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Dit jaarverslag geeft de ontwikkelingen van OBS De Regenboog weer, zowel op financieel als inhoudelijk 

gebied. Wij voldoen hiermee aan de wettelijke plicht ons te verantwoorden naar stakeholders en de inspectie 

van onderwijs.  

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn weergegeven in het Treasurystatuut dat het bestuur van OBS de 

Regenboog heeft vastgesteld. In het Treasurystatuut is een beschrijving van de administratieve organisatie van 

de treasuryfunctie opgenomen. Deze beschrijving vormt het uitgangspunt bij de verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het Treasurystatuut. Het treasurybeleid is risicomijdend en wordt 

uitgevoerd door de directeur. In 2020 hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. OBS de Regenboog 

heeft geen beleggingen en beleningen. 

Er zijn geen beleggingen en leningen.  

In mei 2019 is, in samenspraak met het team en de MR, besloten de werkdrukgelden structureel in te zetten 

voor de personeelsformatie. Voor 2020 hebben team en MR dit besluit bevestigd en in het werkverdelingsplan 

voor schooljaar 2020-2021 opgenomen. 

De middelen uit de prestatiebox zijn ingezet voor cultuureducatie om het Leerorkest voor groep 5 te 

financieren. In 2019 zijn de middelen ook ingezet voor scholing van het team op het gebied van 

teamontwikkeling in het kader van de ontwikkeling tot Daltonschool en scholing van twee leerkrachten tot 

Dalton coördinator. Voor de migratie naar Office 365 is een expert ingehuurd voor teamscholing in het gebruik 

van dit programma.  

In 2020 heeft het bestuur van de Regenboog besloten voor 0,2 fte een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan 

te stellen. Dit is gerealiseerd bij de start van schooljaar 2020-2021. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 

één schooljaar. Veder is besloten de formatie voor 8 groepen, en de RT-formatie (0,4 fte) in stand te houden. 

Dat geldt ook door de OOP-formatie voor administratieve ondersteuning (0,2 fte) en conciërge (1,0 fte).  



   
 

5 

 

In verband met de aanstelling van een nieuwe directeur (0,8 fte) per augustus 2020 is de IB-tijd tijdelijk 

uitgebreid met 0,1 fte. Het betreft een tijdelijke uitbreiding voor één schooljaar. 

De Regenboog is een van de vier basisscholen in Breukelen. Vanwege de vergrijzing in de gemeente heeft de 

school de afgelopen jaren te maken gehad met terugloop van het aantal leerlingen. Om als school 

concurrerend te blijven is besloten de basisformatie van acht groepen (waarvan twee kleutergroepen) 

overeind te houden. In overleg met de personeelsleden is in het werkverdelingsplan opgenomen dat de 

beschikbare werkdrukgelden ingezet worden voor deze basisformatie. Hierdoor is het mogelijk om met 165 

leerlingen (oktobertelling 2020) acht groepen te realiseren.  

Op de Regenboog gebruiken we een gesprekkencyclus waarbij met alle teamleden in drie jaar tijd twee 

functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek worden gevoerd. Jaarlijks krijgen alle 

groepsleerkrachten en de vakleerkracht bewegingsonderwijs twee klassenbezoeken. Tijdens het tweede 

klassenbezoek wordt de kijkwijzer ingevuld. Het didactisch handelen neemt een centrale plek in.  

Omdat de Regenboog daltonschool in oprichting is, wordt van de teamleden verwacht dat zij het 

daltoncertificaat halen. Hiervoor wordt het scholingsbudget ingezet. Daarnaast krijgen alle groepsleerkrachten 

één of twee keer per schooljaar bezoek van de dalton-coördinator en de intern begeleider.  

Tijdens het functionering/beoordelingsgesprek worden de klassenbezoeken geëvalueerd. Dit kan aanleiding 

zijn om ontwikkelpunten en/of scholingswensen voor het komende schooljaar vast te stellen.  

In het schoolplan wordt de schoolontwikkeling voor de Regenboog vastgesteld en per jaarplan uitgewerkt. 

Hierin worden strategische keuzes uitgewerkt en (indien nodig) vertaald naar teamscholing/ontwikkeling. De 

afgelopen jaren stond de route naar de certificering als dalton school centraal. Door de coronasluiting duurt dit 

traject langer dan vooraf verwacht.  

De directeur evalueert jaarlijks met het team de doelen en speerpunten uit het jaarplan. Deze 

evaluatie/analyse wordt opgenomen in het jaarverslag. Actiepunten die uit het jaarverslag naar voren komen, 

worden opgenomen in het nieuwe jaarplan.  

Naast de evaluatie door directie en team vindt er een evaluatie plaats door het bestuur. Hiervoor wordt de 

directeur door het bestuur uitgenodigd. Deze evaluatie is ogenomen in de jaarplanning van bestuur en 

toezichthouder.  

De vaste vergoeding per leerling voor de basisondersteuning die de Regenboog van het 

samenwerkingsverband (Passenderwijs) ontvangt wordt ingezet voor de IB en RT-formatie. In 2020 is één 

aanvraag voor een plus-arrangementen ingediend en toegekend. Verder is de begeleiding van drie cluster-2 

leerlingen door het samenwerkingsverband bekostigd en ondersteund.  

Tot de zomervakantie zijn vanuit de gemeente Stichtse-Vecht middelen beschikbaar gesteld voor de 

combinatiefunctionaris (inzet school en BSO). Bij de start van schooljaar is deze bekostiging stopgezet en 

daarmee de functie op de Regenboog vervallen. In mei 2019 is, in samenspraak met het team en de MR, 

besloten de werkdrukgelden structureel in te zetten voor de personeelsformatie. Voor 2020 hebben team en 

MR dit besluit bevestigd en in het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020-2021 opgenomen. 
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Met deze keuze wordt recht gedaan aan de door het team geuite wens om werkdruk door het invoeren van 

een combinatiegroep te voorkomen.  

Met de aanschaf van het programma Leeruniek, en het daaraan gekoppelde besluit om zonder groepsplannen 

te werken, is tegemoetgekomen aan de wens om de administratieve werkdruk te verlagen.  

Omdat de Regenboog een kleine school is, wordt gewerkt het wekgroepen. Binnen de werkgroepen kunnen 

organisatorische taken geclusterd worden. Deze werkwijze heeft een werkdruk verlagend effect.  

In 2020 heeft de Regenboog €1700 ontvangen voor onderwijsachterstanden. Er zijn geen een 

subsidieaanvraag gedaan voor onderwijsachterstanden i.v.m. corona-achterstand. Uit de analyse van de E-

toets (Cito) kwam naar voren dat door de coronasluiting geen extra leerachterstanden zijn opgelopen. De 

ontvangen gelden zijn ingezet voor RT-ondersteuning en tijdelijke uitbreiding IB met 0,1 fte. 

 

Tijdens de schoolsluiting in de periode maart tot en met juni 2020 is de school overgegaan op thuisonderwijs. 

Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van softwarepakketten die tijdens schoolsluiting door uitgeverijen 

beschikbaar zijn gesteld. Verder hebben de kinderen gewerkt met/in (werk)schriften en leermiddelen die mee 

naar huis zijn genomen. 

 

Er was dagelijks online contact tussen de leerkracht en de groep en tussen de leerkracht en individuele 

(risico)leerlingen. De RT-leerkracht heeft de ondersteuning van individuele leerlingen en groepjes leerlingen 

online voortgezet. Met deze inrichting en organisatie van het thuisonderwijs was voldoende zicht op werk en 

welbevinden.  

Op school zijn gedurende de gehele sluiting kinderen van ouders met vitale beroepen opgevangen.  

Tijdens de gedeeltelijke opening van de scholen is gekozen voor de opvang van halve groepen, afgewisseld met 

thuisonderwijs.  

Door de schoolsluitingen en de beperkte mogelijkheid voor excursies, gastlessen, projecten, feestdagen en 

schoolreisjes zijn vrijwel alle geplande activiteiten niet doorgegaan. Alleen het schoolkamp van groep 8 (aan 

het begin van het schooljaar) is doorgegaan. 

Door de strenge eisen rond de hygiëne binnen de school heeft de school extra kosten moeten maken voor de 

aanschaf van aanvullende/extra ontsmettingsmaterialen. Omdat niet duidelijk is hoe lang dit aan zal houden, 

moet in de begroting van 2021 rekening gehouden worden met een verhoging van deze kostenpost.  

Omdat rekening gehouden moet worden met extra en langere vervanging van leerkrachten door 

coronabesmetting, is niet uit te sluiten dat deze kostenpost aanzienlijk hoger uit zal vallen dan de voorgaande 

jaren. Tijdens de schoolsluiting was de uitval echter niet veel hoger dan gemiddeld.  

 

 

3. VISIE EN BESTURING 
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 ‘De school waar uw kind zich thuis voelt.’ 
 
OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. Op onze school zijn alle kinderen uniek en 
verschillend. Juist door deze verschillen leren wij zoveel van elkaar. Vanuit een veilige leef- en leeromgeving 
kunnen onze kinderen zich ontwikkelen en ontplooien. Kinderen voelen zich thuis op de Regenboog waardoor 
ze lekker in hun vel zitten. Kinderen worden uitgedaagd om op hun eigen niveau zo goed mogelijke resultaten 
te behalen. Ieder kind mag bij ons zijn wie hij is. 
 
Wij zien een kind als een onderzoekend, nieuwsgierig, leergierig, betrokken, zelfstandig, talentvol kind met zijn 
eigen persoonlijkheid. Een kind kan bij ons kind zijn, zijn wie hij is.  
 
Wij bieden een veilige, geborgen en uitdagende leeromgeving waarin een kind zich kan ontwikkelen naar zijn 
eigen mogelijkheden. We bieden een duidelijke structuur met kaders waar binnen een kind zich kan bewegen. 
We willen dat kinderen bij ons leren om respectvol met elkaar om te gaan, voor elkaar te zorgen en kritisch te 
denken. Ook vinden wij het belangrijk dat een kind zijn eigen verantwoording krijgt en leert nemen en dat 
kinderen zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Dit vergroot hun gevoel van zelfvertrouwen en autonomie. Wij 
willen de kinderen een stevige basis meegeven voor hun verdere stappen in de maatschappij. 

Vanuit de visie heeft het bestuur een aantal strategische doelen opgesteld. De speerpunten van dit beleid zijn 
de volgende: 

- Leer en leefklimaat 

- Maatschappelijke functie 

- Brede school 

- Professionalisering 

- Profilering 

- Instroom 

Wij hebben in 2015 de keuze gemaakt om, vanuit onze visie op het lerende kind en de strategische 

doelstellingen, het daltononderwijs als leidraad te nemen voor onze manier van onderwijs geven. Het 

Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden: 

- Verantwoordelijkheid 

- Samenwerking 

- Effectiviteit 

- Zelfstandigheid 

- Reflectie 

Op De Regenboog voegen wij daar creativiteit aan toe. 

Na een eerste visitatie in 2018 heeft de school een her-visitatie (april 2020) gekregen. Door de corona-sluiting 

is de her-visitatie uitgesteld tot maart 2021. De school heeft deze periode gebruikt om de aanbeveling uit het 

verslag door te voeren en het daltonconcept verder te ontwikkelen. Alle aanpassingen zijn verwerkt in het 

daltonboek van de school. Verder is bij de start van schooljaar 2020-2021 een daltonwerkgroep opgericht. 

Hiermee creëert de school meer draagvlak in het team voor alle ontwikkelingen.  
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We stimuleren de betrokkenheid van de kinderen. Kinderen krijgen bij ons ruimte om te groeien, te 

ontdekken. Ze krijgen de verantwoordelijkheden en mate van zelfstandigheid die bij hun leeftijd en 

ontwikkeling past. Dat begint bij zelf je jas ophangen, je werkje pakken en opruimen en dat eindigt bij eigen 

leerdoelen opstellen en zelf kunnen inschatten of je instructie nodig hebt. De kinderen werken alleen of samen 

aan een taak. Ze leren zelf die taken te plannen en te organiseren. Ze leren niet alleen uit een boek of van de 

computer maar ook door dingen te doen, te maken en te ontdekken. Kinderen leren elkaar te helpen; met een 

maatje in de groep of een tutor uit een andere groep. Dat kunnen kinderen natuurlijk niet vanzelf en ook niet 

in een keer. We helpen ze daar mee door langzaam te gaan van 1 taak inplannen voor de volgende dag, naar 

een dagtaak in groep 4 en een weektaak in de bovenbouw. Sommige kinderen kunnen al snel zelf plannen, 

andere kinderen worden geholpen tot groep 8.  

Aan het begin van de les wordt het doel benoemd. Zo weten de kinderen wat ze gaan leren. Hoe ze dat doel 

bereiken, kan verschillend zijn. Het ene kind heeft maar een hele korte uitleg nodig, het andere kind wil graag 

materiaal gebruiken om zich iets eigen te maken. Het ene kind wil het zien en het andere kind hoort het liever. 

De leerkrachten spelen in op die verschillende behoeften en zorgen er voor dat ieder kind het doel behaalt. 

Samen met de leerkracht wordt dan gekeken of het doel is behaald. Dat kan aan het eind van een les of na 

afloop van een blok, een lessenserie. Terugkijken op het product en proces is een belangrijk element in het 

leren. Reflectie leert ons wat we goed hebben gedaan en wat we een volgende keer anders zouden 

aanpakken. Kinderen op de Regenboog leren zelf kritisch naar hun eigen werk te kijken. Niet om te kijken wat 

er fout is maar om van te leren. Hoe kan ik het anders doen, zodat het beter gaat. Zelf nakijken van werk hoort 

daarbij maar ook gesprekjes met de leerkracht om feedback te krijgen zijn dan erg belangrijk.  

Samen zijn we op school verantwoordelijk voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving. Ieder is 

verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. We zorgen goed voor elkaar, hebben oog voor elkaar en 

zorgen ervoor dat onze omgeving gezellig en netjes is. Kinderen en teamleden hebben naast hun werktaken 

ook huishoudelijke taken. 

Stichting Openbare Basisschool de Regenboog (verder: OBS de Regenboog) is een éénpitter en heeft een 

openbaar signatuur. Per 1 januari 2009 is de school verzelfstandigd en wordt bestuurd door een vrijwilligers 

bestuur. In de statuten van OBS de Regenboog zijn alle voorwaarden voor het bestuur vastgelegd. Het bestuur 

bestuurt door missie, visie en strategisch beleidsplan vast te stellen en zorgt ervoor dat op basis hiervan beleid 

wordt gemaakt. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het financieel beheer van OBS De Regenboog. 

Het bestuur heeft hiertoe bevoegdheden gemandateerd aan de directie door middel van een directiestatuut. 

Het bestuur staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 30 248 793. 

De BRIN-code van de school is 06CO. 

Het bestuur heeft de directie gemandateerd om de dagelijkse leiding uit te kunnen voeren. De directeur geeft 

leiding aan 14 vaste leerkrachten, twee OOP.  Naaste deze vaste medewerkers één persoon op tijdelijke basis 

op de Regenboog.  Het managementteam bestaat uit de directeur en de IB-er.   

Medezeggenschap 
De MR toetst het beleid van de school. In de MR van OBS de Regenboog zitten drie vertegenwoordigers van de 
ouders en drie vertegenwoordigers van het team. Om de drie jaar worden de leden voor de MR gekozen, 



   
 

9 

 

zowel uit de oudergeleding als uit de geleding van de leerkrachten. Uit beide geledingen treedt ieder jaar één 
lid af, dat wel herkiesbaar is. 
Zijn er wisselingen geweest? 
De MR heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden waarbij de oudergeleding en de teamgeleding advies - of 
instemmingsrecht hebben. De MR vergadert ongeveer maandelijks en de vergaderingen zijn openbaar. Een 
aantal keren per jaar is een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig. 

Het bestuur is in 2020 tien keer in vergadering bijeengeweest. Bij alle vergaderingen was de directeur 
aanwezig.  Onderwerpen die op de agenda hebben gestaan zijn: 

- (Meerjaren)begroting 2020 (en verder) 

- Tussenevaluatie management jaarplan 

- Rooster van aftreden 

- Corona, thuisonderwijs (en evaluatie) 

- Vacature directeur 

- Wisselingen bestuursleden 

- Dalton certificaat De Regenboog 

- Managementrapportages 

- Personeelszaken 

- Memo bezuinigen  

Treasurystatuut 

- RisicoInventarisatie en Evaluatie 

- Jaarrekening 2019 

- Investeringsplan 

- Managementstatuut 

- Schoolplan 2020-2021 

- Schooljaarplan 2020-2021 

- Offertes: plein, afval, kopieer en leermiddelen 

- Verslag bevindingen Toezichthouder 

- Beleid plusklas  

- Toekomst Wonderland Kindcentrum 

En verder: 

- Infomeel bestuursoverleg  

- Er is eenmaal een aparte vergadering belegd van team en bestuur tijdens sluiting scholen maart 2020 

In de notitie ‘Ons onderwijs2032.nl’ die door het ministerie is opgesteld in november 2016, komt aan aantal 

prioriteiten naar voren voor het toekomstige onderwijs.  

De leerling: 

• ontwikkelt kennis en vaardigheden door zijn  creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten, 

• vormt zijn persoonlijkheid,  

• leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken,  

• leert de kansen van de digitale wereld te benutten,  

• krijgt betekenisvol onderwijs op maat. Toekomstgericht onderwijs bestaat uit een curriculum waarin 

leerlingen: 
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• een vaste basis aan kennis en  vaardigheden opdoen, waarmee ze vak-  overstijgend leren denken en 

werken,  

• hun kennis en vaardigheden verdiepen  en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses als 

leidraad, 

• zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit,   hun creativiteit en een 

gezonde leefstijl. 

OBS De Regenboog geeft met het werken vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs invulling aan deze 

aspecten. In 2019 is er een methode voor Wereldoriëntatie ‘Blink’ aangeschaft. Deze methode werkt vanuit de 

principes van het ontdekkend en onderzoekend leren. In 2019 is er een tweejarenplan ‘Mens en Samenleving’ 

opgesteld. Naast de thema’s uit Blink zijn daarin opgenomen: Kunsteducatie, seksuele/relationele ontwikkeling 

(project Lentekriebels) en voorlichting, mediawijsheid en techniek.  

Het bestuur ziet een duidelijke maatschappelijke functie voor de school zoals beschreven in het strategisch 

beleidsplan: 

Maatschappelijke functie 

De school krijgt een steeds belangrijkere rol in het sociale domein. Leerlingen, ouders, het schoolteam: iedereen 

draagt verantwoordelijkheid voor zijn omgeving. Zowel als het gaat om mensen als om de natuur. We 

versterken dat door kennis, houding en gedrag. We staan open voor anderen en hebben oog voor onze 

omgeving. Dat vertaalt zich in ons eigen handelen en in de invulling van het onderwijs. Voorzieningen voor 

duurzaamheid en inspanningen om positief gedrag te versterken zijn daarvan voorbeelden. 

Brede school 

We vergroten het buitenschools aanbod van activiteiten op het gebied van cultuur, sport en zorg. Dit doen we 

ten gunste van de ontwikkeling van kinderen en ter versterking van de maatschappelijke verankering van onze 

school. De activiteiten komen tot stand in gezamenlijkheid met aanbieders en zijn open toegankelijk. We blijven 

ruimte beschikbaar stellen aan groepen met een maatschappelijk oogmerk. 

In de praktijk betekent dit dat we nauw contact hebben met de zorg (GGD, buurtzorg) om de kinderen goed te 

begeleiden. Alle leerkrachten zijn bekwaam in het observeren en signaleren van mogelijke probleemsituaties 

en de IB-er heeft contact met diverse instanties om de veiligheid van de kinderen te bewaken. 

Daarnaast huisvesten we voor- en buitenschoolse opvang (BSO Wonderland), Peutergym en een Peutergroep 

in ons schoolgebouw. 

Stichting OBS De Regenboog valt onder het samenwerkingsverband ‘Passenderwijs’. Zij verdelen de middelen 

voor basisondersteuning en arrangementen. Alle basisscholen in de regio zijn aangesloten bij dit 

samenwerkingsverband.  We worden in het bestuur van het samenwerkingsverband door een andere 

éénpitter vertegenwoordigd. In de directieadviesgroep vertegenwoordigt de Regenboog de andere school.  

Verder werken wij samen met verschillende instanties op het gebied van zorg en welzijn. Er is een 

samenwerking met de PABO, Theo Thijssen academie. De Regenboog is opleidingsschool voor pabo-studenten 

van de HU en leerbedrijf voor MBO-studenten sport en beweging.  
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Wij blijven de komende jaren bij samenwerkingsverband Passenderwijs aangesloten. De samenwerking met de 

Pabo (HU) is verstevigd door inzet van een schoolopleider.  

Het bestuur van Stichting OBS de Regenboog bestaat uit vijf vrijwillige, onbezoldigde leden. In 2020 waren dit:  
Jasmijn Baldinger Voorzitter, Vice President Capgemini Nederland BV  
Sanne Floris     Secretaris, IB Zien in de Klas 
Carlo Elsinghorst     Penningmeester, CFO Monuta 
Monique Burgering   Toezichthoudend lid, IB op OBS Koningin Emma 
Pieter van der Zeeuw   Toezichthoudend lid, Hans Brinker Hostels als MD                         
      WYSE Managing Board Member, ETOA Board Member Hotel 
Committee  
Het bestuur is via e-mail bereikbaar: bestuur@regenboog-breukelen.nl 
 
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.  
Jeroen Jansen  
 
Contactgegevens:  
Bezoekadres:     Postadres: 
Stichting OBS de Regenboog   Stichting OBS de Regenboog 
Heycoplaan 13     Postbus 113 
3621 WS  Breukelen    3620 AC  Breukelen 
telefoon: 0346-262211 
 
Emailadres: directie@regenboog-breukelen.nl 
Website : www.regenboog-breukelen.nl 

In 2015 is een toezicht kader opgesteld om de rol van het toezichthoudende deel van het bestuur scherper 
neer te zetten. In het toezicht kader geven wij aan op welke wijze wij het intern toezichthouderschap van het 
bestuur uitvoeren. Het is een leidraad voor het handelen van het bestuur en de toezichthoudende 
bestuursleden in het bijzonder. In het toezicht kader wordt de wijze van toezicht houden uitgewerkt voor de 5 
toezichtstaken, te weten; controleren en beoordelen van bestuur, werkgeverstaak (waaronder benoeming, 
ontslag, schorsing en beloning), adviestaak, bestuurlijke taak en verantwoordingstaak. Naleving van de wet- en 
regelgeving die van toepassing is op een divers aantal onderwerpen is een belangrijke component in de 
vaststelling van het kader waarbinnen OBS De Regenboog en haar bestuur opereert. 
 

Het bestuur van OBS de Regenboog hanteert de Code Goed Bestuur en draagt zo zorg voor de besturing van de 
organisatie. In 2011 heeft het bestuur deze scheiding van bestuur en toezicht verder uitgewerkt. De scheiding 
van bestuur en toezicht wordt gerealiseerd doordat de leden van het dagelijks bestuur belast zijn met het 
bestuur en de leden van algemeen bestuur toezichthoudende leden zijn. 

 

mailto:bestuur@regenboog-breukelen.nl
mailto:directie@regenboog-breukelen.nl
http://www.regenboog-breukelen.nl/
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Geen afwijkingen. 

Het bestuur van OBS de Regenboog bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en 

penningmeester) en een Algemeen Bestuur (twee leden). De leden van het Algemeen Bestuur hebben -naast 

hun taak als bestuurder- de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het besturen van de stichting.  

OBS de Regenboog is een éénpitter en heeft een openbaar signatuur. Per 1 januari 2009 is de school 

verzelfstandigd en wordt bestuurd door een eigen bestuur op afstand. In de statuten van OBS de Regenboog 

zijn alle voorwaarden voor het bestuur vastgelegd. Het bestuur bestuurt door missie, visie en strategisch 

beleidsplan vast te stellen en zorgt ervoor dat op basis hiervan beleid wordt gemaakt. Het bestuur heeft 

hiertoe bevoegdheden gemandateerd aan de directie door middel van een directiestatuut.  

De schoolleiding van OBS de Regenboog ligt in handen van de directeur. Hij geeft leiding aan de leerkrachten 

(naast de groepsleerkrachten vallen hieronder de intern begeleider, de remedial teacher en de twee 

daltoncoördinatoren), de administratief medewerkster en de conciërge. 

Er is een MR bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten die het beleid van de school toetsen. Ouders en 

leerkrachten hebben advies – of instemmingsrecht. Ouders hebben via de website inzage in de notulen van de 

MR-vergadering. Het jaarverslag van het bestuur staat ook ter inzage op de website. 

Dit hoofdstuk is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de toezichthoudende bestuursleden. 

Het bestuur van OBS de Regenboog bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) en een Algemeen Bestuur (twee leden). De leden van het Algemeen Bestuur hebben -naast 
hun taak als bestuurder- de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het besturen van de stichting. In januari 
2020 is het bestuurslidmaatschap van Marianne Hoornenborg geëindigd, zij is vervangen door Jasmijn 
Baldinger (voorheen toezichthouder), de vrijgevallen functie van toezichthouder is door Monique Burgering 
opgevolgd per 1 januari 2020 en de vacature voor Secretaris is ingevuld door Sanne Floris per 1 februari 2020. 
Per 31 december 2020 is Carlo Elsinghorst geëindigd in zijn functie als Penningmeester en is opgevolgd door  
Rob Gelissen per 1 januari 2021. 

Het bestuur van Stichting OBS de Regenboog bestaat uit vijf vrijwillige, onbezoldigde leden. In 2020 waren dit:  

Jasmijn Baldinger Voorzitter, Vice President Capgemini Nederland BV  
Sanne Floris     Secretaris, IB Zien in de Klas 

Carlo Elsinghorst   Penningmeester, CFO Monuta 

Monique Burgering   Toezichthoudend lid, IB op OBS Koningin Emma 
Pieter van der Zeeuw   Toezichthoudend lid, Hans Brinker Hostels als MD                         
     WYSE Managing Board Member, ETOA Board Member Hotel   

Committee  
 

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: bestuur@regenboog-breukelen.nl 
 
OBS de Regenboog kent een vrijwilligers bestuur. Er is geen vergoedingsregeling van toepassing. 

mailto:bestuur@regenboog-breukelen.nl
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In dit verslag ligt de nadruk op een drietal elementen waar het toezicht zich in 2020 op heeft gericht. Dat is in 
de eerste plaats de kwaliteit van het bestuur en daarvan afgeleid de kwaliteit van de besluitvorming. 
Vervolgens is gekeken naar de financiële positie in relatie tot de mogelijkheden die het bestuur heeft om 
beleid daarop af te stemmen en in de derde plaats is gekeken naar het proces van invoeren van 
Daltononderwijs.  
 

Het bestuur kwam in 2020 tien keer bijeen online en offline. De toezichthoudende leden merken op dat de 
kwaliteit van de voorbereiding goed was. Vergaderstukken worden kritisch beoordeeld op volledigheid van de 
informatie alvorens deze ter vergadering worden aangeboden. Dit komt de kwaliteit van de besluitvorming ten 
goede, welke adequaat geweest is.  

In 2020  bezochten bestuursleden door de geldende restricties rondom  COVID-19  geen bijeenkomsten gericht 

op kennis- en competentie-ontwikkeling van bestuurders en op uitwisseling van ervaring met collega’s van 

andere schoolbesturen. 

Naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op een divers aantal onderwerpen is een belangrijke 

component in de vaststelling van het kader waarbinnen OBS De Regenboog en haar bestuur opereert. 

De toezichthouders hebben geconstateerd dat het werkgeverschap is ingevuld conform het 

managementstatuut en de bijbehorende mandaten en procedures. 

Werving en selectie van een nieuwe directeur is zorgvuldig en conform procedure verlopen. Voor deze  functie 

is een functieprofiel opgesteld aan de hand waarvan de kwaliteit van de kandidaten is getoetst. De 

medezeggenschapsraad heeft daarin de afgesproken rol en de juiste inspraak gekregen. 

Werving en selectie van een nieuw bestuurslid is zorgvuldig en conform procedure verlopen. Er is een 

functieprofiel opgesteld aan de hand waarvan de kwaliteit van de kandidaten is getoetst. De 

medezeggenschapsraad heeft daarin de afgesproken rol en de juiste inspraak gekregen. 

De toezichthoudende leden hebben kennisgenomen van de door het bestuur goedgekeurde begroting en de 

jaarrekening 2020 en beoordeeld in samenhang met de toelichting van de penningmeester. De 

toezichthoudende leden keuren de begroting en de jaarrekening goed. Daarnaast is kennisgenomen van de 

bestuursverslagen en het strategisch meerjarenplan. Notulen en het meerjarenplan zijn door de 

toezichthoudende leden goedgekeurd.  

De toezichthoudende leden hebben een positief oordeel over de wijze waarop het bestuur het financieel 

beleid voert. Het bestuur heeft de uitputting van budgetten goed in beeld. Net als in voorgaande jaren is in 

2020 de financiële en personele administratie ondergebracht bij een administratiekantoor. Het 

administratiekantoor levert tijdig kwartaalrapportages aan voorzien van een uitgebreide toelichting. De 

rapportages worden besproken in de bestuursvergadering. Ook voor de meerjarenbegroting wordt gebruik 

gemaakt van het administratiekantoor. Het model geeft een goed inzicht in de financiën op langere termijn en 

de maatregelen die noodzakelijk zijn om binnen begroting te blijven acteren. Het bestuur laat de jaarrekening 

controleren door accountantskantoor Van Ree.  

Op basis de financiële stukken constateert de toezichthouder dat de verwerving van middelen rechtmatig en 

besteding van middelen rechtmatig en doelmatig zijn bij OBS de Regenboog. 
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Naar aanleiding van de aanbevelingen van de visitatiecommissie, is er een plan gemaakt om in 2020 de 

visitatie succesvol af te ronden. De toezichthouders controleren of het plan en de daarbij behorende acties 

tijdig en adequaat uitgevoerd worden. 

Door de huidige Covid-19 regels is de visitatie verplaatst naar 2021. 

Het bestuur van OBS de Regenboog hanteert de Code Goed Bestuur en draagt zo zorg voor de besturing van de 

organisatie. In 2011 heeft het bestuur deze scheiding van bestuur en toezicht verder uitgewerkt. De scheiding 

van bestuur en toezicht wordt gerealiseerd doordat de leden van het dagelijks bestuur belast zijn met het 

bestuur en de leden van algemeen bestuur toezichthoudende leden zijn. De Inspectie heeft in 2020 enige 

opmerkingen gemaakt over de functionele scheiding tussen het dagelijks en algemeen bestuur. Dit neemt het 

volledige bestuur ter harte en wordt opgepakt conform de bestuursreactie in het inspectierapport. 

Er zijn geen afwijkingen aan de code.  

Er zijn in 2020 geen klachten bij het bestuur binnengekomen.   

In het kader van internationalisering wordt het leren van Engels als tweede taal steeds belangrijker.  We 

bieden structureel Engels vanaf groep 5. Spelenderwijs komt het ook in de onderbouw aan de orde. We spelen 

in op nationale en internationale gebeurtenissen door het kijken van Jeugdjournaal vanaf groep 6. Vanaf groep 

4 gebruiken wij de methode ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen.  Deze methode maakt iedere week actuele 

teksten. Deze gaan over landelijk en internationaal nieuws. In de methoden voor wereldoriëntatie en 

levensbeschouwing wordt veel aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen.  

Kinderen leren op school vanaf groep 5 de Engelse taal. In de onderbouw komen de kinderen in aanraking met 

vreemde talen door liedjes en versjes. De Regenboog heeft kinderen met verschillende culturele 

achtergronden op school. Wij gebruiken dat om het wereldbeeld van de kinderen op een natuurlijke manier te 

vergroten. Door met elkaar te praten over gebruiken en tradities, ontstaat er meer begrip en samenwerking. In 

de bovenbouw wordt vanuit wereldoriëntatie, het kijken van het jeugdjournaal en spreekbeurten van de 

kinderen gewerkt aan internationalisering.   
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In 2020 is het interne risicobeheersings- en controlesysteem nageleefd. De directeur is door het bestuur 
gemandateerd om de richtlijnen uit te voeren en te handhaven. Het niveau van fiatteringsbevoegdheid voor 
betalingen ligt contractueel bij het administratiekantoor. Het administratiekantoor controleert periodiek op 
fraude en bevindingen worden aan het bestuur gemeld in de kwartaalrapportage. In 2020is geen melding 
gemaakt van fraude. Aanpassingen van het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt op dit 
moment niet nodig geacht. 

Het belangrijkste risico voor OBS de Regenboog ligt in de verdere daling van het leerlingenaantal en de daaruit 
voortvloeiende bekostiging. Het lerarentekort levert evenals bij nagenoeg alle scholen ook bij OBS De 
Regenboog uitdagingen op. Vervanging wordt zoveel mogelijk door eigen personeel opgevangen. Opvalt dat de 
vergoeding van het vervangingsfonds niet altijd dekkend is voor kwalitatief hoogwaardige, structurele 
vervanging van langdurig zieken. OBS De Regenboog spreekt indien nodig reserves aan om vervanging te 
bekostigen. Dit kan de ruimte beperken voor vrije investeringen, waarvoor het bestuur een rekenmodel heeft 
ontworpen. Het bestuur van OBS de Regenboog wenst actief beleid te voeren op de steeds wijzigende 
wetgeving en stelt middels dit rekenmodel vast hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn om risico’s op te 
kunnen vangen.  

De managementrapportages van het administratiekantoor Concent zijn uitgebreid met een forecast. Er zijn 
gesprekken gaande om de forecast betekenisvol te maken voor het bestuur. Het bestuur gebruikt de forecast als 
risico indicator. Dit maakt de beheersing van risico’s beter te hanteren. 

In juli 2020 heeft een directeurswisseling plaatsgevonden. Daarnaast is besloten de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs niet langer via een extern bureau in te huren, maar een (tijdelijk) contact aan te bieden 

voor 0,2fte.  

Twee leerkrachten hebben de opleiding tot Dalton coördinator afgerond. 

 

Bij het proces om te komen tot de aanstelling van een nieuwe directeur was naast het bestuur en de MR een 

delegatie van het team betrokken. De drie geledingen zijn gedurende het gehele proces gedeeld 

verantwoordelijk geweest.  

De keuze om de werkdrukgelden in te zetten voor het behoud van acht groepen, is door het team genomen en 

opgenomen in het werkverdelingsplan.  

Om het risico op het betalen van uitkeringen na ontslag van tijdelijk aangestelde mensen te beheersen en zelfs 

te voorkomen, heeft het bestuur besloten tijdelijke mensen op basis van detachering aan te nemen. Tijdelijke 

krachten worden dus alleen nog ingehuurd. 
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De werkgroepen “opruimen” en “dalton” hebben plannen gemaakt om de school een nette/opgeruimde 

uitstraling te geven en zichtbaar te maken dat obs de Regenboog een daltonschool (in oprichting) is. Er is 

gekozen voor een opruimplan om het imago van de school te verbeteren en de school aantrekkelijker te 

maken voor potentiële nieuwe ouders.  

Op basis van het meerjarenonderhoudsplan is klein onderhoud uitgevoerd en onderhoud i.v.m. ontdekte 

gebreken (lekkage afdak tweede ingang en vervanging rookgaskanaal bij de verwarmingsketels) 

Het resultaat in het boekjaar 2020 is € 25.201 negatief en daarmee € 32.781 negatiever dan begroot. De baten 

zijn € 27.132 hoger dan begroot en de lasten € 59.913 hoger dan begroot. De hogere lasten zijn voornamelijk 

het resultaat van de CAO afspraken uit januari 2020. Hierdoor is er een éénmalige uitkering in februari 2020 

betaald. Daarnaast is er een negatieve correctie op de bijzondere bekostiging van € 13,81 per leerling. Samen 

is dit € 31.717. Conform sectorale afspraken waren deze lasten niet begroot voor 2020 en waren de baten die 

deze lasten dekken reeds in 2019 ontvangen en verwerkt in de jaarrekening van 2019.  Zonder deze lasten zou 

het resultaat € 6.516 positief zijn geweest, hetgeen nagenoeg gelijk is aan de begroting. 

De financiële positie van OBS De Regenboog is op balansdatum 31/12/2020 gezond te noemen. De solvabiliteit 

ligt met 84% ruim boven de gestelde norm van 75% en de liquiditeit in de balans is hoog. De kengetallen in 

onderstaande tabel illustreren de gezonde positie. Vooruitkijkend verwachten wij op basis van de 

meerjarenprognose dat de kengetallen boven de gestelde normen blijven. 

 Signaleringswaarde 2018 2019 2020 Oordeel 

Solvabiliteit1 75% 84% 85% 84% + 

Liquiditeit2 1.0 3.5 3.7 3.0 + 

Rentabiliteit3 positief -8,3% -4,0% -2,2% - 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Eigen vermogen (inclusief voorzieningen) / Balanstotaal * 100% 
2  Vlottende activa / Kortlopende passiva 
3  Netto resultaat / Totale baten * 100% 
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 De balansposities per 31/12/2020 en 31/12/2019 worden weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Ten aanzien van de balans maken wij de volgende opmerkingen: 

 Het eigen vermogen is gedaald met het resultaat van 2020. Het negatieve resultaat is grotendeels toe 

te schrijven aan extra personeelslasten waarvan de baten conform sectorale afspraken reeds in 2019 

waren geboekt. 

 De boekwaarde van de activa is gestegen met € 46.922 door hogere investeringen dan afschrijvingen. 

De investeringen betreffen met name aanschaf van Chromebooks, de migratie naar Office 365 en een 

verbetering van de Wifi en telefonie. Ook is er meubilair aangeschaft. 

 De vorderingen zijn licht gedaald. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

 Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2020 gedaald met € 53.971 ten opzichte van 2019. De 

investeringen in materiële vaste activa zijn ruim €83.000. Daarnaast is de kasstroom uit operationele 

activiteiten rond €30.000 positief. 

 De voorziening voor onderhoud is gestegen met ruim € 9.502 door lagere onttrekkingen dan 

dotatie(s). De onttrekkingen betreffen onderhoud aan ventilatie units, hekwerk en poort t.b.v. 

fietsenstalling. Er is een hoger bedrag besteed aan gebouwenonderhoud dan begroot. In 2020 is niets 

onttrokken aan de voorziening jubilea. Op basis van het personeelsbestand per 31-12-2020 is de 

benodigde voorziening opnieuw berekend, wat resulteert in een vrijval van € 1.275. Er is geen 

voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken vastgelegd met 

individuele medewerkers m.b.t. het sparen van duurzame inzetbaarheid. 

Het resultaat in het boekjaar 2020 bedroeg € 25.201 negatief. Het resultaat 2020 is als volgt opgebouwd. 

€ 2020 2019 € 2020 2019 

Materiële vaste activa 332.193 285.271 Eigen vermogen 483.047 508.162 

Vorderingen 70.569 77.890 Voorzieningen 55.347 47.120 

Liquide middelen 237.374 291.345 Kortlopende schulden 101.742 99.225 

Totale Activa 640.136 654.506 Totale Passiva 640.136 654.506 

€ 
Realisatie 

2020 

Realisatie 

2019 

(Rijks)bijdragen OCW 1.122.972 1.148.434 

Overige (overheids)bijdragen 21.131 31.746 

Totale baten 1.144.103 1.180.180 

Personele lasten 981.110 1.053.393 

Afschrijvingen 36.774 32.075 
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De baten in het boekjaar 2020 zijn licht 

gedaald in vergelijking met het 

voorgaand jaar doordat in 2019 de 

bijzonder bate van € 31.717 is geboekt 

ter financiering van de eenmalige 

uitkeringen aan personeel in 2020. 

Afgezien hiervan lagen de baten van de 

rijksoverheid iets hoger dan vorig jaar. De overige baten lagen iets lager dan vorig jaar. 

De lasten in het boekjaar 2020 lagen € 57.580 lager dan in 2019. De voornaamste oorzaak hiervan is lagere 

personele kosten. De personele lasten zijn € 72.283 gedaald ten opzichte van 2019. Dit is voornamelijk toe te 

schrijven aan significant lagere kosten aan inhuur van extern personeel. 

Gezien de zeer lage rente is het saldo van financiële baten en lasten in 2020 negatief, net als in 2019. Al met al 

is het resultaat 2020 verbeterd ten opzichte van 2019. 

De resultatenrekening versus de begroting in het jaar 2020 laat het volgende beeld zien: 

 

 
Het resultaat over 2020 is € 

25.114 negatief, € 32.694 lager 

dan begroot door de genoemde 

eenmalige uitkering in relatie 

tot CAO afspraken (€ 31.717). 

Zonder deze lasten zou het 

resultaat € 6.603 positief zijn 

geweest, en zou de afwijking 

ten opzichte van de begroting 

zeer klein zijn. 

De baten van Personeel en 

arbeidsmarktbeleid, de reguliere personele bekostiging en de materiële bekostiging zijn hoger dan begroot. 

Ook de prestatiebox en bekostiging van onderwijsachterstanden en de baten van het samenwerkingsverband 

en arrangementen zijn hoger dan begroot. 

Naast de eenmalige uitkering was de pensioenpremie € 19.793 hoger dan begroot. Daar stonden lagere dan 

begrootte lasten op coachingskosten, personele kosten leerlingzorg en arbo tegenover. Per saldo waren de 

personele lasten € 45.280 hoger dan begroot.  

De lasten op huisvesting zijn hoger dan begroot door extra schoonmaakkosten en een afvalcontainer. De 

Overige Instellingslasten zijn hoger dan begroot doordat er is geïnvesteerd in ICT en leermiddelen.  

 

Huisvestingslasten  72.126 65.946 

Overige instellingslasten 79.054 75.230 

Totale lasten 1.169.064 1.226.644 

Saldo baten en lasten -24.961 -46.464 

Financiële baten en lasten -153 -168 

Exploitatieresultaat - 25.114 -46.632 

€ 
Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

∆ 

Baten 1.144.103 1.117.119 + 26.984 

Personele lasten 981.110 937.133 - 43.978 

Afschrijvingslasten 36.774 35.305 -1.468 

Huisvestingslasten 
72.126 64.800 -7.326 

Overige instellingslasten 79.054 72.000 -7.054 

Financiële baten&lasten -153 -300 +147 

Totaal - 25.114 7.581 -32.694 
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Het bestuur van OBS De Regenboog heeft een methodiek vastgesteld voor de bepaling van de 
investeringsruimte voor plannen die buiten de reguliere budgettaire ruimte voor investeringen vallen. Deze 
methodiek is als volgt: 

 Aanhouden van 2 typen buffers in het eigen vermogen 

1. Basis buffers die bepaald worden door twee solvabiliteitsmaatstaven (Solvabiliteit 1 (60%) en 

Solvabiliteit 2 (75%)); 

2. Additionele buffer om incidentele, onverwachte kosten op te vangen. Deze buffer wordt jaarlijks 

vastgesteld op basis van een discussie in het bestuur t.a.v. het gepercipieerde risicoprofiel van de 

school, waarbij rekening gehouden wordt met onder andere de volgende risicofactoren: 

 risico’s ten aanzien van fluctuaties in leerlingenaantallen; 

 risico’s ten aanzien van personeel (financiële gevolgen van eventuele arbeidsconflicten, 

hoog ziekteverzuim of duur interim personeel); 

 risico’s ten aanzien van huisvesting, inventaris en apparatuur; 

 risico’s ten aanzien van de (interne) organisatie; 

 risico’s met een politiek bestuurlijke achtergrond (instabiliteit of onvolledige indexatie in 

de bekostiging en achterblijvende bijdragen van derden). 

 Reeds gedane investeringen die in de toekomst het eigen vermogen zullen doen dalen worden van de 

investeringsruimte afgetrokken; 

 Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige winsten; 

 Te verwachten verliezen worden van de investeringsruimte afgetrokken; 

 Daarnaast moet zeker gesteld worden dat er een liquiditeitsbuffer is van 5% van de baten; 

 De investeringsruimte staat ter beschikking van de directeur van de school, waarbij uitgaven door het 

bestuur worden getoetst. 

Deze werkwijze, een combinatie van OCW-normen en specifiek risico-gebaseerde buffers, beperkt de 

mogelijkheden voor een -achteraf- onverantwoord (versneld) uitgavenpatroon. 

Op basis van deze methode is in 2020 een investeringsruimte vastgesteld van €75.000.  

 Het kasstroomoverzicht voor de drie boekjaren 2018-2020 is als volgt: 

 

De operationele kasstroom bedroeg € 

29.725, een forse verbetering ten 

opzichte van 2019. Dit wordt 

veroorzaakt door een beter resultaat 

en een afname van vorderingen en 

kortlopende schulden. In 2020 is nieuw 

meubilair aangeschaft en zijn er investeringen in ICT en  leermiddelen gedaan welke zijn gefinancierd uit de 

liquide middelen, die in 2020 met € 53.971 zijn afgenomen vergeleken met een jaar eerder. 

Openbare Basisschool de Regenboog heeft geen financiële beleggingen op de balans en maakt geen gebruik 

van financiële derivaten. Liquiditeiten worden in rekening courant beheerd door een bank. 

€ 
Realisatie 

2020 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 

Operationele kasstroom 29.725 -35.100 -45.556 

Investeringskasstroom -83.696 -19.259 -56.914 

Mutatie liquide middelen -53.971 -54.359 -102.470 
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Kwaliteitszorg staat beschreven in het stuk  Kwaliteitsbeleid. Kwaliteitszorg is een voortdurend proces van het 
stellen van doelen, het monitoren van de voortgang en het evalueren van de opbrengsten. Tweejaarlijks wordt 
er op school-, groeps – en leerlingniveau gekeken naar de opbrengsten. Verbeterpunten worden opgesteld en 
er ontstaat een nieuwe cyclus.  
 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen, staat in ons beleidsstuk ‘Zorgstructuur’ uitvoerig 
beschreven welke stappen leerkrachten met hun leerlingen moeten doorlopen. Leerlingen die uitvallen in het 
normale onderwijsproces moeten volgens dit stappenplan zo goed mogelijk begeleid worden om tot betere 
prestaties te komen. Dit voert de klassenleerkracht uit in overleg met intern begeleider en remedial teacher. 
De leerkracht maakt voor die leerlingen een handelingsplan. Ouders worden geïnformeerd dat hun kind extra 
zorg op een bepaald gebied krijgt. 
 
Naast het bijhouden van de leerprestaties van de leerlingen, houden wij ook het sociaal emotionele klimaat in 
de groepen en het gedrag van onze leerlingen bij met een leerlingvolgsysteem. Ter verbetering van de sociale 
competentie van de leerlingen worden lessen hierin in alle groepen gegeven, waarvoor de methodes  ‘Grip op 
de groep’ en ‘Sociale en Emotionele talenten’ wordt gebruikt. 
 
Om de resultaten nog beter te kunnen analyseren, hebben we een module van Leeruniek gekoppeld aan het 
administratiesysteem. Obs de Regenboog werkt met onderwijsplannen. In deze plannen staat het 
ambitieniveau per vakgebied, de manier waarop de lesstof schoolbreed wordt aangeboden voor diverse 
niveaugroepen en hoe er gemeten en geanalyseerd wordt. De leerkrachten maken voor hun groep een analyse 
van de gegevens en stellen dan wanneer nodig een verbeterplan op.  
 

Het onderwijskundig beleid staat beschreven in het schoolplan. De duur van het schoolplan is vier jaar. Ieder 
jaar wordt er naar aanleiding van het schoolplan een jaarplan gemaakt. In dit jaarplan staan de doelen 
benoemd die dat jaar moeten worden behaald. Het jaarplan wordt ieder jaar geëvalueerd. De uitkomsten 
worden meegenomen in het nieuwe jaarplan.   
 
De in 2015 ingezette ontwikkeling naar Daltonschool wordt naar verwachting in 2021 afgerond. De 
leerkrachten hebben hun opleiding afgerond met een portfolio. In maart 2018 was de visitatie van de 
Daltonverenging gepland. Helaas hebben wij de certificering niet gekregen. In het voorjaar 2020 is er een 
hervisitatie. Alle kernwaarden van het Daltononderwijs hebben wij vertaald naar doorlopenede leerlijnen. 
Deze leerlijnen zijn vertaald in kinddoelen. De leerlijnen zijn ook verwekt in kijkwijzers. De leerkrachten 
hebben bij elkaar geobserveerd in de klas. Daarna zijn de bevindingen geëvalueerd. Beide daltoncoördinatoren 
hebben in de periode tussen de herfstvakantie en de kersvakantie alle groepen bezocht. De klassenbezoeken 
stond in het teken van borging: doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. Na de evaluatie van de 
klassenbezoeken met het team, volgt een tweede ronde op basis van hulpvragen rond de invulling van 
daltonactiviteiten in de klas.  
 
Stappen in de dalton-ontwikkeling: 

 Er is een taakformulier voor de groepen 4 t/m 8 aangepast. Er is meer ruimte voor kinderen om te 
plannen en aan de achterkant is een reflectieblad toegevoegd. 

 Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de doelenmuur. 

 De ik-cirkel waarin kinderen de eigen vaardigheid op de daltonkernwaarden bijhouden is bijgewerkt. 
De omschrijvingen zijn begrijpelijker gemaakt voor de leerlingen 

 We hebben afgesproken dat reflectie een vast onderdeel op de dagplanning is. 
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De rekenmethode “Getal en Ruimte junior” is in augustus 2019 aangeschaft. Deze past beter bij onze manier 
van werken. Het is een doelgerichte methode met veel ruimte voor differentiatie. Door de coronasluiting heeft 
de implementatie de nodige vertraging opgelopen.  
 

De onderwijsprestaties van onze school worden op diverse manieren in kaart gebracht. De ontwikkelingen van 
de leerlingen in de onderbouwgroepen (groep 1-2) worden gevolgd door observaties en door de leerling uit te 
voeren opdrachten, die genoteerd worden in het leerling-volgsysteem van het Digikeuzebord. 
 
Het bespreken van de leerlingenprestaties van kleuters gebeurt op de volgende manieren: 
§ Er vindt tussen leerkrachten onderling overleg over de kleuters plaats; 
§ De leerkrachten spreken zorgleerlingen met de intern begeleider door; 
§ Leerkrachten hebben elk half jaar gesprekken met ouders over de vorderingen van hun kind; 
§ Ouders hebben de mogelijkheid een extra gesprek(ken) met de leerkracht aan te vragen; 
§ Er vinden extra gesprekken met ouders plaats over kleuters waar twijfel over bestaat. 
 
Vanaf groep 3 worden methode gebonden toetsen en onafhankelijke toetsen van CITO gebruikt om de 
vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. De resultaten van alle toetsen worden verwerkt in het 
leerlingvolgsysteem van ‘Parnassys’ en doorgekoppeld naar analysetool ‘Leeruniek’ De toetsen worden digitaal 
verwerkt. De groepsleerkrachten presenteren de analyse van de resultaten aan het team. Ze geven daarbij 
mogelijke verklaringen aan en stellen actiepunten op voor de komende periode. Na de presentatie wordt, 
samen met de intern begeleider, gekeken welke mogelijke aanpassingen van het onderwijsaanbod nodig zijn. 
Twee keer per jaar worden de resultaten van het CITO LVS geëvalueerd in een trendanalyse. Op basis daarvan 
wordt beoordeeld of er onderwijsinhoudelijke aanpassingen nodig zijn. Deze worden een keer per jaar 
opgenomen/ bijgesteld in de onderwijsplannen per vakgebied. Het algemene beeld is positief. 
Dit jaar hebben er geen verwijzingen naar het speciaal onderwijs plaats gevonden. In het schooljaar 2019/ 
2020 heeft er 1 leerling die gedoubleerd en is er 1 leerling met een verlengde schoolloopbaan. Een kleuter 
heeft kleuterverlenging gekregen omdat zij nog niet toe was aan de overstap naar groep 3. Vorig jaar was dat 
er ook een. 
De leerlingen van groep 8 doen sinds april 2016 mee aan de digitale, adaptieve eindtoets van Route 8 . Wat we 
daarvan kunnen zeggen is dat de leerlingen over het algemeen gescoord hebben naar verwachting. 
 
Uitstroom: 

Weergave Aantal leerlingen per advies VO     

  1 2 3 4 5 6 7 9   

  vwo havo/vwo havo 
havo/v-

t 
vmbo vmbo-t 

vmbo 
lager 

overig Totaal 

2016 / 2017 27,7% 12,8% 17,0% 10,6%  8,5% 6,4% 17,5%   100,0% 

2017 / 2018 12,9% 6,5% 25,8% 3,2%  19,4% 32,3%   100,0% 

2018 / 2019 3,8% 3,8% 23,1%    42,3% 26,9%   100,0% 

2019 / 2020 14,3% 3,8% 23,1%     48,1% 11,1%   100,0% 

  14,6% 6,7% 22,3% 3,45% 2,12% 29,1% 22,0%    

De school werkt conform de doelstellingen die in het schoolplan en de jaarplannen zijn opgenomen. De 
invoering en implementatie van de nieuwe rekenmethode zijn overeenkomstig de gemaakte planning 
verlopen. Uit analyse van de methodetoetsen werd duidelijk dat de nieuwe methode de lat hoger legt. De 
resultaten vielen lager uit dag de voorgaande jaren. Er is afgesproken extra instructie en ondersteuningstijd in 
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te zetten om het niveau te verhogen. Er is meegenomen dat de schoolsluiting ook van invloed is geweest op de 
resultaten. 
 
Het uitstellen van de daltonvisitatie heeft geen invloed gehad op onderwijsprogramma. Er is wel besloten 
extra tijd in te ruimen voor daltonontwikkeling tijdens studiedagen. Met name  de borging van beleid heeft 
veel aandacht gekregen. 
 
De aanschaf van 20 Chromebooks heeft geleid tot bezinning binnen het team op het belang en de noodzaak 
van oefen- en toets-software. Omdat in het meerjaren investeringsplan voor ICT is opgenomen dat de 
komende jaren extra Chromebooks worden aangeschaft, heeft de werkgroep ICT in het jaarplan de invoering 
(logistiek en onderwijskundig) opgenomen. 
 

OBS De Regenboog is een openbare school. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht religie of levensovertuiging. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over toelating.  
 
Een leerling die wordt aangemeld, krijgt binnen 6 weken bericht over toelating. In die 6 weken heeft de school 
de mogelijkheid te onderzoeken of het juiste onderwijsaanbod geboden kan worden aan de hand van het 
ondersteuningsprofiel. Het bestuur heeft zorgplicht, dat betekent dat het bestuur een passende school moet 
zoeken voor het kind. Als De Regenboog geen passend onderwijsaanbod heeft, wordt er in overleg met het 
Samenwerkingsverband gezocht naar een passende school.  

In 2020 is in het kader van de aanschaf van een nieuwe WO-methode (Blink) onderzoek gedaan naar 
geïntegreerd of vakgericht werken. Gedurende één schooljaar hebben de groepen 5 en 6 een jaar Blink-
geïntegreerd gebruikt. In dezelfde periode is de groepen 7 en 8 Blink vakgericht aangeboden.  
 
Na de evaluatie is gekozen voor het vakgerichte aanbod.  
 

In 2020 zijn met een gemeentelijke subsidie afvalemmers voor gescheiden afvalinzameling aangeschaft. PMD, 
GFT, restaval en papier wordt in alle groepen en ruimtes in de school gescheiden.  
 
Op eigen terrein is een ondergrondse container geplaatst voor het restafval.  

De invulling van ons Daltononderwijs zal de komende jaren het belangrijkste onderwijsinhoudelijke speerpunt 
blijven.  
Het doelgerichte, effectieve onderwijs zal steeds verder vorm krijgen door het gebruik van doorlopende 
leerlijnen, kijkwijzers en ik-doelen. Het nieuwe taakformulier zal bijdragen aan meer eigenaarschap bij de 
kinderen. 
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Het ontdekkend en onderzoekend leren zal een belangrijkere rol krijgen in het zaakvakken, wereldoriëntatie 
onderwijs. Het past in de huidige ontwikkelingen kinderen meer vaardigheden mee te geven waarmee ze de 
wereld in kunnen. De school heeft een subsidieaanvraag (Schoolkracht) gedaan om het ontdekkend leren 
schoolbreed in te voeren. We zien grote voordelen van ontdekkend leren in combinatie met het 
daltonconcept.  
 
In het kader van internationalisering zal het leren van Engels als tweede taal nog belangrijker worden. Het 
aanbieden van Engels van goede kwaliteit is belangrijk. Leerkrachten krijgen ondersteuning van een native 
speaker op het digibord. Spelenderwijs komt het ook in de onderbouw aan de orde. We spelen in op nationale 
en internationale gebeurtenissen door het kijken van Jeugdjournaal vanaf groep 6. Vanaf groep 4 gebruiken 
wij de methode ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen.  Deze methode maakt iedere week actuele teksten. 
Deze gaan over landelijk en internationaal nieuws. In de methoden voor wereldoriëntatie en 
levensbeschouwing wordt veel aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen.  

 In schooljaar 2020-2021 wordt de huidige methode Engels vervangen. Een werkgroep onderzoekt welke 
methode passend is bij onderwijsvisie en onderwijsconcept. Daarnaast wordt onderzocht of we Engels 
schoolbreed, vanaf de keutergroepen, willen aanbieden.  
 

Met het programma Leeruniek kunnen leerkrachten zelf analyses maken van toetsen. Deze worden in het 
team besproken, waarna er een actieplan zal volgen. De rol van de IB-er wordt daarmee meer en meer 
begeleidend. In 2020 is het eerste jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat Leeruniek snel 
inzage geeft in de opbrengsten van het onderwijs, efficiënter is dan het werken met groepsplannen en zorgt 
voor minder “dubbelingen” (gegevens op meerdere plekken invoeren en bijhouden).  

Na een periode van krimp is het leerlingaantal stabiel. Omdat de formatie (acht groepen) niet passend is bij de 
bekostiging, zijn de werkdrukgelden ingezet om de formatie op peil te houden. Daarnaast zullen team en 
bestuur strategische keuzes moeten maken om de school financieel gezond en aantrekkelijk te houden.  

De komende jaren (tussen 2022 en 2025) is sprake van natuurlijk verloop door pensionering. Een 

aandachtspunt is hierbij het lerarentekort. De Regenboog heeft een team met een hoge gemiddelde leeftijd. 

Het is van belang met de leerkrachten die richting pensioen gaan te bespreken of zij door willen werken tot de 

pensioengerechtigde leeftijd of eventueel eerder willen stoppen.  

Twee leerkrachten hebben in 2020 hun opleiding tot Dalton coördinator af ronden.  

De Regenboog heeft  een schrijf , - lees,  en gedragsspecialist in huis. Tevens heeft de IB-er de master-EN 

(Educational Needs) gedaan.  

 Er zijn geen plannen op het gebied van huisvesting. Het meerjarenonderhoudsplan loopt tot augustus 2022. 
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Het bestuur van OBS De Regenboog heeft een methodiek vastgesteld voor de bepaling van de 
investeringsruimte voor plannen die buiten de reguliere budgettaire ruimte voor investeringen vallen. Deze 
methodiek is als volgt: 
 
 Aanhouden van 2 typen buffers in het eigen vermogen 

1. Basis buffers die bepaald worden door twee solvabiliteitsmaatstaven (Solvabiliteit 1 (60%) en 

Solvabiliteit 2 (75%)); 

2. Additionele buffer om incidentele, onverwachte kosten op te vangen. Deze buffer wordt jaarlijks 

vastgesteld op basis van een discussie in het bestuur t.a.v. het gepercipieerde risicoprofiel van de 

school, waarbij rekening gehouden wordt met onder andere de volgende risicofactoren: 

 risico’s ten aanzien van fluctuaties in leerlingenaantallen; 

 risico’s ten aanzien van personeel (financiële gevolgen van eventuele arbeidsconflicten, 

hoog ziekteverzuim of duur interim personeel); 

 risico’s ten aanzien van huisvesting, inventaris en apparatuur; 

 risico’s ten aanzien van de (interne) organisatie; 

 risico’s met een politiek bestuurlijke achtergrond (instabiliteit of onvolledige indexatie in 

de bekostiging en achterblijvende bijdragen van derden). 

 Reeds gedane investeringen die in de toekomst het eigen vermogen zullen doen dalen worden van de 

investeringsruimte afgetrokken; 

 Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige winsten; 

 Te verwachten verliezen worden van de investeringsruimte afgetrokken; 

 Daarnaast moet zeker gesteld worden dat er een liquiditeitsbuffer is van 5% van de baten; 

 De investeringsruimte staat ter beschikking van de directeur van de school, waarbij uitgaven door het 

bestuur worden getoetst. 

Deze werkwijze, een combinatie van OCW-normen en specifiek risico-gebaseerde buffers, beperkt de 

mogelijkheden voor een -achteraf- onverantwoord (versneld) uitgavenpatroon. 

De Regenboog heeft zonnepanelen en LED-verlichting. Bij toekomstige investeringen wordt rekening 

gehouden met duurzaamheid.  

Het bestuur heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd waar het financieel meerjarenbeleid aan moet 

voldoen. Sinds een aantal jaren presenteert het bestuur van OBS de Regenboog een beleidsrijke 

meerjarenbegroting, waarbij het kostenniveau is aangepast aan de verwachte terugloop van baten. Op grond 

van de sinds 2012 zichtbare daling van het leerlingenaantal, heeft het bestuur besloten met een sluitend 

structureel personeelsbudget te werken, waarbij wordt uitgegaan van natuurlijke afvloeiing en het waar nodig 

tijdelijk aanstellen van personeel. Incidentele lasten worden binnen de liquiditeits- en vermogenspositie van 

OBS de Regenboog opgevangen. Investeringen vinden plaats conform MIP. 
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€ 
Begroting 

2021 

Realisatie 

2020 

Begroting 

2020 

(Rijks)bijdragen OCW 1.082.017 1.122.972 1.089.919 

Overige (overheids)bijdragen 0 21.131 27.200 

Totale baten 1.095.517 1.144.103 1.117.119 

Personele lasten 931.502 981.110 937.133 

Afschrijvingen 41.166 36.774 35.503 

Huisvestingslasten  70.400 72.127 64.800 

Overige instellingslasten 72.620 79.053 72.000 

Totale lasten 1.115.688 1.169.064 1.109.238 

Saldo baten en lasten -20.171 -24.961 7.881 

Financiële baten en lasten -300 -153 -300 

Exploitatieresultaat -20.417 - 25.114 7.581 
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: MEERJARENPERSPECTIEF 2020 – 
2023     

  

Stg Openbare Bs de 
Regenboog             

                    

                   

                    

    teldatum 1 oktober    2020   2021 2022 2023   

    Directie   0,80   0,80 0,80 0,80   

    onderwijsgevend personeel   9,43  9,13 8,71 8,71   

    
onderwijsondersteunend 
personeel    1,36  1,36 1,36 1,36   

    FTE totaal   11,59  11,29 10,87 10,87   

    totaal aantal leerlingen    174  165 168 168   

                    

                    

                    

        2020   2021 2022 2023   

    1. Activa               

    1.1 Immateriële vaste activa   
                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    1.2 Materiële vaste activa   
              
332.193   312.027 284.795 256.796   

    1.3 Financiële vaste activa   
                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    Vaste activa   
             
332.193   312.027 284.795 256.796   
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    1.4 Voorraden   
                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    1.5 Vorderingen   
                
70.569   

                
70.569 70.569 

                
70.569   

    1.6 Effecten   
                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    1.7 Liquide middelen   
              
237.374   244.569 220.083 237.467   

    Vlottende activa   
             
307.943   315.138 290.652 308.036   

                    

    Totale Activa   
              
640.136   627.165 575.447 564.832   

                    

    2. Passiva               

     2.1 Eigen vermogen    483.047   462.567 428.858 411.243   

    
 waarvan publiek eigen 

vermogen    481.928   461.457 427.739 410.124   

    
 waarvan privaat eigen 

vermogen    1.119   1.119 1.119 1.119   

     2.2 Voorzieningen    55.347   62.847 44.847 51.847   

     2.3 Langlopende schulden    -   - - -   

     2.4 Kortlopende schulden     101.742   101.742 101.742 101.742   

                

    Totale Passiva   640.136  627.165 575.447 564.832   

                    

                    

                    

        2020   2021 2022 2023   

    3. Baten               

    3.1 Rijksbijdragen   
         
1.122.972   1.082.017 1.055.904 1.056.612   

    
3.2 Overige overh.bijdragen en -
subs.   

                
7.062   - - -   
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De leerlingaantallen zijn gebaseerd op prognoses van de gemeente Stichtse Vecht en een inschatting van het 
marktaandeel van OBS de Regenboog binnen de kern Breukelen aangevuld met een eigen prognose op basis 
van uitstroom en gemiddelde instroom. We zagen in 2020 een lichte maar groter dan verwachte daling van het 
leerlingaantal. OBS de Regenboog voert een proactief beleid om de krimp het hoofd te bieden; RDDF-plaatsing 
van leerkrachten zal ieder jaar opnieuw bekeken moeten worden in het licht van de bestaande ontslagruimte. 
Voor de jaren 2021 en verder tonen onderstaande prognoses een structureel negatief resultaat. Indien we 
echter rekening houden met de afschrijvingen op geplande investeringen conform paragraaf 6.1.6 is het 

    
3.3 Coll-,cursus-,les-en 
examengeld.   

                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    3.4 Baten werk i.o.v. derden   
                            
-    

                            
-                              -  

                            
-    

    3.5 Overige baten   14.069   13.500 13.500 13.500   

    totaal baten   
          
1.144.103   1.095.517 1.069.404 1.070.112   

                    

    4. Lasten               

    4.1 Personeelslasten   981.110   931.502 918.370 906.207   

    4.2 Afschrijvingen   36.774   41.166 42.232 38.999  

    4.3 Huisvestingslasten   
                
72.127   70.400 69.600 69.600   

    4.4 Overige lasten    
                
79.053   72.620 72.620 72.620   

     totaal lasten    
          
1.169.064   1.115.688 1.102.823 1.087.427   

                 

    Saldo baten en lasten   
                -
24.961   -20.171 -33.418 -17.315   

                 

    Saldo financiële bedrijfsvoering   - 153   -300 -300 -300   

    
Saldo buitengewone baten en 
lasten   

                           
-    

                           
-                             -  

                           
-    

                    

    Netto resultaat   
                -
25.114   -20.471 -33.718 -17.615   
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geprognotiseerde resultaat neutraal. De prognose laat een verantwoord verloop zien dat ruim binnen de 
financiële middelen van de school is op te vangen. Het bestuur heeft er daarmee vertrouwen in dat de 
duurzaamheid van de financiële gezondheid van de instelling de continuïteit waarborgt. De kengetallen van de 
school zullen ruim boven de gestelde normen blijven.  

Naast financiële afwegingen, kiest het bestuur van OBS de Regenboog bewust voor kwalitatief goed onderwijs, 
waaronder de keuze voor kleine(re) klassen. Er zijn voldoende mogelijkheden om de terugloop van leerlingen 
op te vangen, resultaten te verbeteren en de gewenste kwaliteit te blijven bieden. Een verdere krimp van het 
aanbod is weliswaar niet te beïnvloeden, maar directie en bestuur van OBS de Regenboog zullen zich 
inspannen om het marktaandeel te verbeteren. 

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de duurzaamheid van de financiële gezondheid van de instelling de 
continuïteit waarborgt. De kengetallen van de school zullen ruim boven de gestelde normen blijven. 
 

Het bestuur van OBS De Regenboog heeft niet het voornemen om de financiering van de stichting of het 

huisvestingsbeleid aan te passen. Verder zijn er geen structurele wijzigingen te verwachten op het gebied van 

activiteiten waarvoor een derde geldstroom wordt gerealiseerd. 

De ontwikkeling van het eigen vermogen zal in lijn zijn met de ontwikkeling van het resultaat zoals getoond in 

de continuïteitsparagraaf. 

De belangrijkste financiële kengetallen van de stichting gerelateerd aan de balans zullen boven de daarvoor 

vastgestelde normen blijven.  

 

 

 


