themagroep). De ver-

wachting is om ook andere portfolio mogelijkheden hierin 

mee te nemen en om het proeftuintje uit te breiden naar 

één of meerdere groepen van 3 t/m 8.

De implementatie van de reken- en spellingmethoden vol-

gen we nauwgezet aan de hand van regelmatige bijeen-

komsten onder leiding van de Intern Begeleider en waar 

nodig met de inzet van externe deskundigheid; doel is 

natuurlijk om deze methoden zo goed mogelijk te laten 

landen bij leerkrachten èn leerlingen en om te kijken waar 

integratie met ons andere onderwijsaanbod mogelijk is 

(‘levend rekenen en spellen’).

In de tweede helft van het volgend schooljaar zal de 

bovenbouw volledig overstappen op het digitale onder-

wijsaanbod van de rekenmethode.

We starten met het ontwikkelen van het beleid bij het ver-

antwoord gebruiken van de inmiddels vele ICT middelen 

op school; hierbij richten we ons op de voortschrijdende 

inzichten in het onderwijsveld op dit gebied ten aanzien 

van de verschillende ontwikkelingsfasen bij leerlingen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld, uitgewerkt in 
schoolprojecten
In 2018 zijn er zowel in de onderbouw als in de bovenbouw 

verschillende projecten aan bod geweest. In deze projec-

ten komen steeds wisselende leergebieden of combinaties 

hiervan aan bod. Er wordt een beroep gedaan op verschil-

lende vaardigheden bij de leerlingen, zoals informatie ver-

werven en verwerken, verslagleggen en presentaties 

maken. Leerlingen maken uitstapjes, ouders zijn betrokken 

bij het leren en de kinderen maken het leren ook zichtbaar, 

aan elkaar en aan ouders; de resultaten hebben we 

‘gevierd’ door spreekbeurten, presentaties, voorstellingen, 

tentoonstellingen en rondleidingen. 

In de projecten leggen we waar mogelijk dwarsverbanden 

met de vaste keuzecursus op woensdagen (variërend 

onderwijsaanbod op handvaardigheid-/kunstzinnig gebied). 

Ook hebben we de vakdocenten voor drama, muziek en 

dans betrokken. Zo maken we als school een organisch 

geheel van deze projecten waardoor de leerlingen samen-

hang ervaren en, zo hopen we, er meer motivatie en plezier 

aan ontlenen. 

Samen met de groepsprojecten en de studies van leerlin-

gen vormen deze jaarlijkse, grote projecten een waardevolle 

invulling van onze visie op de oriëntatie op jezelf en de 

wereld. Slechts enkele voorbeelden van projecten in 2018 

waren in de onderbouw Toveren en in de bovenbouw 

Fiducie (filosofie, kunst en cultuur), terwijl in alle groepen 

projecten aan bod kwamen over Bijen (Lente), St.Maarten 

en Circus (drama, theater en bewegen)

In 2019 vervolgen we deze opzet met verbindingen tussen 

de leergebieden en projecten en de samenwerking met 

externe partners, zoals vakdocenten in het kader van de 

ouderbijdrage/kwaliteitsimpuls en zoals op het gebied van 

kunst en cultuur, waaronder organisaties als die van  

St.Maarten en ’t Hoogt/Creatief Vermogen.

Cultuureducatie
In 2018 zijn we na een lange voorbereiding met de betrok-

ken culturele partners, samen met ’t Hoogt filmhuis, het 

project ‘BeeldTaal’ gestart. In de aanloop hebben we 

samen eerst de ‘stadse’ visie verder uitgewerkt en verfijnd 

voor het project op onze eigen school. Verder is het team 

getraind in het uitwerken van de visie tijdens de projecten 

en lessen op school. Het doel is dat onze leerlingen in de 

meest brede zin kennismaken met en zelf werken aan het 

ontwikkelen van hun vaardigheden op het gebied van cul-

tuur en met name rond ‘beelden’ en ‘taal’. Naast dat leer-

lingen natuurlijk allerlei ‘producten’ gaan maken, leggen we 

hierbij het accent vooral op het proces en de ontwikkeling 

van de vaardigheden.

Bovendien verrijken we hiermee onze eigen kennis (vanuit 

de input van de vakdocenten film/beeld) en verankeren 

we deze kennis en het aanbod in ons eigen cultureel edu-

catieve aanbod. Natuurlijk verbinden wij deze zaken óók 

weer met andere leergebieden en projecten en vieringen 

op onze school. Tevens integreren we dit project met de 

kwaliteitsimpuls bij het verbinden van de keuzecursus, het 

atelier en natuur, techniek en wetenschap.

De bovenbouw heeft in dit kader gewerkt aan het anima-

tieproject met het thema ‘De Zee’; aan de hand van leer-

vragen over de zee hebben ze een studie gemaakt over 

hun eigen ‘zee onderwerp’ en vragen en antwoorden uit-

gewerkt in een animatie. Deze animaties zijn gepresen-

teerd in het filmtheater ’t Hoogt en gepubliceerd op de 

website.

Zo hebben leerlingen ook van elkaars onderwerpen 

geleerd en hun product aan ouders laten zien.

In 2019 starten we in het voorjaar in de onderbouw met 

animatieproject in samenwerking met ’t Hoogt aan de 
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hand van het thema ‘Je eigen lijf’. In het najaar van 2019 

vervolgen we de samenwerking met ’t Hoogt die dan 

door alle groepen heen loopt; hierbij onderzoeken we de 

mogelijkheid om dit groep doorbrekend en in verticale 

groepen te doen; zoals we dat ook op de 

‘HobbyDobbyDag’ doen (ouders geven workshops en 

lessen op één dag in het jaar) en op de sportdag. Het hele 

culturele project met alle Utrechtse partners en ons 

samenwerkingsverband met ’t Hoogt in ons schoolproject 

‘BeeldTaal’ bestrijkt in totaal drie jaar.

Educatieve tuinactiviteiten
In 2018 hebben in het kader van het Lenteproject opnieuw 

bijenkasten in de school geplaatst en leren we hierover en 

maken we ‘NRS honing’. ‘Onze bijen’ komen natuurlijk ook 

in onze eigen tuin om te bestuiven…waar ook nu leer-

krachten, leerlingen en ouders hebben samengewerkt om 

de tuin te onderhouden, eruit te oogsten en lessen aan te 

verbinden.

Met deze impuls met bijen verrijken we natuurlijk ook weer 

ons onderwijs op het gebied van natuur en wetenschap 

èn het milieu, bezien vanuit het feit dat het achteruitlopen 

van de bijenstand grote invloed heeft. Hiermee leveren we 

dan ook gelijk een bijdrage ten goede (met onze eigen 

imker-leerkracht).

In 2019 gaan we door met het project ‘bijen in de school’ 

en we gaan kijken of er misschien met het IVN nog een 

slag kunnen maken met een pilot over ‘Binnenbos’; lessen 

over en het plaatsen van groen-in-de-klas, natuurlijk bin-

nen een groter kader van natuur en milieu en met name 

dan in de stad.

Natuur, techniek en wetenschap 
Waar we in algemene zin bij dit leergebied in de boven-

bouw bezig zijn met het ontwikkelen van specifieke vaar-

digheden, is groep 1 en 2 vooral bezig met het ontdek-

kend leren. Dit speelt zich vooral af in de bouwklas tijdens 

het vrij spelen. 

In de bouwklas zijn materialen aanwezig waarmee de kin-

deren kunnen ontdekken en experimenteren.

Sinds begin 2017 heeft de themagroep themakisten 

gemaakt voor de onderbouw. Deze kunnen gebruikt wor-

den in de klas en tijdens projecten.

In de groepen 3/4 wordt er wat betreft natuur, techniek en 

wetenschap geschakeld tussen het ontdekkend leren en 

het doelgericht werken aan een eindproduct.

Een aantal van de vaardigheden c.q. kerndoelen die in de 

bovenbouw aan bod zijn gekomen zijn: solderen, werken 

met microscopen, houtverbindingen maken en onderzoe-

ken en hydraulische liften.

In de groepen 1 en 2 heeft Techniek dus wel een vaste 

plaats in het rooster middels de bouwklas. Natuur komt 

ook hier aan bod via de projecten.

We merken dat in groep 3 en 4 de nadruk ligt op 

natuur(boerderijproject, het lijf), maar dat Techniek nog 

geen vaste plaats in het rooster heeft. 

In de groepen 5,6,7 en 8 vormt Natuur en Techniek een 

vast onderdeel bij het Zelf Werken en is als zodanig inge-

bed in het onderwijs.

In 2019 willen we verder gaan met de ontwikkeling van 

Natuur en Techniek in de onderbouw. Themakisten kun-

nen bij de groepen 1/2  gebruikt worden in de Bouwklas, 

alsmede nieuw aan te schaffen materialen.

In de groepen 3/4 is het van belang om Techniek een 

plaats te geven in het rooster, zodat het gewaarborgd 

wordt. Er is behoefte aan technieklessen, maar er wordt 

geen ruimte voor in het rooster ervaren. Ook hier wordt 

gekeken naar aanschaf van nieuwe materialen.

Voor wat betreft de hele school zal er ook gekeken wor-

den naar deelname aan techniek en natuurprojecten als 

onderdeel van de kwaliteitsimpuls.

Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs bij ons op school is een combi-

natie van de vakdocent gym, bekostigd via de 

Werkdrukmiddelen en de inzet van de eigen leerkrachten. 

Op deze manier versterken we niet alleen elkaars kennis 

en verhogen we de kwaliteit van de gymlessen; het gaat 

hierbij ook om visie uitgangspunten als zelfstandigheid en 

eigenaarschap van leerlingen, óók in de gymlessen.

Ouders ervaren ook deze specifieke aanpak door het 

aanbod van de kijk- en meedoelessen ieder voorjaar in 

alle groepen.

Buiten school zijn de leerlingen met de gymdocent door 

het jaar heen zeer actief, met schooltoernooien bij voetbal, 

korfbal, volleybal en obstacle run.

In 2018 zijn we gestart met een proef met de MQscan in 

alle groepen. Hiermee kunnen we de motorische vaardig-

heden van de leerlingen goed en objectief in kaart bren-

gen en de gymlessen hier op afstemmen. We bespreken 

de uitkomsten van de scan met onze vaste netwerk part-

ners van Kinderergotherapie zodat we nog verder op 

maat kunnen vaststellen of een individuele aanpak (i.s.m. 

ouders) aan te bevelen is.

In 2019 evalueren we de proef met de MQscan en de 

afstemmen met de Kinderergotherapie om te kijken of we 

hier mee door willen gaan en dan nog meer kunnen 

inpassen in het bewegingsonderwijs.

We gaan door met het buiten school met de gymdocent 

door het jaar heen actief blijven met schooltoernooien bij 

voetbal, korfbal, volleybal en obstacle run

Kwaliteitsimpuls - dans, drama en muziek – 
sociaal emotionele en kunstzinnige ontwikkel-
ing, aanbod natuur & techniek, 21e eeuwse 
vaardigheden.
De lesinzet van vakdocenten voor extra aanbod dans, 

muziek en drama, bekostigd uit de ouderbijdrage, hebben 

we in de loop van 2018 uitgebreid naar aanleiding van de 

enquêtes onder ouders en team. Zo zijn hebben we een 

sociale weerbaarheidstraining toegevoegd; beweging, 

theater en drama in de vorm van circuslessen en een  

project waarin kunst en filosofie werden gecombineerd.

Waar mogelijk hebben we de lessen van de vakdocenten 

weer geïntegreerd met projecten en vieringen van de 

school.

In 2019 evalueert het bestuur de inzet van deze kwaliteit-

simpuls (‘van goed naar beter’) en extra ouderbijdrage 

met ouders en team. Aan de hand van deze uitkomsten 

kunnen we nagaan hoe we de inzet van de vakdocenten 

wordt ervaren en waar er nog aanpassingen en verbete-

ringen mogelijk zijn die recht doen aan de kwaliteit van 

deze impuls. Eventuele veranderingen worden in het 

schooljaar 2019-2020 ingezet.
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2.2 Ondersteuningsbeleid

Passend Onderwijs
Het Utrechtse Samenwerkingsverband, waarin alle bestu-

ren zijn vertegenwoordigd, is verantwoordelijk voor de uit-

voering van de wet op Passend Onderwijs in de stad 

Utrecht.  Vanuit het samenwerkingsverband ontvangen de 

Utrechtse scholen geld voor de zogenaamde basisonder-

steuning aan alle leerlingen in hun school. Hiermee kunnen 

scholen in principe alle extra ondersteuning bieden in het 

geval van belemmeringen op het gebied van het leren en/

of de sociaal emotionele ontwikkeling. Wanneer dit voor 

een individuele leerling niet voldoende is en de school 

bovenop de basisondersteuning extra middelen nodig 

heeft, dan geldt ‘speciaal waar nodig’. De school vraagt 

dan bij het samenwerkingsverband extra middelen aan in 

de vorm van een arrangement op maat (hiervoor gelden 

specifieke criteria met een aparte aanvraagprocedure). We 

hebben in het Schoolondersteuningsplan vastgelegd hoe 

de ondersteuning voor onze leerlingen eruit ziet. Onze 

school is op verschillende manieren vertegenwoordigd in 

het samenwerkingsverband; in het bestuur, de beleids-

groep en de medezeggenschapsraad. Zo zijn we goed 

aangesloten bij de ontwikkelingen op het gebied van pas-

send onderwijs en dan met name in Utrecht. 

Wijkteams onderwijs en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg werken samen in wijkteams. De 

bedoeling hiervan is om de ondersteuning van kinderen 

thuis en op school zo goed mogelijk op elkaar af te stem-

men. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in 

de gemeente Utrecht en in onze wijk, blijft in ontwikkeling. 

Aan de orde zijn en blijven in de samenwerking: het wer-

ken op maat, laagdrempeligheid en met een duidelijke 

invulling en scheiding van de verschillende rollen. Hiernaast 

blijven de financiering en met name de vergoedingen-

stroom en mogelijkheden voor ouders en school in de 

jeugdzorg punten van aandacht.

Onze inzet hierbij is steeds hoe onze leerlingen (en hun 

ouders) zo goed mogelijk kunnen profiteren van de inzet 

van een wijkteam, bij het welbevinden en leren op school.

Het volgen van de ontwikkeling en het wel- 
bevinden van de leerlingen
De Nieuwe Regentesseschool is een vernieuwingsschool 

met een bijzondere visie op onderwijs. 

Om vanuit deze visie de voortgang van leerlingen te volgen 

en daarmee zicht te houden op de kwaliteit van het onder-

wijs, zijn we steeds op zoek naar passende middelen. 

We zetten gangbare, objectieve meetinstrumenten in, 

zoals CITO, ZIEN en KIJK. 

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we CITO toetsen 

voor (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. ZIEN is het 

instrument voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

leerlingen op individueel en op groepsniveau. Leerlingen 

vullen deze vragenlijst zelf in en we kunnen deze uitkom-

sten combineren met wat leerlingen zelf ervaren en aan 

oplossingen bedenken; vanuit de klassenvergadering en 

de kinderraad. Of de uitkomsten vormen een concrete 

aanvulling van het aanbod sociale vaardigheden en het 

Pauzeplan (waarbij leerlingen zelf mediator zijn in de 

pauze).

KIJK is het leerling observatiesysteem dat we bij de kleu-

ters hanteren om hun ontwikkeling in brede zin te observeren 

en te volgen. 

In ons eigen ontwikkelde rapport zijn naast de weergave 

van deze opbrengsten allerlei items opgenomen waarmee 

we de leerlingen kunnen volgen vanuit onze vernieuwings-

visie, bijvoorbeeld hoe een leerling scoort op het gebied 

van zelfstandigheid en eigenaarschap bij het leren. 

In 2018 hebben we een verdere oriëntatie gedaan op digi-

tale middelen met name het digitale portfolio. Hiermee 

denken we goed in staat te kunnen zijn om de ontwikkelin-

gen van onze leerlingen bij het ‘natuurlijk leren’ te kunnen 

volgen. Zo’n portfolio zien we ook in samenhang met stu-

dies, projecten èn de reguliere methoden voor rekenen en 

spelling die we gebruiken. 

2.3  Veiligheid en burgerschaps
kunde Klassenvergadering en 
Kinderraad

Met de klassenvergadering betrekken we leerlingen op 
een structurele en veilige manier bij het creëren van een 
waardevol leef- en leerklimaat in de school. Het geeft ons 
de mogelijkheid om leerlingen werkelijk te horen en hun 
ideeën te honoreren. In de kinderraad bespreken de verte-
genwoordigers van de klassen de input uit hun klassenver-
gadering. Vanuit de kinderraad brengen zij ook weer pun-
ten terug naar hun klas. Dit best ingewikkelde proces heeft 
natuurlijk sterke overeenkomsten met wat er in onze 
democratische samenleving in bestuurlijke vorm plaats-
vindt. Het vraagt ook voortdurend overleg tussen leer-
krachten en aandacht voor de begeleiding hiervan. 

In de klassenvergadering en de kinderraad brengen leerlin-

gen ook geregeld zaken in uit de pauze en de overblijftijd. 

Om leerlingen elkaar goed ‘te laten verstaan’, zowel op 

verbaal als non verbaal gebied, krijgen ze in de bovenbouw 

een training voor sociale vaardigheden, die ze ook toepas-

sen bij het mediator zijn in de pauze. In de onderbouw bie-

den we in een schooljaar regelmatig een ‘Rots en water’ 

training aan, die op school door partners van ons sociaal 

psychologische netwerk wordt gegeven.

In 2019 zullen we met al deze zaken doorgaan en we zul-

len de input vanuit de individuele vragenlijsten van ZIEN, 

door leerlingen ingevuld, hiermee combineren. We ver-

wachten op deze manier ook de zelfstandigheid en het 

eigenaarschap van leerlingen ten aanzien van de veiligheid 

en de inspraak bij hun leerproces te bevorderen.

2.4 CITO Gegevens

De gemiddelde score van de CITO-eindtoets op de 

Nieuwe Regentesseschool was de afgelopen jaren:

2018:   536,9 
2017:   536,7 
2016:   538,2
2015: 541
2014:  539,3
2013: 539,7
2012: 538,6

De CITO-score 2018 komt niet overeen met de ver-

wachtingen van de leerkrachten op basis van hun obser-

vaties en het CITO-leerlingvolgsysteem. De school 

scoort met deze CITO-uitslag niet zoals verwacht, afge-

zet tegen de populatie van de leerlingen. Het schoolad-

vies en de uitstroom van deze groep leerlingen zijn wel 

conform de verwachtingen en de populatie.

Hiervoor zijn min of meer duidelijke oorzaken aan te wij-

zen. Trends en oorzaken worden door het bestuur met 

het MT ieder jaar besproken alsmede de verbeterpunten 

voor het volgend jaar.

Vorig jaar is, naar aanleiding van de resultaten op met 

name het gebied interpunctie en grammatica een 

poging gedaan om dit d.m.v. de zogenaamde tekstkring 

ingebed te krijgen in ons onderwijs. Dit heeft echter niet 

tot een verbetering geleid. 

Daarom is voor komend jaar gekozen voor een specifie-

ke benadering van grammatica onderwijs. Leerlingen in 

groep 8 werken een grammaticaboekje door en vanaf 

de kerstvakantie zal grammatica stelselmatig een keer 

per week besproken worden. Dit kost minder tijd dan 

een taalkring, die lastig te organiseren was binnen ons 

rooster en daarom geen vast onderdeel daarvan was.

Een minder duidelijke, mogelijke oorzaak is wellicht de 

motivatie bij leerlingen bij de toets; ze zijn immers al 

geplaatst voor het VO en niet de toets, maar het advies 

van de leerkracht is leidend. Motivatie tijdens de 

Eindtoets is lastig te meten. 
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Leerlingen geven wel aan dat ze minder gemotiveerd 

waren, maar navraag bij de Centrale Eindtoets leert ons 

dat dit zeker geen landelijk beeld is, wat ook nog ver-

sterkt wordt door het feit dat de gemiddelde scores van 

de afgelopen jaren(dus ook toen de eindtoets nog bepa-

lend was en eerder werd afgenomen) niet ver uiteenlo-

pen en soms zelf hoger zijn dan vroeger. 

Desalniettemin blijven we alert en bespreken we van 

tevoren het belang van de toets met de leerlingen.  

Het is een laatste meetinstrument op de Basisschool en 

wordt ook aan het Voortgezet Onderwijs doorgegeven, 

die daar zeker kennis van nemen.

2.5  Uitstroom naar het Voortgezet 
Onderwijs

Schooladvies en eindtoets
Vanaf eind groep 7 voeren de leerkrachten gesprekken 

met ouders over welk type voortgezet onderwijs het 

meest geschikt is voor hun kind. Als de leerling in groep 

8 zit, krijgen ze tijdens het startgesprek een voorlopig 

advies. In november volgt er dan nog een CITO toets- 

periode, waarna de kinderen vóór de kerstvakantie hun 

definitieve advies krijgen. De leerkrachten gebruiken  

verschillende bronnen voor hun advies: de toetsen van 

methodes, de toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem 

en observaties van de sociaal- emotionele ontwikkeling, 

de werkhouding en het doorzettingsvermogen. Ná het 

schooladvies wordt de Centrale Eindtoets eind april 

afgenomen. 

Als het resultaat daarvan hoger uitkomt dan het gegeven 

advies van de school, gaan school en ouders in gesprek 

over aanpassing van het advies. Uiteindelijk beslist dan 

de directeur van de basisschool over het definitieve 

schooladvies.  

Aansluiting Primair Onderwijs- Voortgezet 
Onderwijs (POVO)
Het besturenoverleg POVO stelt de procedures voor 

advies, aanmelding, loting en plaatsing vast bij de over-

gang van primair naar voortgezet onderwijs. Alle besturen 

voor PO en VO in de gemeente Utrecht zijn hierbij aan-

gesloten. Het POVO heeft in 2016 opnieuw de plaatsing- 

en lotingsprocedure laten onderzoeken. Zij heeft op 

basis daarvan besloten de procedure niet te wijzigen. 

Uitstroom 
In 2017 zijn 28 leerlingen van groep 8 uitgestroomd naar 

het voortgezet onderwijs. 

Met het advies van de leerkracht zijn de kinderen als 

volgt uitgestroomd:

 

13 VWO 1 Stedelijk Gymnasium Amersfoort

 2 Christelijk Gymnasium Utrecht

 1 Gerrit Rietveld College Utrecht

 5 Unic Utrecht 

   1 Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven

 1 OLZ Zeist

                     1 Stedelijk gymnasium Utrecht

 1 College de Heemlanden Houten

7 HAVO  2 Unic Utrecht 

 2 Gerrit Rietveld College Utrecht       

 2 X11 Utrecht

  1 Herman Jordan Zeist

                                

2 VMBO-TL 1 Gerrit Rietveld College Utrecht

 1 1 OLZ Zeist.

De school gebruikt een aantal instrumenten om te wer-

ken aan de kwaliteit van het onderwijs. Het team maakt 

elk jaar een jaarplan op basis van het vierjarige school-

plan. Dit jaarplan is de basis voor het verder ontwikkelen 

en verbeteren van het onderwijs. Het bestuur ziet toe 

op de uitvoering van het jaarplan.  

De school volgt door middel van het CITO leerlingvolg-

systeem of het onderwijs ook de gewenste cognitieve 

opbrengsten heeft. Leerkrachten en intern begeleider 

kijken naar individuele kinderen en naar de groep als 

geheel. Het managementteam en het bestuur kijken 

naar de trends per groep. Als de ontwikkeling op een 

bepaald vakgebied bijvoorbeeld niet loopt zoals je mag 

verwachten stellen leerkrachten en intern begeleider 

een verbeterplan op. Directeur en bestuur volgen dan 

weer of het verbeterplan de gewenste resultaten ople-

vert. Als er sprake is van bovengemiddelde resultaten 

kijken leerkracht en intern begeleider waar uitdaging en 

verrijking mogelijk is. 

Terugblik 2018
De kinderen leren wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie) door studies en projecten. De 

school heeft hiervoor leerlijnen opgesteld vanuit de zoge-

naamde kerndoelen. Het team zoekt nu naar een goede 

manier om de ontwikkeling van de kinderen op het gebied 

van wereldoriëntatie te volgen en vast te leggen. Dit zou 

kunnen met een digitaal portfolio. Het team heeft zich hier 

3. Kwaliteit van het onderwijs
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in 2018 verder op georiënteerd door verschillende portfolio’s 

te vergelijken en een proef te starten in de kleutergroepen.

Niet alleen de leeropbrengsten zijn belangrijk, ook is het van 

belang of de kinderen zich sociaal emotioneel goed ontwik-

kelen. De school gebruikt daarom het instrument ZIEN! om 

deze sociaal emotionele ontwikkeling te volgen en waar 

nodig extra ondersteuning te kunnen bieden aan individuele 

leerlingen of een groep als geheel. 

Een andere manier om te kijken hoe het gaat met de kwali-

teit van het onderwijs is om te vragen hoe ouders en leerlin-

gen deze ervaren. In 2018 heeft de focus gelegen op de uit-

wisseling met ouders over het onderwerp ouderbijdrage en 

kwaliteitsimpuls in het onderwijs.

Het team is de basis voor een goede onderwijskwaliteit.  

Er is daarom veel aandacht voor de ontwikkeling van de 

leerkrachten. Er zijn jaarlijks vier studiedagen voor het team. 

Daarnaast volgen individuele leerkrachten conferenties, 

workshops of een opleiding. 

Ook is de school lid van de Vereniging voor 

Freinetpedagogie. In dit verband gaan leerkrachten van de 

verschillende Freinetscholen bij elkaar op bezoek om van 

elkaar te leren. 

Naast de vaste leerkrachten heeft het bestuur een aantal 

jaren geleden een inkomensafhankelijke ouderbijdrage inge-

steld om een extra kwaliteitsimpuls aan de school te geven 

in de vorm van inzet van vakdocenten.

Vanuit deze extra bijdrage hebben we in 2018 ook weer 

vakleerkrachten lessen kunnen laten verzorgen voor drama, 

muziek en dans, die we in de loop van het jaar hebben uit-

gebreid naar andere disciplines, zoals bijvoorbeeld filosofie 

en kunst.

De kwaliteit van het bewegingsonderwijs hebben we kun-

nen borgen door de gymdocent op te nemen in de formatie 

vanuit de werkdrukmiddelen. Daarnaast blijft de onderwijsas-

sistent samen met de leerkrachten het natuur & techniek 

onderwijs verzorgen en ondersteuning bieden in de onder-

bouw.

In 2018 hebben we zowel voor rekenen als voor spelling  

een nieuwe methode ingevoerd. Hoewel het ongebruikelijk 

en zeer intensief is om twee methoden op cognitief leerge-

bied tegelijk in te voeren, vonden we de kwaliteit van de 

huidige methoden ver onder de maat. Om de invoering 

goed te doen verlopen hebben de leerkrachten een traject 

afgelegd met scholing door externe deskundigen.

Vooruitblik 2019
In 2019 borgen we de implementatie van de nieuwe 

reken- en spellingsmethoden. In 2019 breiden we de 

ZIEN vragenlijst om de veiligheid bij de leerlingen te 

meten, uit met een tevredenheidspeiling onder de 

bovenbouwleerlingen. Voor 2020 staan de tevreden-

heidspeilingen onder ouders en team weer op het pro-

gramma. Op basis van de resultaten, feedback en tips uit 

de ouderenquête over de ouderbijdrage en de nieuwe 

invulling van de kwaliteitsimpuls, de input van het team 

en de ervaringen van de afgelopen jaren hiermee heb-

ben bestuur, directie en MR het inhoudelijke kader voor 

de ouderbijdrage herijkt en aangescherpt. Het nieuwe 

kader maakt een wat bredere besteding van de ouder-

bijdrage mogelijk en maakt een explicietere link naar 

Freinet kenmerken. Naast deze evaluatie heeft het 

bestuur ook naar de financiële kant gekeken en worden 

de verschillende scenario’s onderzocht om de staffels 

beter in te richten. Het team gaat verder aan de slag met 

een digitaal portfolio, naar aanleiding van de ervaringen 

bij de kleuters, om de leeropbrengsten van de wereldoriën-

tatievakken te volgen.  In 2019 maken we een start met 

het nieuwe vier jarige Schoolplan 2019-2023.

Hierin nemen we uiteraard in ieder geval de Freinet iden-

titeit op en werken we deze verder uit, zodat de aanbe-

velingen van de inspectie hieromtrent een plaats krijgen.

4. Personeel en Organisatie 
Vanuit het perspectief van personeel is 2018 weer een 

goed en leerzaam jaar geweest.

We hebben een kwalitatief goed, ervaren en stabiel 

team. Daarbij lukt het ons om de laatste jaren bij vacatu-

re ruimte die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering 

ook te verfrissen met nieuwe, jonge en enthousiaste col-

lega’s die echt voor onze school en voor ons onderwijs 

kiezen.

Ook in 2018 zijn we er in tijden van tegenslag op perso-

neelsgebied, door griepgolf of langerdurende uitval door 

ziekte weer in geslaagd om de stabiliteit te bewaren en 

de kwaliteit van het onderwijsaanbod te garanderen. Het 

lukte weer met een variatie aan creatieve oplossingen 

door ons vervangingsbeleid en de bereidheid en passie 

van alle medewerkers om mee te denken en in te sprin-

gen. De griepgolf begin 2018 hebben we op twee uitval-

dagen na volledig kunnen opvangen. We zijn hier trots 

op. Voor een éénpitter en als school voor bijzonder 

onderwijs én met de huidige krapte op de arbeidsmarkt 

is het niet makkelijke te realiseren.

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen
Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een 

gedeeltelijke afwezigheid door ziekte van een leerkracht 

in de onderbouw en een zwangerschap situatie en lan-

ger durende afwezigheid door ziekte van een leerkracht 

in de bovenbouw. In de onderbouw konden we de ver-

vanging intern regelen met het continueren van dezelfde 

duo bezetting. Bij de bovenbouw hebben we, mede 

door de interne vervanging in de onderbouw, over lan-

gere periode een aantal scenario’s moeten toepassen. 

Hierbij waren verschillende collega’s met een parttime 

omvang bereid deze uit te breiden. 

De middelen van het Werkdrukakkoord die per 1 augus-

tus 2018 vrij zijn gekomen hebben we na en in nauw 

overleg met het team, en met instemming van de MR, 

ingezet door de uren uitbreiding van een onderwijsassis-

tent (0,2 fte), het opnemen van de gymdocent in de for-

matie (0,2 fte) en uitbreiding van de uren van een leer-

kracht om in te zetten voor speciale onderwijstaken (0,2 

fte).

In 2018 hebben we de goede begeleiding en de samen-

werking op maat met de arbodienst kunnen continueren. 

Dit was wederom van belang gezien de complexiteit 

voor een éénpitter bij de langdurige ziekte uitval, het 

aanverwante 2e spoor en de noodzakelijke te nemen 

stappen voor zowel werkgever als werknemer; in de 

opmaat naar een te verwachten toekomstige UWV keu-

ring en in het vinden van een juiste belastbaarheid om te 

kunnen blijven werken.

Scholing en ontwikkeling
De scholing en ontwikkeling heeft in 2018 vooral plaats 

gevonden op het niveau van teamontwikkeling. In de 

voorbereiding op en tijdens de implementatie van de 

nieuwe reken- en spellingsmethode voor de groepen 3 

t/m 8 zijn de leerkrachten door externe begeleiders 

begeleid bij de invoering. Normaal gesproken worden 

niet tegelijkertijd twee nieuwe methoden ingevoerd, dus 

was hiervoor veel inzet, tijd en kracht geconcentreerd in 

het team. 

In de kleutergroepen hebben de leerkrachten zich toe-

gelegd op scholing en ontwikkeling op het gebied van 

het ‘eigen talent ontdekken’ van kinderen, onder andere 

aan de hand van een tweedaagse externe opleiding. Dit 

sluit aan bij de verdere uitwerking van onze visie op ‘de 

ontwikkeling van het jonge kind’, met name op het ‘spe-

lend leren’ in de kleutergroepen. Hierbij wordt niet naar 

het kind gekeken vanuit wat de school de leerling op- of 

voorlegt, maar gaat het om het faciliteren door leerkracht 

en materiaal het kind zich te laten ontwikkelen, waar dan 

speciale aandacht voor het talent in ieder kind ontdek-

ken een belangrijke rol speelt. Om dit ‘natuurlijk leren’ bij 

leerlingen goed te kunnen volgen hebben zij zich ook 
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bekwaamd door als proef een portfolio op te zetten.

Op de landelijke studiedag voor Freinetscholen heeft het 

team zich aan de hand van lezingen en workshops 

gebogen over het thema ‘Ruimte voor Freinet’. Hierbij 

ging het om het ontwikkelen van de ruimte voor 

Freinettechnieken en de Freinetkenmerken  binnen het 

eigen onderwijscurriculum.

Jaarlijks terugkerend wordt de coördinator op het gebied 

van de Mediawijsheid en Veiligheid (‘Pestcoördinator’) 

extern bijgeschoold om vervolgens de inzichten en ont-

wikkelingen op dit gebied weer in het team en de organi-

satie in te brengen en vast te leggen.

Inzet ouderbijdrage 
Net als in voorgaande jaren zijn de extra inkomsten uit de 

ouderbijdrage ingezet als ‘kwaliteitsimpuls’ van ons 

onderwijs. Alle leerlingen kregen in 2018 les van een vak-

docent op het gebied van sociaal emtionele en kunstzin-

nige ontwikkeling.

Deze lessen staan niet op zich en worden door het jaar 

heen verbonden met projecten en vieringen van de 

school, als geïntegreerd geheel en vanuit de opvatting 

dat leren plaats moet vinden in een zinvolle context. Uit 

de eigen formatie wordt een deel van de onderwijsassis-

tentie ingezet ter ondersteuning van deze geïntegreerde 

lessen.

In 2019 zal de visie op en de invulling van de besteding 

van de ouderbijdrage worden  geëvalueerd 

Vooruitblik 2019
Na de intensieve en veeleisende invoering van de reken- 

en spellingsmethoden verwachten we het komend jaar 

weer meer ruimte en lucht in het team om zich te oriën-

teren op andere scholing en ontwikkeling (mede aan de 

hand van de vraag naar gewenste scholing en ontwikke-

ling bij de komende functioneriungsgesprekken).In ieder 

geval ligt er het voorgenomen plan voor scholing bij de 

onderwijsassistenten met verschillende specifieke oplei-

dingen. Verder zijn we voornemens om op MT en direc-

tie niveau coaching in te schakelen om de groepsdyna-

miek en communicatie in de onderbouw in kaart te bren-

gen en verder te verbeteren.

In het kader van de nieuwe cao kunnen we de lijn t.a.v. 

het taakbeleid vervolgen die we eerder hebben opgezet 

bij het zgn. ‘overlegmodel’. Dit zullen we inzetten bij de 

totstandkoming van het werkverdelingsplan en we zullen 

hierbij gebruik maken van het instrument Cupella om dit 

vorm te geven en vast te leggen. Zoals eerder gezegd, 

en hiermee sluiten we aan bij de uitgangspunen van de 

nieuwe cao: het vervangingsbeleid, 

gezondheids(verzuim)beleid en de inzet van werkdruk-

middelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om 

een goed en aangenaam werkklimaat en een cultuur van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid te scheppen.

We zullen het collegiale overleg blijven inzetten om de 

afstemming op de werkvloer te optimaliseren, zodat de 

kwaliteit van het onderwijs en de professionele instelling 

gewaarborgd zijn. De nieuwe(re) collega’s zullen we blij-

ven begeleiden zodat zij zich optimaal kunnen blijven 

ontwikkelen in de schoolorganisatie.

Het werken in themagroepen blijft een belangrijk onder-

deel op school om visie en beleid te ontwikkelen. Deze 

manier van werken zorgt op personeelsgebied voor een 

grote betrokkenheid, inzet en motivatie van teamleden, 

die daadwerkelijk het gevoel hebben als professionals te 

kunnen sturen in de schoolorganisatie en onderwijs.

We gaan in 2019 onderzoeken of het waardevol is en 

ook of er ruimte is om nieuwe collega’s de opleiding voor 

Freinet leerkracht te laten volgen.

Terugblik op 2018
Het geplande schilderwerk aan de lokalen op de eerste ver-

dieping is uitgevoerd in de zomer- en herfstvakantie in 2018. 

De geplaatste keukentjes in dezelfde lokalen zijn in de loop 

van 2018 verder afgewerkt en hiermee is er een mooie een-

heid in alle lokalen ontstaan. Bij inspectie van de voorkant - 

zonzijde van het gebouw bleken eerder dan verwacht alle 

liggende delen van de houten kozijnen toch meer te leiden 

te hebben gehad van de weersinvloeden. Enkele delen 

moesten worden vervangen vanwege houtrot en de rest is 

grondig bijgewerkt tot aan de volgende ingeplande schilder-

beurt aan de buitenkant van het gebouw. Op het gebied van 

de veiligheid zijn er na de jaarlijkse controle enkele onderde-

len van de brandblusmiddelen en een actuele aanpassing 

aan de hele noodverlichting uitgevoerd.

Begin 2019 zal er een hele nieuwe brandmeldinstallatie wor-

den geïnstalleerd die voldoet aan de huidige technische en 

veiligheidsnormen. Hierbij onderzoeken we of doormelding 

naar de alarmcentrale te realiseren is (dat is nu niet het geval 

en ook geen vereiste). In de zomervakantie van 2020 zullen 

als laatste onderhoud op de hele eerste verdieping en in de 

trappenhuizen de vloeren worden vernieuwd; hiermee zijn 

dan alle verbouwingen, vernieuwingen en schilderwerk bin-

nen de school afgerond. Een aantal jaren geleden is het hele 

dak vernieuwd, waarbij door het dakdekker bedrijf is aange-

geven dat binnen vijf jaar een start gemaakt zou moeten 

worden met het vernieuwen van bijna alle dakpannen. De 

slechtste pannen zijn destijds vernieuwd.  Om de gereno-

veerde constructie en isolatie goed te houden wordt geke-

ken wanneer we  deze vervanging binnen deze termijn het 

beste kunnen uitvoeren, eventueel in combinatie met het 

plaatsen van zonnepanelen. We willen hierbij ook kijken naar 

de mogelijkheden van subsidie, waarover recent vanuit de 

overheid veel wordt gepubliceerd. Verder vraagt het een 

gedegen onderzoek naar de meest recente ontwikkelingen; 

jaren geleden is uitgezocht dat door de te flauwe hellings-

hoek van het dak, plaatsing van panelen niet rendabel zou 

zijn.

 

5. Huisvesting 
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6.1 Algemene situatie
De financiële positie van de Nieuwe Regentesseschool blijft, 

net als in voorgaande jaren gezond. Zowel het eigen vermo-

gen als de liquide middelen liggen rond of boven de norm 

die in het basisonderwijs gebruikelijk is. In lijn met de begro-

ting zullen de komende jaren voortdurend en waar nodig, 

investeringen in inventaris, leermiddelen en gebouw kunnen 

worden gedaan. 

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor 

de bekostiging. In onderstaand overzicht wordt het aantal 

leerlingen vergeleken met eerdere jaren (stand van zaken 

op 1 oktober van het betreffende jaar):

Het leerlingenaantal is na een daling in 2017 (222) per 1 

oktober 2018 met 231 leerlingen weer terug op het gemid-

delde van rond de 230 van de afgelopen jaren. Volgens de 

prognose zal de komende jaren dit gemiddelde gehand-

haafd kunnen blijven.Dat betekent dat we voor de komende 

jaren een voldoende stabiele uitgangssituatie voorzien voor 

het belangrijkste deel van de financiering: het aantal leerlingen. 

6.2 Financieel beleid
Het financiële beleid is gebaseerd op de uitgangspunten  

die zijn vastgelegd in het strategisch kader 2018-2019. De 

komende jaren streven we ernaar om de reserves zoveel 

mogelijk op peil te houden en om doorlopend investeringen 

te doen in inventaris, leermiddelen en gebouw, en zullen we 

de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoeken om extra 

geld in te zetten in het onderwijs, en onderwijstaken uit te 

breiden. Met het oog op de financiële situatie op langere ter-

mijn zal het komend jaar tevens verder worden onderzocht 

of de (rente)lasten van de langlopende lening met de 

gemeente Utrecht, ingezet voor de recente nieuwbouw 

(gym/BSO-lokaal), versneld kunnen worden afgelost.

Voor dit jaar is in overleg met de accountant in ieder geval 

een post private middelen gereserveerd en wordt komend 

jaar verder onderzocht of hoe deze post kan worden 

gecontinueerd. Er wordt een actief en flexibel liquiditeitsbe-

heer gevoerd middels een gecombineerde betaal- en inter-

netspaarrekening. Het is bestendig beleid van de school om 

geen liquide middelen te beleggen, in welke vorm dan ook.

6.3 Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activi-

teiten en de bekostiging van de tussenschoolse opvang. 

Daarnaast is met ingang van het schooljaar 2013-2014 de 

ouderbijdrage verhoogd ter financiering van een gewenste 

kwaliteitsimpuls aan onze school: van goed naar beter. In het 

schooljaar 2015-2016 is de vrijwillige bijdrage daartoe (en vol-

gens plan) nogmaals verhoogd. Daarmee zijn de inkomsten 

uit de ouderbijdrage op het door het bestuur gewenste 

niveau. Om de toegankelijkheid van de school te waarbor-

gen is gekozen voor een inkomensafhankelijke bijdrage. In 

2018 heeft het bestuur een enquête onder de ouders 

gehouden over de ouderbijdrage, die in 2019 wordt vervolgd 

met een evaluatie en eventuele herijking van de ouderbij-

drage in samenwerking met de medezeggenschapsraad.   

Voor uitgebreide informatie zie:  www.nieuweregentesse-

school.nl/home/schooldagen/ouderbijdrage

Hieronder wordt uiteengezet hoe de ouderbijdrage 2018  

(in euro’s) is begroot en aangewend in boekjaar 2018*:

*  Omdat de school per kalenderjaar haar  
inkomsten verantwoordt aan het ministerie 
van onderwijs, wordt hierboven een overzicht 
verstrekt van het betreffende kalenderjaar in 
plaats van per schooljaar (inning ouderbijdrage 
is per schooljaar).

6. Financiën 

   

Ouderfonds 2018: 
Begroting en Realisatie      Realisatie      Begroting
     

Inkomsten    
Ouderbijdragen 120.819 114.000

Totaal baten 120.819 114.000

Lasten Buitenschoolse activiteiten  
Feesten 5.473 6.260
Projecten/atelier/tuin/techniek 6.310 6.190
Uitstapjes-kamp 8.392 8.945
Verjaardagen/afscheid 2.207 1.940
Sport 1.044 1.175
Communicatie 3.019 2.250
Klassenkas 2.415 2.500

Totaal lasten Buitenschoolse activiteiten 28.861 29.260

Lasten kwaliteitsimpuls  
Vakleerkracht gymnastiek 12.029 16.420 (3.500)
Training sociale vaardigheden 4.280 3.500
Onderwijsassistent 13.984 13.472
Project Kunst 3.717 
Project Circus 3.990 
Vakleerkracht muziek 2.176 4.245
Vakleerkracht drama 2.030 4.245
Vakleerkracht dans 720 3.900

Totaal lasten kwaliteitsimpuls 42.926 45.782

   

Lasten tussenschoolse opvang  
Loonkosten 44.218 40.695
Vrijwilligers 4.973 4.950
Opleidingskosten 0 500
Spelmateriaal 0 500

Totaal lasten tussenschoolse activiteiten 49.191 46.645

   

Totaal lasten 120.978 121.687

Verschil baten-lasten 159 -7.687

2018    2017 2016 2015  2014 2013 2012 
231      222 231 232     230 241 228

http://www.nieuweregentesseschool.nl/home/schooldagen/ouderbijdrage
http://www.nieuweregentesseschool.nl/home/schooldagen/ouderbijdrage
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De inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot (6K) en dit 

resulteert in een positief saldo.  

Vooralsnog wordt in 2019  uitgegaan van een lager bedrag, 

in lijn met de eerder vastgestelde Meerjarenbegroting.  

Oktober 2019 zal zichtbaar worden of de hogere baten 

zich voortzetten.  In de begroting van 2020 kan dan een 

bijstelling in de begroting worden doorgevoerd. De lasten 

buitenschoolse activiteiten zijn in grote mate volgens de 

begroting besteed.  Zoals uit het overzicht blijkt, hebben 

we het afgelopen jaar bijna een halve ton kunnen besteden 

(of 40% van de inkomsten) aan (extra) lessen dans, drama 

en muziek en projecten kunst en circus. Verder hebben we 

een vakleerkracht gymnastiek en een extra onderwijsassis-

tent kunnen betalen.  De vakleerkracht gymnastiek is met 

ingang van augustus niet meer ten laste van de ouderbij-

drage, maar opgenomen in de formatie t.l.v. het school-

budget. De vrijgekomen middelen in de ouderbijdrage zijn 

in 2018 ingezet voor training sociale vaardigheden in de 

bovenbouw. Bij de lasten TussenSchoolseOpvang zijn de 

loonkosten 10% hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven 

aan een te lage berekening in de begroting en daarboven 

een loonstijging (CAO).

 
6.4 Jaarrekening
De volledige en vastgestelde jaarrekening van het voor-

gaande jaar is na accountantscontrole en goedkeuring 

jaarlijks na 1 juli  op de website van de school te vinden. 

Winst en verlies
Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de staat 

van baten en lasten zoals vooraf begroot versus zoals 

daadwerkelijk gerealiseerd, voor het boekjaar 2018 

(bedragen in euro's):

                                                     werkelijk 2018       begroting 2018     werkelijk 2018 

Rijksbijdragen 1.293.852 1.215.300 1.231.824  
Overige overheidsbijdragen en rijkssubsidies 19.720 19.719 19.813      
Overige baten 176.026 158.000 163.018  

Totaal BATEN 1.489.598 1.393.019   1.414.655  
  
Personele lasten 1.192.734 1.123.310 1.103.552 
Afschrijvingen 45.487 34.600 38.306
Huisvestingslasten 75.567 73.050 74.190 
Overige instellingslasten 136.342 130.335 132.864

Totaal LASTEN 1.450.130 1.361.295 1.348.911
  
Saldo BATEN EN LASTEN  39.469 31.724 65.744 
  
Saldo financiële baten en lasten -12.795 -12.000 -12.677

EXPLOITATIESALDO 26.674 19.724 53.067

Het resultaat over het jaar 2018 bedraagt € 26.674 positief. 

Over het jaar 2018 was een positief resultaat van € 19.724 

begroot. In de analyse van het resultaat wordt een toelichting 

gegeven op deze verschillen.  

Baten
Het totaal van de baten heeft een positief saldo van € 

96.579.  De rijksbijdragen zijn ruim 78K hoger dan 

begroot, dit is toe te schrijven aan beleidswijziging OCW 

met de toekenning Werkdrukmiddelen(10K), een verho-

ging van de PAB inkomsten (7K) en prestatiebox (3K) en 

de correctie (nov.2018) op de Rijksmiddelen Personeel 

2017-2018 en 2018-2019 met ruim 40K.  Een groot deel 

hiervan betreft de loonsverhoging voor leerkrachten(OP). 

Verder zijn de inkomsten Passend Onderwijs ruim 17K 

hoger dan begroot, dit betreft de aanpassing van het 

budget ‘Lichte zorg SWV- basisondersteuning’  en het 

aantal arrangementen voor ‘Zware zorg SWV’. 

Opvallende verschillen in de ‘Overige baten’ betreft de 

Ouderbijdrage, met bijna 7K meer dan begroot.

Lasten
De personeelslasten zijn ruim 69K hoger dan begroot. 

De lonen en salarissen vallen ruim 40K hoger uit dan 

begroot, met name toe te schrijven aan verhoging van 

de loonkosten OP. Voor realisatie Werkdruk is ruim 10K 

loonkosten OP en OOP ingezet. Vanaf augustus 2018 is 

de vakleerkracht gymnastiek in de formatie opgeno-

men. Daarnaast is de formatieve inzet van de onder-

wijsassistent met 0,2 uitgebreid. Voor vervanging is 42K 

ingezet waarvan 40K is vergoed door Vervangingsfonds 

en UWV (verlof zwangerschap). De overige personele 

lasten komen met 91K op een overschrijding van bijna 

13K. Hiervan is een groot deel toe te schrijven aan 

hogere uitgaven dan begroot voor de leerlingenzorg,  

maar deze zijn wel in lijn met de ook hogere inkomsten 

voor deze leerlingenzorg. Er wordt voor 2018 een 

bonus van 4K verwacht (Vervangingsfonds). De afschrij-

vingslasten vallen met 44K bijna 10K hoger uit dan 

begroot, dit is toe te schrijven aan de geactualiseerde 

MIP van begin 2018.  De huisvestingslasten en overige 

instellingslasten zijn vrijwel gelijk aan de begroting. 

Binnen de overige instellingslasten - leermiddelen -  

valt de overschrijding van ruim 6K op bij Informatietech-

nologie; die is toe te schrijven aan de uitbreiding van 

digitale lesmaterialen. 
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6.5 Balans

           Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017
 31 dec 31 dec          31 dec         31 dec

Vaste activa 271.562 265.823 Eigen vermogen 343.237 316.653

Vorderingen 105.378 101.577 Voorzieningen   70.291   93.248

Liquide middelen 441.315 415.860 Schulden 404.725 373.359

Totaal activa 818.256 783.260  Totaal passiva 818.256 783.260



28

Totale activa (=bezittingen) -en daarmee het balanstotaal- 

zijn per 31-12-2018 hoger dan eind december 2017. Dat 

komt door actualisatie van de vaste activa en een bijgesteld 

Meerjarig Investering Plan (MIP). De liquide middelen zijn per 

31-12-2018 hoger dan het jaar ervoor. 

Het eigen vermogen groeit doordat het positieve resul-

taat over het boekjaar 2017 aan de algemene reserve is 

toegekend.

De voorzieningen zijn met ca. 20K afgenomen. In 2018 is 

veel schilderwerk uitgevoerd. 

De MJOP wordt door de hoogte van de dotatie voldoende 

op peil gehouden om de geplande werkzaamheden tot 

2034 uit te kunnen voeren. Vanaf 2020 wordt de jaarlijkse 

dotatie Voorziening huisvesting met 4K verhoogd naar 

26,5K. 

6.6 Indicatoren
Het bestuur hanteert indicatoren (kengetallen) voor toetsing 

van de financiële resultaten. Het betreft: solvabiliteit, liquidi-

teit, weerstandsvermogen, werkkapitaal, rentabiliteit en de 

financiële buffer. Bij de indicatoren horen (norm)waarden 

die een indicatie geven of de resultaten aanleiding geven 

voor bijstellen van het financiële beleid.

        
Indicator Norm  2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018  

Solvabiliteit 59% 45% 46% 45% 46,7% 48,1% 52,3% 50,4%

Liquiditeit 2,5   2,5   2,6 2,7 2,9 3,22 3,69 3,13

Weerstandsvermogen 12,5%  19% 18% 18,5% 18% 19,3% 22,3% 23,04 

Werkkapitaal* 2 maanden     292.590 377.230 327.204

Rentabiliteit +/- 1%  -0,99 +0,8 +0,8 +0,9% 3,75% 1,79%

Huisvestingsratio 10     6,23 6,23 5,88

* Deze indicator wordt m.i.v. 2016 gehanteerd 

Onderstaande tabel geeft de indicatoren weer over de afgelopen zeven jaar.

bewaken dat de solvabiliteit in de loop van de jaren 

naar de gewenste waarde toe beweegt (naarmate  

een groter deel van de langlopende schuld is afgelost). 

De solvabiliteit ontwikkelt zich goed.

•  Liquiditeit (current ratio): Liquiditeit is de mate waar-

in het bestuur op korte termijn aan haar verplichtingen 

kan voldoen (liquide middelen en vorderingen gedeeld 

door kortlopende schulden). De indicator geeft inzicht in 

de hoeveelheid geld die we op de bank moeten hebben 

staan of op korte termijn inbaar is om alle kortlopende 

schulden te kunnen voldoen in het hypothetische geval 

dat alle schuldeisers hun geld onmiddellijk opeisen. Als 

norm wordt een waarde van 2,5 gehanteerd.

•  Rentabiliteit: Rentabiliteit is de mate waarin inkomsten 

en uitgaven in evenwicht zijn (resultaat uit de gewone 

bedrijfsvoering gedeeld door het totaal aan baten).  

Dient zo dicht mogelijk bij 1 te liggen (groter of gelijk aan 

1). Dat wil zeggen dat het bestuur niet wil dat de NRS 

aanstuurt op winst noch verlies, maar er op stuurt dat 

alle middelen op jaarbasis worden uitgegeven of gere-

serveerd voor toekomstige uitgaven (voorzieningen).

•  Huisvestingsratio: Huisvestingsratio geeft weer welk 

deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 

huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen 

voor gebouwen en terreinen.

6.7 Meerjaren Begroting 
Voor de komende jaren is de basis voor het financieel 

management gelijk, met de volgende noemenswaar-

digheden: 

•  Op basis van de Gemeentelijke leerling prognose 2018-

2031 en de over-aanmelding van vierjarigen voor de NRS 

verwacht het bestuur voor de komende jaren een stabiel 

en mogelijk licht stijgend leerlingenaantal. 

•  De school heeft een relatief hoog aandeel Overige baten 

(ca. 12%). De inkomsten zijn afkomstig uit de verhuur van 

•  Weerstandsvermogen: Weerstandsvermogen is de 

mate waarin het bestuur in staat is onverwachte financi-

ele tegenvallers op te vangen (eigen vermogen gedeeld 

door totale baten, inclusief financiële baten). De door het 

bestuur gebruikte grenswaarde is 12,5 procent. 

•  Solvabiliteit: Solvabiliteit is de mate waarin het bestuur 

op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen 

(eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totale 

vermogen). De norm die we hanteren is 59%. We 

gebruiken die waarde, hoewel de zelf opgelegde norm 

de komende jaren niet gehaald zal worden. Dit is het 

gevolg van de langlopende lening die de Stichting  met 

de gemeente Utrecht heeft afgesloten voor de nieuw-

bouw in 2010, die het totale vermogen relatief ver 

omhoog brengt. De opdracht aan het bestuur is om te 
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het speellokaal en uit de vrijwillige ouderbijdrage. De 

inkomsten uit de ouderbijdrage worden ingezet voor 

bekostiging van Tussenschoolse opvang, klassenactivi-

teiten en een extra kwaliteitsimpuls in het onderwijs.

•  Zoals eerder aangegeven blijft de formatie stabiel en zal 

met verdere toekenning middelen Werkdrukakkoord 

mogelijk nog licht gaan stijgen, wat gerechtvaardigd is 

gezien het stabiele leerlingenaantal.

•  Na vaststelling van de Meerjarenbegroting 2019 -2023 

werd het eerder toekennen volgende stap middelen 

Werkdrukakkoord bekend. Deze middelen zullen in de 

MJB 2020-2024 een wijziging gaan geven op zowel de 

inkomsten Rijksmiddelen als de personele lasten.

•  In 2108 is het meerjarig investeringsplan door het bestuur 

vastgesteld. Hiermee is een onderbouwing gegeven aan 

de investering voor vervanging en vernieuwing  van inrich-

ting en leermiddelen waaronder ICT. 



Het bestuur van de Stichting voor Freinetonderwijs 

heeft zes bestuursleden, waarvan twee leden (de 

voorzitter en een bestuurslid) het toezichthoudend 

bestuur vormen. Het bestuur is verder samengesteld 

uit een secretaris en penningmeester. Bestuursleden 

dragen verantwoordelijkheid voor verschillende porte-

feuiles, zoals personeel, huisvesting, kwaliteit of com-

municatie. Het bestuur stelt voor de kerntaken het 

beleid vast. In het managementstatuut zijn de 

bevoegdheden en taken van het bestuur en de direc-

teur vastgelegd. De directeur is verantwoordelijk voor 

de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoe-

ring van het beleid. In de bestuursvergaderingen wordt 

de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd 

en vindt toetsing plaats of één en ander verloopt bin-

nen de beleidskaders. De directeur doet verslag van 

belanghebbende zaken op de school.

De samenstelling van het bestuur was tot medio 
2018 als volgt: 
•  Chila van der Bas: voorzitter, toezichthouder en  

portefeuille communicatie

•  Karen van Geet: toezichthouder   

•  Rutger Burger: penningmeester incl. portefeuille  

huisvesting 

•  Eveline Enthoven: secretaris

•  Aqualine Schulte: portefeuille personeel

•  Marjolein Hooch Antink: portefeuille kwaliteit 

Chila van der Bas  heeft in juni afscheid genomen als 

voorzitter. Zij heeft vele jaren als bestuurslid bijgedragen 

aan een bloeiende school, waarvan de laatste jaren op 

zeer professionele en evenwichtige wijze als voorzitter. 

We zijn Chila zeer dankbaar voor haar zeer kundige 

inzet gedurende zo vele jaren. Het bestuur heeft ook 

weer versterking gevonden met het toetreden van 

Mara Lammertzen. 

Na voormelde wijzigingen, is de samenstelling van 
het bestuur sedert medio 2018 als volgt:
•  Marjolein Hooch Antink: voorzitter en toezichthouder

•  Karen van Geet: toezichthouder   

•  Eveline Enthoven: secretaris

•  Rutger Burger: penningmeester incl. portefeuille  

huisvesting 

•  Aqualine Schulte: portefeuille personeel 

•  Mara Lammertzen: portefeuille onderwijskwaliteit 

Het jaar 2018 heeft het bestuur de aanbevelingen van 

de inspectie op onderwijs gebied opgepakt om op 

hoofdlijnen de toeziendhoudende rol nog meer vorm  

te geven. Zo heeft het bestuurslid met de nieuwe por-

tefeuille ‘kwaliteit’ regelmatig overleg met de directeur 

en managementteam over verschillende aspecten die 

sturen op de kwaliteit van het onderwijs (trendanalyse, 

Jaarplan, leerproces leerlingen, collegiale consultatie, 

e.d.). Hierover wordt in de bestuursvergaderingen 

verslag gedaan, met het bestuur verder gesproken  

en waar nodig geagendeerd voor het volgen van de 

voortgang.  

Het bestuur heeft de gunstige besteding van onder-

wijsgeld aan het onderwijsleerproces geconsolideerd in 

de planning en control cyclus door de plannen voor het 

onderwijs vanuit het schoolplan en het team, in combi-

natie met de formatie, strikt vooraf te laten gaan aan 

de meerjarenbegroting.

Het bestuur heeft verder met betrekking tot de code 

goed bestuur de verschillende rollen van de bestuurs-

leden op het gebied van het toezicht houden en de 

combinatie met uitvoerdende taken nu duidelijk 

gescheiden, zoals de wet dit voorschrijft.

Het bestuur heeft zich ook hard gemaakt, conform het 

standpunt en de opstelling van de PORaad, door het 

ondersteunen van het team in hun bijdrage aan de 

7. Bestuur en Management 
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acties voor het verbeteren van het onderwijs op het 

gebied van werkdrukvermindering, opheffen lerarente-

kort en verbetering van positie en salarissen.

Op het niveau van de organisatie heeft het bestuur, 

mede aan de hand van de instroom van nieuwe 

bestuursleden, verschillende acties ondernomen om 

de kwaliteit van het bestuur en organisatie te handha-

ven. Speerpunt hierbij waren het inwerken van nieuwe 

bestuursleden en afstemmen over de taken, verschil-

lende workshops rond de evaluatie en het herijken van 

de ouderbijdrage en de uitwisseling met de MR over 

de verschillende advies en instemmingsonderwerpen.

Voor 2019 zijn de speerpunten van het bestuur:
1.  zet zich in voor maximale stabiliteit binnen de school, 

in het team, bij de directie en in de eigen gelederen; 

2.  geeft verder invulling aan de portefeuille onderwijs-

kwaliteit, onder meer door het vastleggen van ambi-

ties en kwaliteitscriteria en het evalueren van de  

portefeuille met de MR;

3.  evalueert het functioneren van het bestuur in het 

algemeen en de functionele scheiding tussen het 

toezichthoudend en uitvoerend bestuur in het bij-

zonder;

4.  zet zich verder in voor een vruchtbare samenwer-

king met de MR, onder meer door het uitvoeren van 

de met de MR gemaakte afspraken over samenwer-

king en waar mogelijk het gezamenlijk oppakken van 

een thema;

5.  komt samen met directie, team en MR tot een nieuw 

schoolplan voor de periode 2020-2023.
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Terugblik op 2018
In de medezeggenschapsraad (MR) denken, praten en 

beslissen ouders en personeelsleden mee over de 

gang van zaken in de school. Daarmee levert de MR 

een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR 

heeft een controlerende taak en een adviserende taak 

(gevraagd en ongevraagd). Op welke onderdelen de 

MR advies- of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in 

het MR-reglement. 

De MR bestaat uit een personeels- en oudergeleding. 

De personeelsgeleding bestond in 2018 uit:
•  Sarah Rijsdijk 

•  Annet Swieringa

•  Sandy Rozemeijer (nieuw)

De oudergeleding bestond in 2017 uit:
•  Mathijs Ransijn (voorzitter MR)

•  Jeanne-Marie Baarends

In de MR-vergaderingen bereiden we de adviezen of het  

oordeel voor over de stukken die ter instemming of advisering 

door bestuur of directie zijn aangeboden. Soms sluit de direc-

teur of een bestuurslid aan voor een toelichting. Daarnaast 

bespreken we de notulen van de bestuursvergaderingen. 

Afsluitend bespreken we iedere vergadering welke punten  

tijdens een volgend overleg besproken moeten worden. 

In 2018 was er naast het reguliere werk een belangrijk 

punt, namelijk de inzet en hoogte van de ouderbijdrage. 

In een aantal workshops met bestuur, directie en MR 

zijn de resultaten van de enquête naar de ouderbijdrage, 

vertaald in nieuwe uitgangspunten. Dat proces loopt 

begin 2019 nog door, en zal dan ook pas in 2019 tot 

definitieve besluitvorming leiden. 

Vooruitblik op 2019
In 2019 zal het nieuwe kader voor de ouderbijdrage 

klaar zijn. Dat is een belangrijke pijler voor het 

Schoolplan 2020-2024 waar de MR de tweede helft 

van dit jaar een bijdrage aan zal gaan leveren.  
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8. Medezeggenschapsraad 9. Contactouders
Elke klas heeft twee, soms drie, contactouders. De 

contactouders zijn de schakel tussen de leerkracht en 

de ouders van de leerlingen uit die klas. Op de eerste 

ouderavond van het schooljaar leggen de leerkrachten 

uit wat de rol van contactouder inhoudt en vragen zij 

wie contactouder wil zijn. In de groepen 7/8 zijn de 

contactouders minder hard nodig, omdat de oudere 

kinderen zelf veel kunnen én ook doen. Met twee con-

tactouders zijn de groepen 7/8 dit jaar dan ook ruim 

voorzien. De contactouders komen drie keer per jaar  

’s avonds samen voor het contactouderoverleg.

De taken van de contactouders zijn vastgelegd in het 

Statuut Contactouders. Een contactouder is het aan-

spreekpunt voor de leerkracht als ondersteuning van 

ouders bij activiteiten nodig is. Het gaat dan bijvoor-

beeld om het begeleiden van het schoolreisje of ander 

(educatieve) uitstapjes, het helpen met koken of knut-

selen, het begeleiden van het verkeersexamen, het  

luizenpluizen of het schoonmaken van de klas.  

De contactouder kan ook onderwerpen of signalen 

van ouders doorgeven aan de leerkracht.

Naast deze taken gericht op de eigen klas hebben 

contactouders een aantal taken die de school als 

geheel aangaan. Een belangrijke taak is zorgen dat er 

voldoende ouders zijn om de evenementen te begelei-

den die op school plaatsvinden. Elke commissie van 

bijzondere activiteiten heeft dan ook een contactouder 

die contact met ze houdt (of erin zit): de sportdag, de 

kerstviering, de themaouderavond, de avondvierdaag-

se, de HobbyDobbyDag en het ouderfeest. Op de 

Open Ochtenden voor geïnteresseerde nieuwe ouders 

zijn altijd twee contactouders aanwezig. Zij begeleiden 

dan de leerlingen uit groep 7/8 die de geïnteresseerde 

ouders rondleiden door de school. De contactouders 

organiseren ook het jaarlijkse schoolfeest voor team en 

ouders. Ook is op initiatief van de contactouders de 

“KoffieOpHetPlein” toegevoegd waarbij na de zomer- 

en kerstvakantie ’s ochtends op het schoolplein geza-

menlijk een half uurtje koffie gedronken kan worden 

om zo het nieuwe (school)jaar te starten. De commis-

sie ouderbetrokkenheid heeft tevens een middel 

gevonden om ouders op een snelle en actieve manier 

bij schoolse zaken te betrekken. Het gaat om de zoge-

naamde Parro-app. Dit is onderdeel van het adminis-

tratiesysteem Parnassys. Met deze app worden ver-

schillende praktische zaken zoals het inschrijven voor 

rapportgesprekken op een nieuwe manier geregeld. 

Ook kan de school nieuws op een andere wijze met de 

ouders uitwisselen. Sinds 2018 is de Parro-app volledig 

in gebruik. 

Dit jaar heeft de samenwerking tussen contactouders 

en school weer mooie activiteiten opgeleverd. 

Leerlingen, leerkrachten en ouders van de Nieuwe 

Regentesseschool hebben hiervan ieder op hun eigen 

manier van genoten.
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10. Toezichthoudend bestuur
Artikel 17 b, eerste lid, Wet PO luidt:  Het bevoegd 

gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur 

en intern toezicht op het bestuur in functionele of orga-

nieke zin zijn gescheiden. 

Op onze school zijn in één orgaan zowel de uitvoerende 

als toezichthoudende taken vertegenwoordigd. De 

voorzitter en één van de overige bestuursleden zijn 

tevens toezichthouder. Er is dus geen apart toezicht-

houdend orgaan. De door de inspectie in 2017 aange-

geven noodzakelijke en vereiste functionele scheiding  

in het bestuur volgens wettelijke normen, is door het 

bestuur ingevoerd per 1 januari 2018.  Het  toezichthou-

dende bestuurslid heeft geen uitvoerende portefeuille.

Artikel 17 c, eerste lid, Wet PO bepaalt dat de toezicht-

houders belast zijn met de volgende taken:

1.  De goedkeuring van de begroting, het jaarverslag 

(inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening)  

en het strategisch meerjarenplan.

2.  Het toezien op de naleving door het bestuur van  

wettelijke verplichtingen, de Code Goed Bestuur en 

de afwijkingen van die Code.

3.  Het toezien op de financiën: de rechtmatige verwer-

ving en de doelmatige en  rechtmatige bestemming 

en aanwending van de middelen.

4.  De aanwijzing van de accountant die belast is met  

de controle van de jaarrekening.

5.   Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de  

uitvoering van de taken en de uitoefening van de 

bevoegdheden. 

In  2019 zullen de toezichthouders wederom de hier-

voor onder 1 tot 5 genoemde taken vervullen. Verder 

zullen zij conform artikel 17a, tweede lid, Wet PO het 

profiel voor de toezichthouder op schrift stellen en  

zullen zij conform art 17c, derde lid, Wet PO tenminste 

tweemaal overleg voeren met de MR.
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