
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

1 

 
Jaarverslag OBS De Regenboog 2021 

Inhoud 
 

 



   

 

2 

 
Jaarverslag OBS De Regenboog 2021 

  



   

 

3 

 
Jaarverslag OBS De Regenboog 2021 

 

 

 



   

 

4 

 
Jaarverslag OBS De Regenboog 2021 

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 2021 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 2021 hebben team en MR dit besluit bevestigd en in het werkverdelingsplan 
voor schooljaar 2021-2022 opgenomen. 

De middelen uit de prestatiebox zijn ingezet voor cultuureducatie om het Leerorkest voor groep 5 te 
financieren. In 2021 zijn de middelen ook ingezet voor scholing van het team op het gebied van 
teamontwikkeling in het kader van de ontwikkeling tot Daltonschool en de begeleiding bij de inventarisatie 
modernisering van het ontwikkelingsmateriaal van de groepen 1/2.  

De tijdelijke aanstelling van een vakleerkracht bewegingsonderwijs (0,2 fte) is omgezet naar onbepaalde tijd. 
Veder is besloten de formatie voor 8 groepen, en de RT-formatie (0,4 fte) tot de zomervakantie in stand te 
houden.  Dat geldt ook door de OOP-formatie voor administratieve ondersteuning (0,2 fte) en conciërge (1,0 
fte).  
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Na de zomervakantie is een klassenassistent (0,5 fte) aangesteld in verband met de pensionering van de RT-
leerkracht. 

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 eerder 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 172 
leerlingen (oktobertelling 2021) acht groepen te realiseren. Mede door dit beleid is de school in het schooljaar 
2020-2021 met 8 leerlingen gegroeid. 

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 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 daltonschool centraal.  

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-formatie. In 2021 zijn drie 
aanvragen voor een plus-arrangementen ingediend en toegekend. Verder is de begeleiding van drie cluster-2 
leerlingen door het samenwerkingsverband bekostigd en ondersteund.  

In 2021 waren geen middelen beschikbaar vanuit de gemeente Stichtse-Vecht.  
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Sinds mei 2019 worden de werkdrukgelden structureel in te zetten voor de personeelsformatie. Voor 2021 
hebben team en MR dit besluit bevestigd en in het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020-2021 
opgenomen. 

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 met werkgroepen. Binnen de werkgroepen kunnen 
organisatorische taken geclusterd worden. Deze werkwijze heeft een werkdruk verlagend effect.  

In 2021 heeft de Regenboog €518 ontvangen voor onderwijsachterstanden. Er zijn geen 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. 

Op basis van de toegekende middelen in het NPO heeft het team van De Regenboog een plan gepresenteerd. 
De hoofdpunten van het plan zijn opgesteld door directie en IB. De basis van het plan waren de opbrengsten 
van de M en E-toetsen van het Cito-LVS. De uitwerking en invulling zijn tijdens een studiedag door het team 
gemaakt. Dit uitgewerkte plan is door het bestuur goedgekeurd en heeft de instemming gekregen van de 
beide geledingen van de MR. Het plan kent drie pijlers: 

1. Teamscholing voor begrijpend lezen, directie instructie en onderzoekend leren. 
2. Inzet van extra personeel voor de begeleiding van individuele leerlingen en groepjes leerlingen 
3. Investering van ICT-middelen (Chromebooks, iPads en digiborden) voor de groepen en individuelen 

leerlingen. Aanschaf van een softwarepakket (Gynzy) waarmee leerlingen op eigen leerlijnen kunnen 
werken 

De IB-er is aanspreekpunt en begeleider van de teamleden die de extra ondersteuning geven. Na de M-toets in 
januari 2022 vindt de eerste tussenevaluatie plaats en kan indien nodig bijgestuurd worden.  

‘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. 
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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 gekregen. Door de corona-sluiting is de her-
visitatie uitgesteld tot maart 2021. Tijdens deze visitatie in Corona-tijd heeft het team laten zien dat de school 
na de eerste visitatie grote stappen heeft gemaakt. Alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van de 
visitatie is het daltoncertificaat behaald. In 2026 is de volgende visitatie.  

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 
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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, 
zowel uit de oudergeleding als uit de geleding van de leerkrachten. Uit beide geledingen treedt ieder jaar één 
lid af, dat wel herkiesbaar is. 

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. 
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Het bestuur is in 2021 elf keer in vergadering (live en online), bijeengeweest. Bij alle vergaderingen was de 
directeur aanwezig.   
Onderwerpen die op de agenda hebben gestaan zijn: 

- (Meerjaren)begroting 2021 (en verder) 
- Tussenevaluatie management jaarplan 
- Rooster van aftreden 
- Corona, thuisonderwijs (en evaluatie) 
- Wisselingen bestuursleden 
- Opbrengsten Cito M (=Midden) en E (=Eind) toetsen 
- Dalton certificaat De Regenboog  
- Managementrapportages 
- Personeelszaken 
- Memo bezuinigen  
- Treasurystatuut 
- Risico Inventarisatie en Evaluatie 
- Jaarrekening 2019 
- Investeringsplan 
- Managementstatuut 
- Schoolplan 2020-2021 
- Schooljaarplan 2020-2021 
- Jaarverslag 
- Offertes: plein, afval, kopieer en leermiddelen 
- Huisvesting  
- Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
- Beleid plusklas  
- Toekomst Wonderland Kindcentrum 
- Nieuw bestuursmodel   
- Cameratoezicht/ Alarmsysteem 
- Route beleid Start plus-klas 
- MR rol toezichthouders en opbouw bestuur 
- Klachtenregeling  
- Ventilatie en airco installeren  
- Sluiting school code rood/ oranje  

En verder: 

- Twee keer infomeel bestuursoverleg   

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,  
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• 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: 
• 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. Door Corona heeft dit programma vertraging opgelopen en is daarom met twee schooljaren 
verlengd. 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 
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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. Om opleidingsschool van de HU te kunnen 
zijn, is de samenwerking gezocht met STIP-Openbaar Onderwijs Hilversum. Dit bestuur vertegenwoordigt ons 
bestuur in de Opleidingsraad.  

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 2021 waren dit:  

Jasmijn Baldinger Voorzitter, Vice President Capgemini Nederland BV  

Sanne Floris     Secretaris, IB Zien in de Klas 

Rob Gelissen     Penningmeester, Zelfstandig Interim Manager Rabobank 

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, 
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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. De Code Goed Bestuur wordt door het bestuur conform de leidraad van de PO-raad getoetst. In 
2021 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. 

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.  

Het bestuur van Stichting OBS de Regenboog bestaat uit vijf vrijwillige, onbezoldigde leden. In 2021 waren 
dit:   
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Jasmijn Baldinger Voorzitter, Vice President Capgemini Nederland BV  

Sanne Floris     Secretaris, IB Zien in de Klas 

Rob Gelissen     Penningmeester, Zelfstandig Interim Manager Rabobank 

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.  

In dit verslag ligt de nadruk op twee elementen waar het toezicht zich in 2021 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.   

Het bestuur kwam in 2021 elf keer bijeen online en offline. De toezichthoudende leden merken op dat de 
kwaliteit van de voorbereiding goed was. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur in diverse sessies een aantal 
andere onderwerpen besproken die van belang zijn voor het functioneren van de school en daar verslag van 
gemaakt. 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 2021 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 volgens, in overeenstemming 
met het managementstatuut en de bijbehorende mandaten en procedures.  

Er is aangekondigd aan de MR dat er onderzoek wordt gedaan naar het bestuursmodel.  

De toezichthoudende leden hebben kennisgenomen van de door het bestuur goedgekeurde begroting en de 
jaarrekening 2021 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 
2021 de financiële en personele administratie ondergebracht bij een administratiekantoor. Het 
administratiekantoor levert tijdig kwartaalrapportages aan voorzien van een uitgebreide toelichting. De 
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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.  

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, in overeenstemming met de reactie in het inspectierapport.  
In 2021 is er een start gemaakt met het heroverwegen van het huidige bestuursmodel.  

In 2021 is geconstateerd dat het functioneren van het bestuur en intern toezicht grondiger geëvalueerd mag 
worden. Na afronding van de evaluatie van de huidige bestuursvorm zal ook hier meer aandacht aan besteed 
gaan worden. Er zijn verder geen afwijkingen aan de code.  

Er zijn in 2021 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 1/2.  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 2021 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 2021 is 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 een daling van het leerlingenaantal en de daaruit 
voortvloeiende bekostiging. De voorzichtige groei die in 2021 is ingezet, wordt naar inschatting doorgezet in 
2022 en is van belang voor financiële zekerheid de school. De door de overheid aangekondigde nieuwe wijze van 
bekostiging vanaf 2023 kan een negatieve impact hebben op de solvabiliteit en op de jaarlijkse inkomsten. Het 
lerarentekort levert evenals bij nagenoeg alle scholen ook bij OBS De Regenboog uitdagingen op. Vervanging 
wordt zoveel mogelijk door eigen personeel opgevangen. We ervaren 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 directeur is tot EUR 1000 gemandateerd om zelfstandig uitgaven te doen. Drie keer per jaar stelt Concent 
financiële managementrapportages op inclusief een forecast. Het bestuur gebruikt de forecast als risico 
indicator. Dit maakt de beheersing van risico’s beter te hanteren. 

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 zijn twee teamleden (RT-leerkracht en een groepsleerkracht) met 
vervroegd pensioen gegaan. Het is gelukt geschikte vervanging te vinden voor beide teamleden. Een derde 
leerkracht (groepsleerkracht) is met de start van de kerstvakantie vervroegd met pensioen gegaan. Voor deze 
leerkracht is vervoegd vervanging aangesteld. Hierdoor is een wisseling gedurende het schooljaar voorkomen.  

Het team van de Regenboog bestond voor een derde deel uit leerkrachten die binnen vier jaar de 
pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken. Met de pensionering van drie teamleden is de gemiddelde 
leeftijd van het team gedaald. 
 
Bij het vertrek van de RT-leerkracht is besloten om een onderwijsassistent in opleiding aan te stellen, die de 
komende twee jaar de opleiding tot onderwijsassistent niveau-4 kant behalen.  
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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. 

De werkgroepen “opruimen” en “dalton” hebben de school een nette/opgeruimde uitstraling gegeven en 
daarmee zichtbaar gemaakt dat OBS de Regenboog een daltonschool 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 meerjaren-onderhoudsplan is klein onderhoud uitgevoerd en onderhoud i.v.m. ontdekte 
gebreken. Verder is schilderwerk aan de buitenkant van de school uitgevoerd. Tijdens de controle van de 
brandmeldinstallatie kwam naar voren dat deze installatie toe was aan onderhoud. Dit onderhoud is 
uitgevoerd. Tevens zijn er beveiligingscamera’s opgehangen om de kans op vandalisme buiten schooluren te 
verminderen. Er is een protocol opgesteld waarin wordt beschreven wie toegang heeft tot de beelden en 
onder welke voorwaarden. 

Het resultaat in het boekjaar 2021 is € 11.676 positief en daarmee € 32.147 positiever dan begroot. De baten 
zijn € 85.416 hoger dan begroot en de lasten zijn € 53.270 hoger dan begroot.  

De hogere baten betreffen ontvangen scholen middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): € 
701,16 per leerling, zijnde € 47.912,60 in 2021. Daarnaast is er een niet begrote subsidie voor Extra Hulp voor 
de Klas (EHvdK) ontvangen ad € 12.156. De hogere baten en lasten zijn daarnaast het gevolg van verhoging van 
de CAO-lonen met 2,25% met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.  Teven is de eindejaarsuitkering 
verhoogd met 0,2%. Daarnaast is de personele inzet gemiddeld 0,65 fte hoger dan begroot geweest. Daarvan 
heeft 0,3 fte betrekking op NPO € 24.679 en 0,14 fte op EHvdK € 12.273. 

Vanwege verschil tussen de toerekening van de baten voor Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de 
besteding daarvan ontstaat in 2021 een negatief resultaat van € 10.352. Vanuit de NPO gelden is € 30.250 
geïnvesteerd, waarvan alleen de afschrijvingskosten invloed hebben op de exploitatie. Dit betreft aanschaf van 
29 Chromebooks. 

De financiële positie van OBS De Regenboog is op balansdatum 31/12/2021 gezond te noemen. De kengetallen 
zijn ten opzichte van 2020 gestegen en vallen ten opzichte van de signaleringswaarde binnen de grenzen. 

De solvabiliteit ligt met 86% 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. 

  Signalerings-
waarde 

2019 2020 2021 Oordeel 

Solvabiliteit 75% 85% 84% 86% + 

Liquiditeit  1.0 3.7 3.0 4 + 

Rentabiliteit positief -4% -2% 1% +/- 

 

Solvabiliteit: Eigen vermogen (inclusief voorzieningen) / Balanstotaal * 100% 

Liquiditeit: Vlottende activa / Kortlopende passiva 

Rentabiliteit: Netto resultaat / Totale baten * 100% 
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De balansposities per 31/12/2021 en 31/12/2020 worden weergegeven in onderstaande tabel. 

EUR 2021 2020 EUR 2021 2020 

Materiële vaste activa 325.867 332.193 Eigen vermogen 494.723 483.047 

Vorderingen 67.837 70.569 Voorzieningen 67.253 55.347 

Liquide middelen 262.178 237.374 
Kortlopende 
schulden 93.906 101.742 

Totale Activa 655.882 640.136 Totale Passiva 655.882 640.136 

Ten aanzien van de balans maken wij de volgende opmerkingen: 

• Het eigen vermogen is gestegen met het resultaat van 2021. Het positieve resultaat is grotendeels toe 
te schrijven aan de NPO gelden welke deels voor investeringen is gebruikt. 

• De boekwaarde van de activa is gedaald met € 6.326 door hogere afschrijvingen dan investeringen. 
De investeringen betreffen met name aanschaf van Chromebooks, leermiddelen en een touchscreen. 

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

• Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2021 gestegen met € 24.804 ten opzichte van 2020. De 
investeringen in materiële vaste activa zijn ruim €41.000. Daarnaast is de kasstroom uit operationele 
activiteiten rond €10.000 positief. 

• De voorziening voor onderhoud is gestegen met ruim € 12.779  door lagere onttrekkingen dan 
dotatie(s). De onttrekkingen betreffen onderhoud aan ventilatie units en schilderwerkzaamheden. Er 
is een lager bedrag besteed aan gebouwenonderhoud dan begroot. In 2021 is niets onttrokken aan de 
voorziening jubilea. Op basis van het personeelsbestand per 31-12-2021 is de benodigde voorziening 
opnieuw berekend, wat resulteert in een vrijval van € 873 . De mutatie wordt ook beïnvloedt door de 
nieuwe CAO en de gewijzigde pensioenleeftijd. Er is geen voorziening voor gespaarde duurzame 
inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken vastgelegd met individuele medewerkers m.b.t. het sparen van 
duurzame inzetbaarheid. 
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Het resultaat in het boekjaar 2021 bedroeg € 11.676 positief. Het resultaat 2021 is als volgt opgebouwd. 

 

De baten in het boekjaar 2021 zijn licht gestegen in vergelijking met het voorgaand jaar doordat er NPO gelden 
zijn uitgekeerd.  

De lasten in het boekjaar 2021 waren vergelijkbaar met 2020. De personele lasten zijn gedaald en de 
afschrijvingen zijn toegenomen door extra investeringen. 

Gezien de zeer lage rente is het saldo van financiële baten en lasten in 2021 negatief, net als in 2020. Al met al 
is het resultaat 2021 verbeterd ten opzichte van 2020. 
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De resultatenrekening versus de begroting in het jaar 2021 laat het volgende beeld zien: 

 

Het resultaat in het boekjaar 2021 is € 11.676 positief en daarmee € 32.147 positiever dan begroot, met name 
door de ontvangen NPO gelden. Deze gelden zijn deels geïnvesteerd in ICT middelen welke in de toekomst 
worden afgeschreven en in 2021 niet geheel op het resultaat drukken. 

De personele bekostiging en de materiële bekostiging zijn hoger dan begroot. Door verhoging van de cao-
lonen, door het inzetten van een extra leerkracht en het Leerorkest uit de NPO gelden. Per augustus is de 
prestatiebox vervallen. Een deel daarvan is met ingang van schooljaar 2021-2022 toegevoegd aan de subsidie 
voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Per saldo waren de personele lasten ruim € 34.000 hoger dan 
begroot.  

De lasten op huisvesting zijn hoger dan begroot door stormschade en hogere lasten voor tuinonderhoud. De 
Overige Instellingslasten zijn hoger dan begroot doordat er extra is geïnvesteerd in ICT en leermiddelen uit de 
NPO gelden.  

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%)); 

Exploitatie 2021 bedragen in €

Werkelijk 2021 
incl forecast

% tot 
baten

Begroting 2021 % tot 
baten

Verschil

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.166.509 98,8% 1.082.017 98,8% 84.492

3.2 Overige overheidsbijdragen 0 0,0% 0 0,0% 0

3.5 Overige baten 14.397 1,2% 13.500 1,2% 897

Totale baten 1.180.906 100,0% 1.095.517 100,0% 85.389

4. Lasten

4.1 Personele lasten 966.174 81,8% 931.502 85,0% -34.672

4.2 Afschrijvingen 43.120 3,7% 41.166 3,8% -1.954

4.3 Huisvestingskosten 73.999 6,3% 70.400 6,4% -3.599

4.4 Overige instellingslasten 85.519 7,2% 72.620 6,6% -12.899

Totale lasten 1.168.813 99,0% 1.115.688 101,8% -53.125

Saldo baten en lasten 12.093 1,0% -20.171 -1,8% 32.264

5. Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 27 0,0% 0 0,0% 27

5.4 Financiële lasten 445 0,0% 300 0,0% -145

Saldo financiële baten en lasten -418 0,0% -300 0,0% -118

Resultaat 11.676 1,0% -20.471 -1,9% 32.147

Totaal
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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 de uitgaven door het 

bestuur worden goedgekeurd. 

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 oktober 2021 een investeringsruimte vastgesteld van €66.000.  

Het kasstroomoverzicht voor de drie boekjaren 2019-2021 is als volgt: 

EUR 

Realisatie  
2021 

Realisatie  
2020 

Realisatie  
2019 

Operationele kasstroom 61.597 29.725 -35.100 

Investeringskasstroom -36.793 -83.696 -19.259 

Mutatie liquide middelen 24.804 -53.971 -54.359 

 

De operationele kasstroom bedroeg ruim € 61.000, een forse verbetering ten opzichte van 2019 en 2020. Dit 
wordt veroorzaakt door een beter resultaat en een afname van kortlopende schulden. In 2021 zijn er 
investeringen in ICT en leermiddelen gedaan, maar de ontvangen NPO gelden hebben alsnog een positief 
resultaat gehad op de liquide middelen, die in 2021 met € 24.804 zijn toegenomen 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. 
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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 is in april 2021 afgerond. De hervisitatie zal in 2026 zijn. 
Na de visitatie zijn de aanbevelingen uitgewerkt in het visitatieverslag en ons daltonboek.  
Voor de komende jaren zijn drie speerpunten voor de verdere ontwikkeling van het daltonconcept vastgesteld: 

• Invoering van de al uitgewerkte leerlijn voor samenwerkend (coöperatief) leren 
• Het invoeren van periodetaken waarmee we een stap kunnen maken in eigenaarschap van de 

leerlingen. 
• Het onderzoeken van de mogelijkheid op een (digitaal) portfolio in te voeren. 

 
De Engelse methode “Stepping Stones junior” is in augustus 2021 ingevoerd. Er is bewust gekozen voor een 
methode die de lat een stuk hoger legt, zodat de leerlingen met meer Engelse bagage van het PO gaan.  

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. 



   

 

22 

 
Jaarverslag OBS De Regenboog 2021 

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 2020/2021 hebben twee leerlingen in groep 7 gedoubleerd. Er waren geen leerlingen met 
een verlengde schoolloopbaan. Een kleuter heeft kleuterverlenging gekregen omdat zij nog niet toe was aan 
groep 3. 
De leerlingen uit groep 8 doen mee aan de digitale, adaptieve eindtoets van Route 8. Onze leerlingen scoren 
over het algemeen naar verwachting. Dit wordt bevestigd door de adviezen en plaatsing van de leerlingen op 
het VO.  
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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 dan de voorgaande jaren. Er is afgesproken extra instructie en ondersteuningstijd in 
te zetten om het niveau te verhogen. Er is meegenomen dat de schoolsluiting ook van invloed is geweest op de 
resultaten. 
 
De geplande daltonvisitatie in april 2021 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 60 Chromebooks (waarvan de helft uit de NPO-gelden) heeft geleid tot bezinning binnen het 
team op het belang en de noodzaak van oefen- en toets-software. De aanschaf van het softwarepakket Gynzy 
is een direct gevolg van de aanschaf van extra Chromebooks.  
 

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 2021 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.  

De Regenboog heeft zonnepanelen en LED-verlichting. Bij toekomstige investeringen wordt rekening 
gehouden met duurzaamheid. In de laatste maanden van 2021 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid 
om op basis van de Suvis subsidie voor luchtventilatie een verduurzamingsslag te maken. Naast het plaatsen 
van een luchtventilatie-systeem in de lokalen die dat nog niet hebben, zal gekeken worden of 
koeling/verwarming door middel van lucht/luchtpompen (airconditioning) haalbaar is. Daarmee wordt de 
elektriciteit die door de 77 zonnepanelen wordt opgewekt niet terug geleverd aan het net, maar ingezet voor 
het gebruik van de airco’s en het gasverbruik zal verminderen. 
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De doorontwikkeling 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. 
 
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 zal een deel van de NPO-gelden inzetten om het ontdekkend leren schoolbreed in 
te voeren. We zien grote voordelen van ontdekkend leren in combinatie met het daltonconcept.  
 
Met de aanschaf van 60 Chromebooks zal de school stappen maken in de richting van het (digitaal) werken aan 
eigen leer/ontwikkelingslijnen. Naast de extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden (Corona) 
wordt het mogelijk deze leerlingen binnen de groep te laten werken aan de eigen leerlijn of een eigen 
programma. 
 

In schooljaar 2021-2022 wordt de huidige methode begrijpend lezen vervangen. Een werkgroep onderzoekt 
welke methode passend is bij onze visie en onderwijsconcept. Daarnaast krijgt het team scholing rond de 
recente ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen.  
 
Een tweede werkgroep doet onderzoek naar een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die past bij 
het instrument Zien dat we gebruiken om de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden te meten. De 
keuze voor een methode wordt gemaakt in schooljaar 2021-2022.  
 

In het schooljaar 2021-2022 volgen de IB-er en de directeur scholing voor de invoering van WMKPO. Een 
instrument voor het meten en borgen van de onderwijskwaliteit. Het instrument is gekoppeld aan ons 
administratieprogramma ParnasSys. We gaan gebruik maken van WMKPO-mijn schoolplan en Mijn 
schoolteam.  
 

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 blijven maken om de school financieel gezond en aantrekkelijk te houden.  
 
De komende jaren (tussen 2022 en 2025) is sprake van natuurlijk verloop door  pensionering en mogelijk pre-
pensioen. Een aandachtspunt is hierbij het lerarentekort. De Regenboog heeft een team met een hoge 
gemiddelde leeftijd.  
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Er zijn geen plannen op het gebied van huisvesting. Het meerjarenonderhoudsplan loopt tot augustus 2029. 

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 de uitgaven door het 

bestuur worden goedgekeurd. 
 

Deze werkwijze, een combinatie van OCW-normen en specifiek risico-gebaseerde buffers, beperkt de 
mogelijkheden voor een -achteraf- onverantwoord (versneld) uitgavenpatroon. 
 
In de laatste maanden van 2021 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om op basis van de Suvis 
subsidie voor luchtventilatie luchtventilatie-systemen te plaatsen in de lokalen die dat nog niet hebben. 
Tevens zal gekeken worden of koeling/verwarming door middel van lucht/luchtpompen (airconditioning) 
haalbaar is.  

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. Indien de recent ingezette stijging van leerling aantallen doorzet kan dit 
beleid in de toekomst gewijzigd worden. Incidentele lasten worden binnen de liquiditeits- en vermogenspositie 
van OBS de Regenboog opgevangen. Investeringen vinden plaats conform MIP. 
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Continuïteitsparagraaf Realisatie Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 oktober 2019 1 oktober 2020 1 oktober 2021 1 oktober 2022 1 oktober 2023 1 oktober 2024

Totaal aantal leerlingen 174 164 172 178 178 178

Formatie 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Fte Directie 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000

Fte Onderwijzend Personeel 9,5146 9,6106 9,1285 8,7866 8,7866 8,5782

Fte Onderwijs Ondersteunend Personeel 1,3662 1,8662 1,8662 1,8662 1,8662 1,8662

Fte Partic ipatiebanen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Fte Totaal 11,6808 12,2768 11,7947 11,4528 11,4528 11,2444

Exploitatie 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2021 <-> 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.122.972 1.082.017 1.166.509 1.187.427 1.139.596 1.093.683 1.093.683 84.492 43.537

3.2 Overige overheidsbijdragen 7.062 0 0 0 0 0 0 0 -7.062

3.5 Overige baten 14.069 13.500 14.397 13.752 13.752 13.752 13.752 897 328

Totaal baten 1.144.103 1.095.517 1.180.906 1.201.179 1.153.348 1.107.435 1.107.435 85.389 36.803

4. Lasten

4.1 Personele lasten 981.110 931.502 966.174 935.502 923.208 920.768 919.702 -34.672 14.936

4.2 Afschrijvingen 36.774 41.166 43.120 47.974 48.691 45.481 41.105 -1.954 -6.346

4.3 Huisvestingskosten 72.126 70.400 73.999 73.500 73.500 73.500 73.500 -3.599 -1.873

4.4 Overige instellingslasten 79.054 72.620 85.519 89.050 81.800 81.800 81.800 -12.899 -6.465

Totaal lasten 1.169.063 1.115.688 1.168.812 1.146.025 1.127.199 1.121.549 1.116.107 -53.124 251

Saldo baten en lasten -24.961 -20.171 12.094 55.153 26.148 -14.115 -8.672 32.265 37.055

5. Financiële baten en lasten

5.1.1 Financiële baten 41 0 27 0 0 0 0 27 -14

5.4.1 Financiële lasten 194 300 445 300 300 300 300 -145 -251

Saldo financiële baten en lasten -153 -300 -418 -300 -300 -300 -300 -118 -265

Resultaat -25.114 -20.471 11.676 54.853 25.848 -14.415 -8.972 32.147 36.790

Balans 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 332.193 325.867 427.393 389.702 345.221 305.116

1.3 Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Vaste activa 332.193 325.867 427.393 389.702 345.221 305.116

1.5 Vorderingen 70.569 67.837 67.837 67.837 67.837 67.837

1.6 Effecten 0 0 0 0 0 0

1.7 Liquide middelen 237.374 262.178 148.287 218.826 254.313 256.307

Vlottende activa 307.942 330.015 216.124 286.663 322.150 324.144

Totale activa 640.136 655.882 643.517 676.366 667.371 629.261

Waarvan gebouwen en terreinen 120.683 112.802 212.176 198.800 185.424 172.088

2. Passiva

   Publiek vermogen 481.928 476.457 499.239 525.088 510.673 501.701

   Privaat vermogen 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119

2.1 Eigen vermogen 483.047 494.723 500.358 526.207 511.792 502.820

2.2 Voorzieningen 55.347 67.253 49.253 56.253 61.673 32.535

2.3 Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

2.4 Kortlopende schulden 101.741 93.906 93.906 93.906 93.906 93.906

Totale passiva 640.136 655.882 643.517 676.366 667.371 629.261

Waarvan voorziening gebouwonderhoud 45.578 58.357 40.357 47.357 52.777 23.639

Meerjarenbalans 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Materiële vaste activa per 01-01 325.867 427.393 389.702 345.221

Investeringen 149.500 11.000 1.000 1.000

-/- Afschrijvingen 47.974 48.691 45.481 41.105

Stand per 31-12 427.393 389.702 345.221 305.116

Stand voorzieningen per 01-01 67.253 49.253 56.253 61.673

Dotatie voorziening groot onderhoud 17.000 17.000 17.000 17.000

-/- Onttrekking voorziening gebouwonderhoud 35.000 10.000 11.580 46.138

Dotatie voorziening overig 0 0 0 0

-/- Onttrekking voorziening overig 0 0 0 0

Stand per 31-12 49.253 56.253 61.673 32.535
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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 2021 een lichte stijging 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 2022 
en verder tonen bovenstaande prognoses op de lange termijn een negatief resultaat. Indien we echter 
rekening houden met de afschrijvingen op geplande investeringen conform paragraaf 6.1.6 is het 
geprognotiseerde resultaat positief. Daarbij de nieuwe wijze van bekostiging door het Rijk een onzeker factor 
vanaf 2023.  

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. De inspanningen van 
afgelopen periode om het marktaandeel te verbeteren lijkt langzaam zijn vruchten af te werpen. Een verdere 
krimp van het aanbod is weliswaar niet te beïnvloeden. 

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.  

 

 

 


