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inleiding

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland 
presenteren met genoegen het jaarverslag van 2017. Met dit jaarverslag informeren we de betrok-
kenen en de belanghebbenden bij de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland over de gebeurte-
nissen in 2017 van het openbaar onderwijs in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum 
en Ten Boer. 

In dit jaarverslag zijn het jaarverslag van de Raad van Toezicht, een algemeen bestuurlijk gedeelte, een 
verslag over het strategisch beleid, een verslag over ons personeel en het financieel jaarverslag opge-
nomen. Naast deze uitgebreide versie, stellen we ook een samenvatting van het jaarverslag op. Deze 
samenvatting, het populaire jaarverslag, wordt naar alle ouders, personeelsleden en andere 
belanghebbenden gestuurd.

Naast de uitgebreide beschrijving van de onderdelen die horen bij het beleid van onze organisatie 
hebben we ons afgevraagd welke zaken in 2017 bijzonder waren. We noemen er twee:
• Het scholenprogramma voor het aardbevingsbestendig maken van alle schoolgebouwen is in 2017 
 op volle kracht gaan draaien. Voor 18 van onze 21 scholen wordt er al hard gewerkt aan het 
 schoolgebouw van de toekomst. Het geeft voor de betrokken scholen een mooi perspectief van 
 een modern, duurzaam schoolgebouw, maar vraagt ook een forse investering in tijd en energie 
 van de direct betrokkenen.
• De directeurengroep heeft een studiereis gemaakt naar de Essential Schools in de Verenigde 
 Staten. De reis heeft veel informatie opgeleverd en ervoor gezorgd dat de directeurengroep 
 eensgezind de verworvenheden van de Essential Schools, vooral op het terrein van het 
 pedagogisch klimaat, heeft meegenomen. Begin 2018 verscheen een boekje over de studiereis, 
 de Essential Schools en de mogelijkheden voor onze organisatie.

30 april 2018

Emme Groot,    Dick Henderikse, 
Voorzitter Raad van Toezicht  Directeur-bestuurder
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Het verslag van de Raad van Toezicht (RvT) is onder-
deel van het jaarverslag van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Marenland. Bij de start in mei 2016 heeft 
de RvT zich voorgenomen 2016 en een belangrijk 
deel van 2017 te benutten om voldoende inzicht en 
overzicht te verwerven. Vervolgens is in november 
2017 een eerste themadag voor de RvT ingepast over 
de thema’s die voor ons relevant zijn in de komende 
jaren, de wijze waarop we met elkaar willen werken en 
hoe we zorg gaan dragen voor een goede governance. 
Verder heeft 2017 in het teken gestaan van het verder 
leren kennen van de organisatie en van elkaar als 
leden van de Raad van Toezicht.
 
opgaven
Met het versterken en de nieuwbouw van bijna alle 
scholen in ons werkgebied heeft Marenland een 
bijzondere opgave, die ook in 2017 de aandacht 
heeft gevraagd van de RvT. De daling van het 
aantal leerlingen en de gevolgen hiervan voor de 
verschillende locaties zijn een weerkerend thema. 
Daarnaast is versterking van de kwaliteit van 
onderwijs een belangrijk onderwerp in onze regio. 
Het versterkingsprogramma, de koppeling met de 
demografische ontwikkelingen en de resultaten 
hiervan zijn structureel onderwerp van gesprek 
geweest met de bestuurder.
 
werkgeverschap
Bij de start van de nieuwe structuur in 2016 zijn 
goede afspraken gemaakt met de bestuurder over 
de belangrijkste doelstellingen voor de organisatie, 
de wijze waarop hier inhoud aan wordt gegeven en 
zijn persoonlijke ambities en aandachtspunten. 
Ook is hierbij de belasting/belastbaarheid van het 
bestuur en de organisatie besproken. Immers, 
naast de normale taken wordt onze regio, en dus 
het schoolbestuur, geconfronteerd met extra taken 
op het gebied van demografie en aardbevingspro-
blematiek. In december 2017 zijn afspraken gemaakt 
voor een voortgangsgesprek met de bestuurder 
in januari 2018. 
 

het toezicht
De RvT heeft op de volgende data overleg gevoerd 
met de bestuurder:
 
Dinsdag 4 april 2017
De belangrijkste agendapunten waren:
• benoeming twee nieuwe schooldirecteuren;  
 goedkeuring
• twee fusies van scholen (Delfzijl Noord en 
 Woldendorp/Termunten); goedkeuring voorlopig  
 besluit
• treasurystatuut; goedkeuring
 
Woensdag 14 juni 2017
De belangrijkste agendapunten waren:
• jaarverslag en jaarrekening 2016, besluit; 
 vastgesteld
• verschillende tevredenheidsonderzoeken, 
 ter kennisname aan de RvT
• financieel beleidsplan 2018, ter bespreking/
 discussie
• benoeming nieuwe accountant, Afier accountants + 
 adviseurs
 
Woensdag 11 oktober
De belangrijkste agendapunten waren:
• bedrijfsbeëinding administratiekantoor, ter   
 kennisname aan de RvT
 
Woensdag 15 november
De belangrijkste agendapunten waren:
• jaarplan en begroting 2018, besluit; goedkeuring
• leerlingenprognoses, ter informatie
 
Twee keer in het afgelopen jaar is overleg gevoerd met 
de GMR. Wij beschouwen het overleg met de GMR als 
open en constructief. Het is mooi en goed te consta-
teren dat de inzet en betrokkenheid bij het onderwijs, 
bij Marenland en de vele kinderen groot is. Uiteraard is 
de RvT niet de bestuurder. Vanuit dat besef is ook met 
elkaar overlegd. Wat niet wegneemt dat veel onder-
werpen kunnen worden besproken, maar altijd vanuit 
het besef wie bevoegd is. 

jaarverslag raad van toezicht
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De evaluatie van het traject om te komen tot een fusie 
met Noordkwartier, zowel procesmatig als inhoudelijk, 
is aan de orde geweest. Zeker met het perspectief op 
het komende traject, om te verkennen tot welke vorm 
de relatie met Noordkwartier en de betrokkenheid 
van Kids2b in de verschillende kindcentra kan leiden. 
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de RvT 
de bestuurder geadviseerd, met de inzet van een 
externe gespreksleider, een heldere en gezamenlijke 
startsituatie te creëren voor een dergelijk traject, 
op zowel proces als inhoud. Ook de impact van het 
aardbevingsdossier op Marenland als geheel, maar 
zeker op de verschillende locaties, is onderwerp van 
gesprek geweest.

Met de directeuren van de verschillende locaties 
is het afgelopen jaar een keer gesproken bij een 
gezamenlijke bijeenkomst in de Molenberg. Naast 
zorgen over het aardbevingsdossier – de onzekerheid 
die het met zich meebrengt, de gevolgen voor de 
kleine scholen en extra werkdruk – wordt het ook 
als een kans gezien om een sprong voorwaarts te 
maken. Het belang van helderheid rond de structuur 
en financiering van de kindcentra is besproken. Ook 
het belang wat de directeuren hechten aan de snelle 
duidelijkheid rond de relatie met Noordkwartier was 
een belangrijk thema.

Ook langs deze weg wil de RvT haar waardering 
uitspreken over de grote betrokkenheid en het feit dat 
wij nadrukkelijk het gevoel hebben gekregen dat de 
directeuren trots zijn om bij Marenland te werken. 
Dat motiveert ons ook in ons werk als toezichthouder.

Tot slot heeft de RvT toegezien op de rechtmatige en 
doelmatige aanwending van de middelen.

auditcommissie
De auditcommissie (een tweetal leden uit de Raad 
van Toezicht, aangevuld met de directeur-bestuurder 
en de controller) hebben in 2017 de dienstverlening 
inzake de controle van de jaarrekening voor de 
aankomende jaren aanbesteed. Er zijn in beginsel 
vijf partijen uitgenodigd. Op basis van de opgestelde 
offertes zijn drie uitgenodigd voor een toelichtend 

gesprek. Aan de hand van de gevoerde gesprekken 
en twee selectiecriteria, namelijk prijs en kwaliteit, is 
uiteindelijk gekozen voor de organisatie Afier. In de 
formele vergadering is door de voltallige Raad van 
Toezicht de huidige accountant benoemd.

De auditcommissie, aangevuld met de directeur-
bestuurder en controller, heeft met de huidige 
accountant Deloitte de jaarrekeningcontrole over het 
boekjaar 2016 besproken. 

Naast het reguliere (controle)proces en de bespreking 
van de bevindingen, is tevens gesproken over de 
administratieve organisatie, interne beheersing 
(gelieerd aan risicomanagement) en de begroting als 
stuurinstrument voor het management. In de formele 
vergadering heeft de voltallige Raad van Toezicht 
de jaarrekening vastgesteld en heeft Deloitte haar 
goedkeurende verklaring afgegeven.

In het najaar heeft de auditcommissie gesproken 
met de directeur-bestuurder, controller en 
beleidsmedewerker van het onderwijsbureau over 
de begrotingscyclus en de (meerjaren)begroting. 
Naast de reguliere gespreksonderwerpen is specifiek 
gesproken over het ‘bottom-up’ opstellen van de 
begroting, de impact van nieuwbouw en renovatie, 
de gevolgen van de krimp, onderwijskwaliteit en 
de expliciete relatie tussen het (strategische) 
meerjarenbeleid en de meerjarenbegroting. In de 
formele vergadering is door de voltallige Raad van 
Toezicht de (meerjaren)begroting vastgesteld.

remuneratiecommissie
De commissie heeft zich vanaf de start in 
het voorjaar van 2016 georiënteerd en in 
december de voorbereidingen getroffen voor een 
voortgangsgesprek in januari 2018. Informeel is er 
regelmatig overleg geweest met de bestuurder. 

educatie en informatie
In 2017 zijn twee werkbezoeken binnen Marenland 
afgelegd. In het voorjaar eerst naar Hiligo in 
Holwierde, waar we geïnformeerd zijn over de 
ontwikkeling van de school met kinderopvang. 
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Daarna naar Woldendorp, waar De Munte 
(Termunterzijl) en Woldrakkers (Woldendorp) als 
fusieschool samen in een nieuw gebouw komen. In 
het najaar is een bezoek gebracht aan kindcentrum 
OPwierde in Appingedam. Doel hiervan was meer 
inzicht te krijgen in het functioneren van een 
kindcentrum vanuit de dagelijkse praktijk. 

Op 12 Juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 
waarbij RvT Marenland en Noordkwartier aanwezig 
waren. Het betrof uitleg van de Onderwijsinspectie 
over het nieuwe toezicht. Garnwerd was de plaats 
voor een Masterclass over het toezicht in de 
onderwijssector, de veranderingen en de huidige 
stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats op 
18 juli 2017 en was georganiseerd door VCPO Noord-
Groningen. Een eerste gezamenlijke kennismaking 
met de bestuurders en de Raden van Toezicht en een 
presentatie rond de ontwikkeling van de kindcentra 
in het werkgebied van Marenland, Noordkwartier en 
Kids2b, vond plaats op 14 december.

samenstelling raad van toezicht

Ineke Mulder (per 1 april 2017)
Aandachtsgebied: onderwijsinhoudelijk en governance
Overige werkzaamheden: zelfstandig ondernemer 
(CAM-Mulder Advies & Interim), daarnaast voorzitter 
Raad van Commissarissen Woningcorporatie De 
Huismeesters in Groningen, lid Raad van Toezicht 
Nordwin College

Wybren Eijzenga, lid van de auditcommissie
Aandachtsgebied: financiën en organisatie
Overige werkzaamheden: Senior Manager (Associate 
Director) bij KPMG Nederland, daarnaast lid Raad van 
Toezicht Fryske Akademy en lid Ledenraad Rabobank 
Stad en Midden Groningen

Jasper Riddersma, lid van de auditcommissie
Aandachtsgebied: financiën, juridische 
aangelegenheden en onderwijsinhoudelijk
Overige werkzaamheden: Hoofd Projectenbureau en 
Onderwijsbeleid bij ROC Drenthe College, daarnaast lid 
van de Rekenkamercommissie gemeente Coevorden

Ferdinand Vinke, Lid van de renumeratiecommissie
Aandachtsgebied: werkgever, onderwijsinhoudelijk 
en governance 
Overige werkzaamheden: voorzitter centrale directie 
Winkler Prins (school voor openbaar voortgezet 
onderwijs), daarnaast lid dagelijks bestuur/
penningmeester SWV Groningen Ommelanden (tot 
medio 2017), lid Bestuurlijk Platform V(S)O – MBO 
provincie Groningen, lid kerngroep VMBO Carrousel, 
voorzitter Stichting Vrienden Winkler Prins (tot medio 
2017), lid VO-raad werkgroep Krimp & Ontgroening

Emme Groot, voorzitter en lid van de 
renumeratiecommissie
Aandachtsgebied: werkgever en algemeen bestuurlijk
Overige werkzaamheden: kenniscentrum Noorder-
ruimte van de Hanzehogeschool Groningen, adviseur 
bij KAW Architecten en Adviseurs Groningen, 
daarnaast voorzitter van het Huis voor de Groninger 
Cultuur, voorzitter van stichting Grunneger Bouk te 
Scheemda en lid van de Raad van Commissarissen 
van de Economic Board

Vergoeding leden van de Raad van Toezicht
De leden van de RvT krijgen voor de werkzaamheden 
die zij verrichten een vergoeding van 1 3300 bruto, 
exclusief reiskosten. De voorzitter ontvangt een 
vergoeding van 1 4950 bruto, exclusief reiskosten. 
De reiskostenvergoeding bedraagt 1 0,19 per 
kilometer. Over de hoogte van de vergoedingen is 
een extern advies ingewonnen. De vergoedingen zijn 
in 2016 vastgesteld na overleg met de bestuurder 
en de GMR en zullen in 2018, na de zomer, worden 
geëvalueerd.
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Gea Fopma over ondernemen in, met en buiten de klas

Wie: Gea Fopma
Wat: leerkracht groep 7 en 8 obs De Wilster

Onlangs is Gea Fopma met haar klas weer van start gegaan met het europroject. In 
dit project krijgen leerlingen de opdracht om door slim te investeren van 1 1,00 veel 
meer geld te maken. De opbrengst wordt besteed aan een klassenuitje. “Dit soort 
projecten met leerlingen doen, vind ik het allerleukste aan mijn vak”, zegt Gea. 
“Buiten de vaste kaders van methodes en toetsen werken. Daar leren de kinderen 
uiteindelijk ook het meeste van. Voor het europroject moeten de leerlingen bijvoor-
beeld ondernemen en samenwerken. Vaardigheden waar ze later veel aan hebben.” 
Gea benadrukt dat kinderen heel veel kunnen. “Maar dan moeten ze wel de kans 
krijgen om dingen zelf op te pakken. De Wilster richt zich daarom op het stimuleren 
van een ondernemende houding. We willen ze aanspreken op hun eigen verantwoor-
delijkheid. Leren doen ze niet voor ons, maar voor zichzelf. Dat besef is heel belang-
rijk. Tijdens projecten krijgen ze volop de kans om het zelf uit te zoeken. En fouten 
maken mag. Ook daar leren ze weer van.”

Ook buiten de klas houdt Gea zich bezig met ondernemerschap. “Voor Marenland 
zit ik in het project Economic Board Groningen. In de EBG denken primair onder-
wijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven samen na over de toekomst van de 
regio. Welke beroepen heeft onze regio straks nodig? Hoe zorgen we ervoor dat 
we mensen hiervoor opleiden en voor de regio behouden? Gezamenlijk bekijken we 
hoe we kinderen in aanraking kunnen laten komen met sectoren waar veel vraag 
is, zoals zorg en techniek. Door met de kinderen een bezoek te brengen aan een 
verzorgingshuis bijvoorbeeld.” Het gaat vooral om het weghalen van clichés, stelt 
Gea. “Kinderen hebben het idee dat je alleen maar billen moet wassen als je in een 
verzorgingshuis gaat werken. Daar staan ze natuurlijk niet om te springen. Maar het 
is veel meer dan dat. En dat willen we ze op de basisschool al duidelijk maken, want 
dan kiezen ze er misschien wel voor.” Om techniek te promoten heeft de EBG ervoor 
gezorgd dat alle scholen van Marenland een 3D-printer hebben gekregen. “Prachtig 
natuurlijk”, zegt Gea. “Maar het was wel even slikken: het bleek namelijk een bouw-
pakket te zijn met honderden schroefjes en dingetjes. Daar hebben we met de klas 
dan gelijk maar een mooi bouwproject van gemaakt”, lacht Gea. 

 

“Kinderen moeten op school de kans krijgen om 

zelf dingen op te pakken. ik wil ze aanspreken op 

hun eigen verantwoordelijkheid”  
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1.1. karakterisering

De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland werd 
op 24 december 2005 opgericht onder de naam 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Appingedam, 
Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De naam is 
per 19 april 2016 met een statutenwijziging veran-
derd in Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. 
In 2017 vormt Marenland het bestuur van 21 scholen 
in genoemde gemeenten. Daarnaast zijn we ook 
partner in twee samenwerkingsscholen die niet door 
ons bestuurd worden. Vijf scholen maken onderdeel 
uit van een volwaardig kindcentrum.

Marenland werd in 2017 bestuurd door een College 
van Bestuur, bestaande uit 1 persoon, de directeur-
bestuurder. Hij voert zijn taken uit samen met de al-
gemeen adjunct-directeur. De toezichthoudende taak 
wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaan-
de uit vijf leden. Met deze inrichting van bestuur en 
toezicht (governance) onderschrijft Marenland de code 
goed bestuur. De directeur-bestuurder en de algemene 

directie worden in hun bestuurstaken ondersteund 
door vijf beleidsmedewerkers, die samen ruim vier vol-
ledige arbeidsplaatsen invullen. Bestuurder, algemene 
directie en de beleidsmedewerkers vormen samen het 
onderwijsbureau van Marenland. Het onderwijsbureau 
is gehuisvest in Appingedam. De administratie wordt 
verzorgd door een externe organisatie.

Voor de 21 scholen heeft Marenland 16 directeuren in 
dienst. Zij zijn integrale schoolleiders. Naast hun on-
derwijskundig leiderschap en de zorg voor de kwaliteit, 
zijn de directeuren verantwoordelijk voor hun budget-
ten, hun personeel en het gebruik van de gebouwen. 
Marenland heeft een aantal bovenschoolse mede-
werkers in dienst, die parttime beschikbaar zijn voor 
taken op het gebied van zorg, bewegingsonderwijs, 
ICT en kwaliteit.

In onderstaand figuur is het organogram van Maren-
land weergegeven.

1  stichting oPenBaar onderwijs marenland

Organogram 2017 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Raad van 
Toezicht

PBO
Gemeenten

College van Bestuur

Algemene DirectieOnderwijsbureau

Samenwerkings-
scholen

Kindcentra Scholen

GMR

MR
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1.2.  leerlingen op de scholen van marenland 

Het aantal leerlingen op de scholen van Marenland is ten opzichte van 2016 gedaald met 26. Dit betekent 
een daling van 1,02%. Dit werd veroorzaakt door terugloop van het leerlingenaantal (-4,24%) en overdracht 
van scholen naar ons bestuur (+ 3,22%).

Leerlingenaantal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

     3320 3253 3156 3099 3015 2940 2794 2679 2549 2523

Ontwikkeling leerlingenaantal

Prognose leerlingenaantal

We moeten er rekening mee houden dat ons leerlingenaantal in de periode 2017-2037 in totaliteit met 
een derde vermindert. De grootste daling vindt plaats in de periode 2022-2027.

Aantal leerlingen 2017 2022 2027 2032 2037

Appingedam  555 502 464 421 353
Bedum   210 217 196 201 190
Delfzijl   1101 1038 971 891 786
Loppersum  351 304 249 232 218
Ten Boer   306 255 207 169 150

Totaal    2523 2317 2087 1914 1696

Overzicht geprognosticeerde leerlingendaling (met dank aan cijfers van de provincie Groningen, 2016)

Leerlingaantal 2008-2017
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Leerlingentelling 2017

In onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen op de teldatum per school opgenomen.

SCHOOL     PLAATS                                    LEERLINGEN    1 oktober 2017
                                                                                                 

bs Jan Ligthart  Appingedam 305
obs De Vuurvlinder  Appingedam 250

totaal gemeente Appingedam   555

obs Togtemaarschool   Bedum 210

totaal gemeente Bedum   210

bs Kindcentrum Noord  Delfzijl 221
obs Jan Ligthart  Delfzijl 103
obs ‘t Tasveld   Delfzijl 116
obs De Garven  Delfzijl 124
obs ‘t Zigt    Delfzijl 97
obs Meedhuizen  Meedhuizen 46
obs Hiliglo    Holwierde 74
obs Fiepko Coolman  Spijk 60
obs De Waarborg  Wagenborgen 158
obs De Munte   Termunterzijl 102

totaal gemeente Delfzijl   1.101

obs Abt Emo   Westeremden 34
obs De Wilster  Middelstum 126
obs De Zandplaat  ‘t Zandt 39
obs Prinses Beatrix  Loppersum 100
obs De Wilgenstee  Zeerijp 52

totaal gemeente Loppersum   351

obs De Huifkar  Ten Boer 234
obs Woltersum  Woltersum 40
obs Garmerwolde  Garmerwolde 32

totaal gemeente Ten Boer   306

totaal      2.523

Leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober 2017 per school
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1.3.  samenwerking gemeenten

Marenland werkt intensief samen met de vijf 
gemeenten in de regio. De formele taak van de 
gemeenten is beperkt tot algemeen toezicht en 
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht. Op 
basis van het afgesloten convenant voor het Periodiek 
Bestuurlijk Overleg (PBO) wordt twee keer per jaar het 
beleid met de gemeenten besproken en afgestemd. 
Specifieke onderwerpen zijn de kwaliteit van het 
onderwijs, de financiën van Marenland en de transitie 
van de scholen naar toekomstige voorzieningen. In 
de twee bijeenkomsten van het Periodiek Bestuurlijk 
Overleg stonden het huisvestingsprogramma en de 
financiën op de agenda. Door de bedrijfsbeëindiging  
van het administratiekantoor van Marenland is het 
niet gelukt tijdig een meerjarenbegroting op te stellen. 
De gemeenten hebben ingestemd met een latere 
aanlevering.

Het ontwikkelen van de toekomstplannen voor de 
schoolgebouwen, via het scholenprogramma gaswin-
ningsgebied, heeft in alle gemeenten verreweg de 
meeste aandacht gekregen. In 2017 zijn voor onze or-
ganisatie in totaal zestien projecten in enige fase van 
uitvoering en dat leidt tot veelvuldig overleg in onder 
andere projectgroepen, regiegroepen en stuurgroepen. 
In totaal zijn er bijna dertig overlegroepen. Aan het 
eind van 2017 werd geconcludeerd dat de voortgang 
in de projecten om velerlei redenen onder druk staat. 
Voor bijna alle projecten is er sprake van vertraging.
 
Zorg voor de jeugd, passend onderwijs en de Centra voor 
Jeugd en Gezin geven aanleiding tot regelmatig overleg 
met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. De zorg 
voor de jeugd is een onderwerp waarbij de activiteiten 
van betrokkenen en de onderlinge contacten tussen zorg 
en onderwijs langzamerhand beter zijn afgestemd.

1.4.  communicatie en verantwoording 

       naar belanghebbenden

Voor de interne en externe belanghebbenden van 
Marenland is het van belang dat zij geïnformeerd 

worden over wat de huidige activiteiten en toekomst-
plannen zijn van de organisatie. Aan de hand van deze 
informatie kunnen zij inschatten wat voor invloed 
deze activiteiten en plannen op henzelf en/of op hun 
organisatie kunnen hebben. Belanghebbenden hoeven 
niet nadrukkelijk als individuen te worden benaderd. 
Zij kunnen zich ook gezamenlijk opstellen in een 
bestuursorgaan, zoals een medezeggenschapsraad. 
De verantwoording vanuit Marenland naar interne en 
externe belanghebbenden wordt in de eerste plaats 
gedaan door middel van officiële documenten, zoals 
strategische plannen, jaarverslagen, jaarplannen en 
nieuwsbrieven. Ook leggen we in overlegvormen ver-
antwoording af.

In 2017 heeft Marenland zijn communicatieplan 
uitgevoerd, daarin ondersteund door een communica-
tiebureau. Zichtbare communicatiemiddelen zijn het 
wekelijkse informatiebulletin voor de schooldirecties, 
het periodiek verschijnend Marenland Bulletin voor 
alle personeelsleden en het populaire jaarverslag voor 
alle ouders. Aan het eind van het jaar is het laatste 
Marenland Magazine, een tijdschrift, verschenen. 
Het Marenland Magazine is opgevolgd door Maren-
landpagina’s op Twitter, Instagram en LinkedIn. 

Scholen zijn in 2017 veelvuldig ondersteund bij hun 
communicatiebeleid, bijvoorbeeld door het formuleren 
van een profiel, een nieuwe website en door de aan-
schaf van Mijn school, een communicatieprogramma 
voor scholen en hun ouders.

In het kader van maatschappelijk ondernemen dicht 
Marenland zich een verantwoordelijke positie toe. 
Bij stichting en opheffing van scholen worden ook de 
gevolgen voor de leefbaarheid van de dorpsgemeen-
schappen meegewogen. Bij de nieuwbouw en renova-
tie van scholen worden duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen. Ouders, omwonenden en actiegroepen 
worden serieus genomen bij hun wens tot inspraak in 
beslissingen van Marenland met sociaal-maatschap-
pelijke gevolgen. En als niet onbelangrijke werkgever 
in de regio toont Marenland zich goed werkgever door 
zich aan de code goed bestuur te houden, werkgele-
genheidsbeleid te voeren en ook te letten op sociale 
wenselijkheid, zoals het vast aanstellen van medewer-
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kers als dit vanuit economisch perspectief mogelijk is. 
Voor onderwijsondersteunende functies, zoals con-
ciërges en schoonmakers, streeft Marenland ernaar 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in 
te lenen. 

1.5.  bestuur, directie, raad van 

       toezicht en onderwijsbureau 
 
In deze paragraaf geven we inzicht in de samenstel-
ling van de centrale organen van Marenland (per 31 
december 2017). Het gaat om de Raad van Toezicht, 
het bestuur, de algemene directie en de medewerkers 
van het onderwijsbureau.

Samenstelling College van Bestuur
 Dick Henderikse directeur-bestuurder

Algemene directie
Leonie Korteweg adjunct algemeen directeur

Raad van Toezicht
Emme Groot   voorzitter
Wybren Eijzenga lid
Jasper Riddersma lid
Ferdinand Vinke  lid
Ineke Mulder   lid

Medewerkers onderwijsbureau
Edward van der Beek algemeen en financieel beleid
Theda Copinga  financiële administratie en  
      bestuurssecretariaat 
Arjan Metz   huisvesting
Jos Sligter   secretariaat en personeels-
      zaken
José van Zuylen  personeelsconsulent

Samenstelling centrale organen
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2.1.  visie en ambitie

Onze missie die we in het strategisch beleid 
geformuleerd hebben:

Marenland wil alle kinderen in Noordoost-
Groningen uitdagen grote stappen te zetten 
in hun ontwikkeling. We geven ons onderwijs 
vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij 
we respect en aandacht hebben voor elkaar en 
onze omgeving.  

2.2.  uitdagend onderwijs

omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten 
als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij 
verschillen.

De afgelopen jaren zijn we ons onderwijs steeds meer 
gaan aanpassen aan verschillen tussen kinderen. Door 
onder andere te differentiëren in de les in instructie 
en feedback. We hebben veel aandacht voor kinderen 
met een leerachterstand of kinderen die extra zorg 
nodig hebben. We streven ernaar om kinderen zoveel 
mogelijk binnen onze eigen scholen op te vangen en 
ze passend onderwijs te bieden. Voor de meerbegaaf-
de leerlingen is er een aparte Junior Masterclass. Veel 
van onze scholen hebben de laatste jaren hun onder-
wijsaanbod uitgebreid, bijvoorbeeld door zich te spe-
cialiseren in cultuur, sport of techniek. Daarmee boren 
ze nieuwe talenten van kinderen aan. Toch vinden we 
dat ons onderwijs altijd uitdagender kan, door nog 
meer aan te sluiten bij verschillen tussen kinderen. 

In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen 
die bovengemiddeld presteren. We vinden dat er met 
name voor deze doelgroep nog winst te halen is. De 
komende jaren gaan we hierin grote stappen zetten. 
Onder andere door het aanbieden van verdiepings- en 
verbredingsstof in onze lessen en door het verzorgen 
van een uitdagend onderwijsaanbod dat past bij hun 
mogelijkheden. Op school, maar ook in naschoolse 
activiteiten.

Op het gebied van talentontwikkeling gaan we forse 
stappen maken door gericht talenten aan te spre-
ken. We geven vakken als cultuur, ICT, wetenschap en 
techniek een vaste plaats in ons onderwijs. We zorgen 
voor een aantrekkelijk naschools aanbod, waar voor 
ieder kind iets te halen is. We maken kinderen bewust 
van hun talenten door die meer te gaan benoemen 
en ze uit te dagen iets nieuws te proberen. We zetten 
talenten van kinderen in om ze te laten ervaren dat ze 
iets voor anderen kunnen betekenen. Om een kwalita-
tief goed en breed aanbod te kunnen bieden maken we 
gebruik van talenten van medewerkers en ouders en 
gaan we de samenwerking met externe partners, zoals 
clubs en verenigingen, versterken. 

We ervaren dat ieder kind op een andere manier intel-
ligent is en op een andere manier leert. De een leert 
bijvoorbeeld door te lezen, terwijl de ander het eerst 
voor zich moet zien. Met deze verschillen in intelligen-
tievormen en leerstijlen houden we de komende jaren 
rekening door structureel onze werkvormen erop aan 
te passen. Om leren meer betekenisvol en avontuur-
lijker voor kinderen te maken, verbinden we binnen-
schools leren vaker met buitenschools leren. 

Aansluiten bij verschillen betekent ook dat we kin-
deren meer laten werken aan hun eigen leerdoelen. 
Hierin gaan we stappen zetten door bewust met hen 
erover in gesprek te gaan, samen een plan te maken 
en terug te kijken op het leerproces. Marenlandbreed 
willen we kinderen meer betrekken bij hun onderwijs 
door ze jaarlijks mee te laten denken over thema’s 
die hen aangaan. 

2.3.  ouderbetrokkenheid

omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten 
wanneer leerkrachten en ouders goed contact 
met elkaar hebben en met elkaar samenwerken.

Op onze scholen worden ouders op verschillende 
gebieden en in verschillende vormen bij het onder-
wijs betrokken. Iedere school doet dit op zijn eigen 

2 strategisch Beleid
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manier. Zo worden er bijvoorbeeld tienminutenge-
sprekken gevoerd over het welzijn en leren van het 
kind. Tijdens informatieavonden worden ouders op de 
hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Via 
de medezeggenschapsraad of tijdens thema-avonden 
praten ouders mee over het beleid van de school. 
Daarnaast worden ouders, bijvoorbeeld via ouder-
commissies, ingezet om de school te helpen bij het 
organiseren van activiteiten. Toch vinden we dat de 
ouderbetrokkenheid steviger kan worden neergezet. 
Onder andere door te zorgen voor meer interactie en 
samenwerking tussen school en ouders, zodat er een 
wisselwerking ontstaat tussen de ontwikkeling van 
het kind thuis en op school. 

De komende jaren gaan we hierin flinke stappen zet-
ten door elkaar goed op de hoogte te houden van wat 
er op school en thuis gebeurt, meer gebruik te maken 
van elkaars kennis en wanneer nodig  samen dingen 
op te pakken of op elkaar af te stemmen. Om dit te 
bereiken gaan we allereerst aan ouders duidelijk 
maken wat we onder ouderbetrokkenheid verstaan en 
waarom we het belangrijk vinden. Om ouderbetrok-
kenheid te stimuleren, spreken we onze verwach-
tingen naar elkaar uit en kijken we samen hoe we 
ouderbetrokkenheid nog beter kunnen invullen. Een 
voorwaarde voor een optimale samenwerking is dat 
we elkaar kennen en dat er een sfeer is waarin we 
gemakkelijk op elkaar afstappen. Dit gaan we berei-
ken door gezellige activiteiten met en voor ouders 
te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een koffieoch-
tend, open dag of schoolfeest.  

2.4.  ondernemerschap

omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten 
wanneer we slim samenwerken met onze 
omgeving.

De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan samen-
werken met externe partners om beter in te spelen 
op de individuele behoeften van kinderen en om het 
hoofd te bieden aan het dalende leerlingenaantal in 
onze regio. We hebben bijvoorbeeld de samenwerking 

gezocht met andere onderwijsbesturen en binnen 
kindcentra verbindingen gelegd met peuterspeelza-
len, kinderopvang en instellingen op het gebied van 
welzijn, sport en cultuur. Om onze ambitie ‘uitdagend 
onderwijs’ te kunnen realiseren, doorgaande leerlij-
nen te creëren en om in te spelen op verder dalende 
leerlingenaantallen is slim samenwerken noodzake-
lijk. Dat vraagt om flexibiliteit en een ondernemende 
houding. 

De komende jaren zetten we flinke stappen op het 
gebied van de interne samenwerking. Om te zorgen 
voor een goed en breed onderwijsaanbod gaan we 
de talenten van onze medewerkers slimmer inzetten. 
Bijvoorbeeld door het aanstellen van reizende vak-
leerkrachten en coördinatoren. Om vraag en aanbod 
van talent goed op elkaar af te stemmen, zorgen we 
ervoor dat we dit Marenlandbreed managen. Daar-
naast gaan we, waar mogelijk, ons onderwijs anders 
organiseren. Bijvoorbeeld door het school- of Ma-
renlandbreed groeperen van kinderen met dezelfde 
onderwijsbehoefte of door flexibeler om te gaan met 
schooltijden. 

Grote stappen zetten we op het gebied van samen-
werking met onze externe partners. Bijvoorbeeld 
met peuteropvang, kinderopvang, organisaties op 
het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, 
gemeenten, ondernemers, ouders en dorpsbelan-
gen. Met instellingen en verenigingen kijken we hoe 
we een goed en breed naschools aanbod kunnen 
realiseren. Met peuterspeelzalen, kinderopvang en 
voortgezet onderwijs kijken we hoe we ons onderwijs 
nog beter met elkaar kunnen verbinden. Om voorzie-
ningen voor kinderen in de regio te behouden, gaan 
we op zoek naar slimme samenwerkingsvormen met 
andere kindorganisaties. Daarbij kijken we over de 
grenzen van denominatie heen. Waar mogelijk ves-
tigen we ons in aantrekkelijke gebouwen, onder één 
dak. Schoolbestuur Marenland blijft onderzoeken hoe 
de (bestuurlijke) samenwerking met andere schoolbe-
sturen verder kan worden vormgegeven.

Essentieel bij ondernemen is dat we, naast het benut-
ten van externe expertise, ook onze eigen professio-
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naliteit uitdragen. Omdat wij ook iets te bieden 
hebben. Dat vraagt om een goede profilering van 
onze (openbare) identiteit en koers, zowel op be-
stuurs- als op schoolniveau. Van belang daarbij is 
dat we als scholen gezamenlijkheid uitstralen. 
Op dit gebied gaan we daarom forse stappen zetten.

2.5.  professionalisering

omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten 
wanneer ze worden begeleid door bekwame en 
gemotiveerde professionals.

De afgelopen jaren hebben we een grote sprong ge-
maakt op het gebied van professionalisering. Om de 
ontwikkeling van de medewerkers en de scholen op 
elkaar af te stemmen voeren we functionerings-, loop-
baan- en beoordelingsgesprekken. Via de Marenland 
Academie bieden we op maat gerichte opleidingen en 
cursussen aan. Op schoolniveau hebben we behoor-
lijke stappen gezet door gericht aan de slag te gaan 
met het verbeteren van onze onderwijsopbrengsten. 
Onze inspanningen op het gebied van professionali-
sering hebben succes gehad. De resultaten zijn sterk 
verbeterd. Alle scholen bieden voldoende kwaliteit. 
De komende jaren gaan we de lat hoger leggen door 
te werken aan het kwalificatieniveau ‘goed’ van de 
onderwijsinspectie. Om dit te bereiken zijn verdere 
stappen op het gebied van professionalisering nood-
zakelijk. 

Onze medewerkers zijn de afgelopen jaren gericht aan 
de slag geweest met het analyseren en verbeteren 
van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse 
naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken zijn 
onderzoeksvaardigheden nodig en moeten we resul-
taten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen 
toepassen. Daarom gaan we ons verder ontwikkelen 
naar HBO+ of academisch werkniveau. Belangrijk in 
dit kader is dat we werken met bewezen effectieve 
leermiddelen. Voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van kinderen bijvoorbeeld gaan we op zoek naar 
een wetenschappelijk onderbouwde methode.

Om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kun-
nen bieden, zorgen we ervoor dat de talenten van 
leerkrachten doelmatig worden ingezet. En net zoals 
bij onze kinderen willen we dat onze medewerkers de 
kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen, want 
dat zorgt voor meer motivatie en werkplezier en dus 
voor betere onderwijsresultaten.
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Jessica Oldenbeuving over ICT in de klas

Wie: Jessica Oldenbeuving
Wat: leerkracht groep 4 en 5 obs Meedhuizen

Op obs Meedhuizen heeft Jessica Oldenbeuving de afgelopen 2 jaar samen met 
haar collega’s gewerkt aan de implementatie van Snappet, een digitaal onder-
wijsplatform. “Het was even zoeken hoe we Snappet het beste in konden zetten”, 
vertelt Jessica. “We hebben ervoor gekozen leerlingen bij de vakken rekenen, taal 
en spelling te laten werken met doelen, met daaraan vastgekoppeld de lesstof. Onze 
kinderen maken zelf hun weektaak door in Snappet per vak te kiezen aan welke 
doelen ze gaan werken. Iedere maandag bespreken we deze keuzes individueel in 
het weektaakgesprek. Vervolgens werken de leerlingen op de tablet met de stof die 
hoort bij deze doelen.” Jessica is vooral enthousiast over het feit dat de betrokken-
heid van leerlingen bij hun eigen leren veel groter is geworden. “Ze zijn zelf verant-
woordelijk voor hun weektaak en dat stimuleert enorm. Ook hebben de leerlingen 
meer plezier in leren gekregen, omdat iedereen werkt op zijn eigen niveau. Is het te 
makkelijk? Snappet past de sommen automatisch aan. Is het te moeilijk? Snappet 
doet een stapje terug. Echt gepersonaliseerd leren dus.” 

“Het werken met tablets zorgt niet vanzelf voor goed onderwijs”, zegt Jessica. “Je 
moet er zelf iets van maken.” Dat doet ze met veel plezier. “Ik krijg de vrijheid om 
te experimenteren met zelf ontwikkelde opdrachten die ik aanbied op de tablet. Dat 
is ontzettend leuk. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van 
filmpjes die ik wil gebruiken als een vorm van verlengde instructie. Die filmpjes kan 
ik zelf maken, maar leerlingen kunnen dat ook. Een jongen in groep 4 heeft bijvoor-
beeld een filmpje gemaakt voor de kinderen in groep 1 en 2 over het maken van een 
pietenmasker. Stap voor stap laat hij zien hoe je dat doet. Heel leuk en voor deze 
jongen een kans om te laten zien waar hij goed in is.”

 

“Het is mooi om te zien hoe het digitaal onderwijs-

platform snappet de betrokkenheid van leerlingen 

bij hun leren enorm heeft vergroot” 
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3.1.  algemeen

In 2017 werden met grote stappen de doelen uit het 
strategisch beleid aangepakt. Uitdagend onderwijs, 
ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en profes-
sionalisering waren de wielen waarop Marenland in 
beweging kwam. 

Het onderwijs van Marenland kent nieuwe ontwikkelin-
gen. De kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten 
bij rekenen en taal vormen een stevige basis. Scholen 
hebben in 2017 hard gewerkt aan nieuwe uitdagingen. 
Bewegingsonderwijs, cultuuronderwijs en natuuron-
derwijs hebben leerlingen en leraren uitgedaagd hun 
talenten te tonen. Belangrijk waren de uitdagingen bij 
het ICT-onderwijs. Iedere school heeft in het afgelo-
pen jaar stappen gezet om op uitdagende wijze ICT 
in de school toe te passen. De scholen hebben een 
keuze gemaakt uit de vele toepassingen. Op bijna alle 
scholen zijn voor de kinderen laptops of tablets aange-
schaft, waarop voor kinderen uitdagende programma’s 
zijn ingericht. Steeds vaker wordt het schoolboek 
vervangen door een digitale methode. Dit heeft als 
voordeel dat er steeds meer op eigen niveau kan 
worden gewerkt. ICT speelt zo een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs.

Scholen maken de slag om ouders op een andere 
manier te betrekken bij het onderwijs. De inbreng van 
ouders in het dagelijkse werk op school, hun inbreng 
in fusie- en samenwerkingstrajecten en hun deelname 
aan de ontwikkeling van kindcentra is een rijkdom 
voor Marenland.

Ondernemerschap zien we terug bij de ontwikkeling 
van de kindcentra. Vijf volwaardige kindcentra ontwik-
kelen zich in snel tempo. Aan de hand van een eigen 
ondernemingsplan geven deze kindcentra invulling 
aan hun ontwikkeling. 

In 2017 werden fusies gerealiseerd in Delfzijl Noord 
en in de zuidelijke dorpen Termunterzijl en Wolden-
dorp. In Delfzijl Noord ontstond de samenwerkings-
school Kindcentrum Noord door een fusie van de 
openbare school Noorderbreedte en de christelijke 

school De Meerpaal. In Termunterzijl en Woldendorp 
fuseerden de scholen De Munte en de Woldrakkers. 
De nieuwe school is tijdelijk gehuisvest in Termunter-
zijl in afwachting van de nieuwbouw in Woldendorp. 
De realisatie wordt zomer 2019 verwacht. Ouders 
zorgden voor een geweldige inbreng door, gefinancierd 
door gemeente en schoolbestuur, schoolvervoer tus-
sen de dorpen te realiseren. Voor de scholen in Delfzijl 
West, Jan Ligthart, ’t Zigt en Tasveld, werd het inten-
tiebesluit genomen om per 1 augustus 2019 te fuseren. 
Het fusieproces is in 2017 gestart.

Ondernemerschap komen we ook tegen bij het proces 
van het versterken van onze schoolgebouwen tegen 
toekomstige aardbevingen. Het aantal schoolgebou-
wen van Marenland wordt teruggebracht tot maximaal 
achttien. Elf scholen krijgen een nieuw gebouw, de 
andere zeven worden versterkt. Het ondernemerschap 
zorgt voor huisvesting onder één dak en voorbereidin-
gen op samenwerking in een kindcentrum met andere 
scholen, kinderopvang en andere instellingen.

Ons aanbod voor professionalisering verbetert zich 
doorlopend. Steeds meer wordt er ingezet op persoon-
lijke ontwikkeling van onze personeelsleden en het in-
zetten van hun talenten. Ons kwaliteitsteam, opgericht 
in 2016, speelt daarin een belangrijke rol door advise-
ring, het volgen van leerkrachten, stagebegeleiding 
en talentontwikkeling van leerkrachten.
 

3.2.  uitdagend onderwijs en kwaliteit

De visie en ambities van de scholen dienen in de eer-
ste plaats tot uiting te komen in het onderwijsbeleid. 
Voor alles gaat het om de kwaliteit van het onderwijs 
dat de kinderen in de klas wordt geboden. Alle andere 
beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Exter-
ne ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Indirect spe-
len zij mee bij het bepalen van het beleid. Voor zover 
ze van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs, 
wordt geprobeerd het beleid erop af te stemmen.

Marenland staat voor kwalitatief hoogwaardig onder-
wijs en richt zich op de optimale ontwikkeling van 

3 onderwijs en organisatie 
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leerlingen. Ieder kind kan zich binnen Marenland 
veelzijdig ontwikkelen in een veilige en uitdagende 
omgeving. Met als basis respect en aandacht voor 
elkaar, worden de zelfstandigheid en eigen verant-
woordelijkheid van ieder kind gestimuleerd.

Marenland heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt 
aan de verbetering van de kwaliteit. Op een breed 
terrein, maar zeker ook in de beoordelingen van de 
onderwijsinspectie. In Marenland zijn eind 2017 alle 
scholen in het basisarrangement opgenomen. Wel 
vertonen scholen enige risico’s omdat zij twee jaar 
achter elkaar een onvoldoende hebben behaald op 
de Cito-eindtoets. Scholen met een verhoogd risico 
doorlopen een verbetertraject, vaak aangestuurd 
door een externe begeleider. In 2017 is het nieuwe 
toezichtskader van de inspectie van kracht geworden. 
Dit nieuwe toezicht geeft ruimte aan het schoolbe-
stuur om zelf de onderwijskwaliteit te verantwoorden 
en haar ambities als uitgangspunt te nemen. Er is 
meer ruimte voor het eigen verhaal van de school. 
In het lopende schooljaar 2017-2018 zijn er geen 
reguliere inspectiebezoeken aan het bestuur of 
de scholen.

In 2017 is in Marenland het veiligheidsbeleid beter 
vormgegeven. Veiligheid en burgerschap zijn de twee 
onderwerpen die nieuw in het inspectietoezicht zijn 
ondergebracht. Voor de organisatie is een veiligheids-
plan opgesteld en iedere school heeft dat voor de 
eigen school uitgewerkt.

Elke school heeft het kwaliteitszorgsysteem op orde. 
In Marenland werken we met Kwintoo, het kwaliteits-
systeem van de adviesorganisatie Cedin. Elke school 
heeft de kwaliteitsonderdelen ingericht op basis van 
een vaste inhoud. Kwintoo heeft een (digitale) be-
stuursmodule, zodat van elke school de resultaten 
zichtbaar zijn. Voor de hele organisatie zijn de pro-
cedures, afspraken en protocollen, passend bij het 
taakveld, opgenomen. Jaarlijks behandelt een school 
twee taakvelden. 

Evalueren van het onderwijs is een belangrijk onder-
werp op de scholen. Twee keer in het schooljaar 

wordt op basis van gegevens teruggekeken en wor-
den aanpassingen gedaan op gewenste gebieden op 
schoolniveau, in de groep of op individueel niveau 
van een leerling. Nieuw in deze evaluatie is dat de 
leerkracht de eigen groepsresultaten presenteert 
aan het schoolteam op basis van een analyse en 
een zelfreflectie.

 
3.2.1. het volgen van de kwaliteit

De leeropbrengsten vormen een belangrijke indicator 
voor de kwaliteit van het onderwijs in Marenland. 
Alle scholen meten de resultaten met het Cito-leer-
lingvolgsysteem. Op twee momenten in het schooljaar 
worden bij alle leerlingen dezelfde toetsen afgenomen. 
Hiermee wordt gevolgd hoe een leerling zich ontwik-
kelt, hoe de groep zich ontwikkelt en hoe de school er 
op het gebied van de resultaten voor staat. De resulta-
ten van alle toetsen staan in een centraal administra-
tie- en registratiesysteem met de naam ParnasSys. 
Elke school heeft dit administratieprogramma, vult 
dit met de toetsgegevens en trekt uit deze gegevens 
haar conclusies. De algemeen adjunct-directeur en de 
coördinator zorg kunnen op ieder gewenst moment 
in het ParnasSys-systeem kijken en de resultaten van 
elke school zien. Twee keer per jaar worden de resulta-
ten van de school met de schooldirecteur besproken. 
Waar nodig worden verbeterplannen opgezet.

Elke school maakt jaarlijks het jaarverslag, waarin alle 
leerresultaten zijn opgenomen. Leerresultaten worden 
geanalyseerd en er worden conclusies aan verbonden 
die een plek krijgen in het jaarplan voor het nieuwe 
schooljaar. In het jaarverslag staan tevens kengetallen 
rond het leerlingenaantal, het personeel, de tevreden-
heidsonderzoeken en de beoordeling van de inspectie.

Een tweede indicator voor kwaliteit zijn de tevreden-
heidsonderzoeken. Marenland onderzoekt een keer 
per twee jaar de tevredenheid. De resultaten zijn in 
maart 2017 gepresenteerd. Elke school ontvangt een 
rapport met de bevindingen op de eigen school. Het 
bestuur krijgt de rapportage van de gezamenlijke 
scholen. 
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De derde indicator voor goede kwaliteit van ons on-
derwijs zijn de inspectiebezoeken, de bevindingen en 
de rapportage (zie paragraaf 3.2.2). De verslagen van 
de schoolbezoeken, meestal eens in de vier jaar, geven 
op de indicatoren van de dagelijkse lespraktijk een 
rapportage. 

In 2017 zijn op elke school ontwikkelgesprekken 
gevoerd met de schooldirecteur. In 2017 zijn daar 
evaluatiegesprekken over passend onderwijs aan 
toegevoegd. De gesprekken hebben als doel een 
goed beeld te hebben van ontwikkelingen, wensen, 

risico’s en mogelijkheden. In de gesprekken zijn de 
kwaliteitsindicatoren van de inspectie leidend, aan-
gevuld met de beleidsonderwerpen van Marenland. 
In 2017 zijn de gesprekken vooral gericht geweest 
op de uitvoering van het schoolplan, het ICT-onderwijs 
en passend onderwijs. 

De directeuren in Marenland realiseren zich dat 
het ontwikkelen van goed onderwijs een continu en 
intensief traject is. Kwaliteitszorg en kwaliteitsont-
wikkeling vragen voortdurend aandacht binnen de 
organisatie.

Overzicht gegevens ParnasSys

Scores tevredenheid 

Onderzoek                                      Marenland 2014     Marenland 2017  Landelijk gemiddelde

Oudertevredenheid 7.7  7.6  7.5

Leerlingtevredenheid 8.1  8.4  8.1

Tevredenheid leerkrachten 8.0  7.9  7.6
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                                                       2013                   2014                    2015                   2016                     2017

Zwak 0 0 1 0 0

Zeer Zwak 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 1 0 0

3.2.2.   het nieuwe onderwijstoezicht

Met ingang van augustus 2017 is het toezicht op de 
kwaliteit van het onderwijs veranderd. De inspectie 
richt zich vanaf die datum op het schoolbestuur. Het 
schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijs-
kwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt 
het toezicht door de inspectie bij het bestuur. In het 
toezicht maakt de inspectie onderscheid tussen de 
basiskwaliteit (de wettelijke vereisten) en de eigen 
ambities van scholen en besturen (ofwel de eigen 
aspecten van kwaliteit). De inspectie blijft waarborgen 
dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast stimuleert 
zij besturen en scholen om hun ambities waar te ma-
ken en mogelijke verdere verbeteringen te realiseren, 
boven de basiskwaliteit. De vier pijlers van toezicht:

1. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid  
 van het bestuur.

2. De inspectie waarborgt de wettelijke kwaliteit en 
 stimuleert de eigen ambities van het bestuur en 
 de scholen.

3. Alle besturen worden vierjaarlijks onderzocht. 
 Alle scholen worden vierjaarlijks bezocht. Dit kan
  op verschillende manieren.

4. Het vervolgtoezicht hangt af van de beoordeling
 die de inspectie geeft aan de kwaliteitszorg door 
 het bestuur.

De inspectie geeft geen beoordeling over de wijze van 
besturen door het schoolbestuur, maar zal wel in haar 
verslag de risico’s aangeven als deze worden waarge-
nomen. In de planning is het eerste bestuurstoezicht 
in Marenland gepland in 2020. Voor scholen blijven 
de beoordelingen hetzelfde:

Basisarrangement: hierbij worden geen problemen 
gezien in de kern van het onderwijs. De school wordt 
elke vier jaar bezocht.

Het arrangement zwak: op de kernindicatoren worden 
risico’s gezien. De school maakt een plan van aanpak 
om de indicatoren te verbeteren.

Het arrangement zeer zwak: de school komt onder 
verzwaard toezicht. Elk half jaar wordt een voort-
gangsgesprek of een voortgangsverslag gemaakt en 
vindt overleg plaats met de inspectie. Na twee jaar 
dient de school haar onderwijs op de kernindicatoren 
voldoende te hebben.

In schooljaar 2016-2017 zijn twee scholen bezocht 
door de Inspectie van het Onderwijs. De samenwer-
kingsschool De Kronkelaar en obs De Zandplaat 
hebben beide het basisarrangement behouden. 
De organisatie en het onderwijs op De Kronkelaar 
kreeg een extra pluim voor de wijze waarop de 
school invulling geeft aan identiteit en hoe de school 
het onderwijs vernieuwt.

Zwakke en zeer zwakke scholen op 31-12-2017
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Gemiddelde score eindtoets

                2016   2017
                                                                                                 

Landelijk gemiddeld 534.9 534.8

Inspectie ondergrens 533.8 533.8

Marenland gemiddeld 534.7 535.05

3.2.3.  de centrale eindtoets 

Sinds 2015 zijn alle basisscholen in Nederland ver-
plicht een centrale eindtoets af te nemen.  In 2016 
zijn er nieuwe toetsen, naast de Cito-eindtoets, 
toegelaten als centrale eindtoets. Twee scholen in 
Marenland hebben in 2017 de IEP-toets afgenomen. 
Deze toets is wat overzichtelijker en minder talig dan 
de Cito-eindtoets. In het uiteindelijke resultaat van 
de toets zijn geen bijzondere verschillen zichtbaar en 
hebben de scholen naar verwachting gepresteerd. 

De waarde die wordt gehecht aan de eindtoets is 
veranderd. Alle leerlingen in groep 8 en hun ouders 
ontvangen in maart het VO-advies van de basisschool 
en schrijven hun kind in op een VO-school. De centrale 
eindtoets wordt vervolgens in april afgenomen. Het 
resultaat fungeert meer als ‘bewijsmateriaal’. Het 
schooladvies is bindend en blijft staan, ook al heeft 
de leerling de toets slechter gemaakt. Wel kan een 
schooladvies worden aangepast als de leerling de 
centrale eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht. 
In Marenland zagen we een afwijking van ongeveer 
25% tussen het resultaat op de toets en het VO-
advies. Er zijn echter nauwelijks VO-adviezen aan-
gepast.

Het gemiddelde resultaat van de eindtoets in 2017 ligt 
hoger dan in 2016. Eén school zit in de risicozone. Het 

gemiddelde resultaat van de centrale eindtoets ligt 
dit jaar iets boven het landelijk gemiddelde.

3.2.4.  passend onderwijs

Passend onderwijs heeft een belangrijke plaats in het 
onderwijs in Marenland. Elke school heeft de basis-
ondersteuning in uitvoering. De basisondersteuning 
is de zorg die elke school minimaal moet bieden aan 
kinderen met een zorgbehoefte. Elke school laat 
zien deze zorg te kunnen bieden, maar twee scholen 
werden hierin nog extra ondersteund. Boven de ba-
sisvoorziening is het Regionaal Expertise Team (RET) 
ingericht. Het Regionaal Expertise Team is een voor-
ziening van Marenland, samen met het schoolbestuur 
Noordkwartier, en biedt snel en adequaat zorg aan 
leerlingen, ouders en leerkrachten die speciale hulp 
nodig hebben. Het RET telt acht medewerkers met 
ieder een eigen specialisme. We merken dat de vraag 
naar extra ondersteuning van leerlingen met gedrags-
problematiek of een gedragsstoornis het grootst is. De 
begeleiders van het RET werken soms individueel met 
deze leerlingen. Maar meer wordt gekozen voor een 
integrale aanpak in de groep, met de leerkracht en de 
betrokkenheid van de ouders. De scholen in Marenland 
hebben bereikt dat er de laatste jaren minder leerlin-
gen werden verwezen, veel minder dan het landelijk 
percentage.
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De uitdaging voor Marenland ligt in het maken van 
speciale arrangementen voor leerlingen met een 
extra onderwijsbehoefte. In de subregio voor passend 
onderwijs heeft Marenland samen met Noordkwartier 
ongeveer 4000 leerlingen. Rond de 8% van deze 
leerlingen is betrokken bij extra ondersteuning of 
een arrangement. De ondersteuning loopt ver uiteen, 
maar overstijgt in de meeste gevallen de basisonder-
steuning die de individuele scholen kunnen bieden. 
Zoals uit onderstaande figuur valt af lezen, komen er 
evenveel vragen uit de afzonderlijke schoolbesturen. 
Afgezet tegen het totaal aantal leerlingen per school-
bestuur is het percentage vragen vanuit Noordkwar-
tier 9,5% en vanuit Marenland 7,9%. De ondersteuning 
die aangevraagd wordt is divers en loopt van onder-
steuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling tot 
het begeleiden van thuiszitters.

In schooljaar 2016-2017 ontving het RET in totaal 351 
(8,4% van het totale leerlingenaantal) aanvragen voor 
ondersteuning, onderzoek voor individuele leerlingen, 
groepsondersteuning of leerkrachtondersteuning. In 
2015-2016 waren dat in totaal 319 (7,9 %) aanvragen. 

Passend onderwijs, percentage leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
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Onderstaande grafiek is een weergave van de uitge-
voerde arrangementen in schooljaar 2016-2017 door 
medewerkers van het RET. Deze arrangementen vallen 
onder de extra ondersteuning. Dit betekent dat leer-
lingen/leerkrachten maximaal 12 tot 16 uur intensief 
begeleid worden. Mocht deze ondersteuning niet 
toereikend zijn, dan wordt er een arrangement voor 
langere tijd toegekend. Deze arrangementen zijn niet 
opgenomen in deze grafiek.

De grootste inzet is gepleegd door de orthopedagoog. 
De orthopedagoog observeert en onderzoekt leerlin-
gen. Met een psychologisch onderzoek brengt zij de 
problematiek van een leerling nauwkeurig in beeld. 
Marenland huurt de orthopedagoog in via Advies-
dienst Cedin. We hebben besloten de orthopedagoog 
zelf in dienst te nemen. Hiermee kan Marenland de 
orthopedagoog met dezelfde middelen meer inzetten. 
In 2018 komt Marieke Pot voor 24 uur in dienst van 
Marenland, in dienst van het RET.

Thuiszitters
In het afgelopen schooljaar konden twee leerlingen 
(Marenland) vanwege psychologische oorzaken niet 
naar school. Deze leerlingen zijn met medeweten van 
de leerplicht geschakeld naar een maatwerktraject.

Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal 
(basis)onderwijs
We zien dat er in 2017 minder leerlingen zijn ver-
plaatst naar het speciaal basisonderwijs (sbo). Reden 
hiervoor kan zijn dat de scholen meer het idee hebben 
gehad dat ze alle leerlingen een passende plek moe-
ten bieden en er geen leerlingen meer naar het sbo 
mogen worden verwezen. Bij navraag bij de scholen 
over de verwijzing komt naar voren dat het vaak gaat 
om leerlingen die zijn ingestroomd vanuit een andere 
school, maar waarbij het ook op deze school niet lukt. 
In schooljaar 2017-2018 gaan we de leerlingen die 
overstappen naar een andere school in kaart brengen 
en kijken of deze groep een risicogroep vormt voor 
verwijzing en/of arrangementbudget.

Passend onderwijs, percentages aantal arrangementen
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Percentages verwijzingen schooltypes Voortgezet Onderwijs

Projecten 2016-2017, 
versterken basisondersteuning

Naast het ondersteunen van scholen, leerkrachten en 
leerlingen is er het afgelopen schooljaar ook ingezet 
op versterken van de basisondersteuning. Daarnaast 
worden er jaarlijks arrangementen aangeboden voor 
grotere groepen, veelal bovenschools georganiseerd.
  
Startklas Noorderbreedte – Meerpaal
(vanaf 1-8-2017 Kindcentrum Noord)
Doel van het project:
1. Kinderen voldoende basis bieden om een goede 
 doorstroming naar de reguliere basisschool 
 (groep 1) te waarborgen.

2. Intervisie: onderwijsaanbod groep 1 en 2 passend 
 maken bij de specifieke onderwijsbehoeftes van 
 de doelgroep.
3. Spraak/taal: leerlingen zijn in staat om aan het
 eind van groep 2 het onderwijsaanbod voldoende 
 te kunnen volgen.
4. Individuele zorgleerlingen: zie ihp’s, route zoals 
 gebruikelijk.

Deelname: alle leerkrachten groep 1, 2 en 3 van 
Noorderbreedte en Meerpaal, peuterspeelzaalleidster 
en coördinator, intern begeleiders Noorderbreedte 
en Meerpaal.
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Grietje de Jonge over een uitdagende leeromgeving

Wie: Grietje de Jonge
Wat: leerkracht groep 1 en 2 obs Prinses Beatrix

Als oudgediende in het onderwijs ziet Grietje de Jonge dat er veel in positieve zin 
is veranderd in het kleuteronderwijs. “Vroeger moesten de kinderen tot tien kun-
nen tellen en de kleuren kennen. Nu wordt gekeken naar wat een individueel kind 
kan en daar wordt het aanbod op aangepast. Natuurlijk is er een basis die iedere 
kleuter moet beheersen, maar daar bovenop dagen we kinderen uit om zich verder 
te ontwikkelen. We sluiten nu veel beter aan op verschillen tussen kinderen.” Grietje 
maakt daarvoor onder meer gebruik van het observatiesysteem DORR (Dagelijks 
Observeren Registreren Rapporteren). DORR biedt uitdagende leerlijnen voor ieder 
kind. Met behulp van het takenbord of planbord delen de kinderen hun eigen dag 
of week in. “Dat lukt prima”, vertelt Grietje. “Kinderen kunnen heel veel. Zelfs de 
jongsten in groep 1 kunnen al heel goed hun eigen dagtaak plannen.”

Door het werken met DORR worden de kinderen uitgedaagd. “Ieder kind werkt op 
zijn eigen niveau. Soms kan een kind in groep 1 al stof van groep 2 aan. Daar passen 
we dan de activiteiten en taken op het planbord op aan.” Ook stimuleert DORR al 
heel vroeg de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen voor hun leren. “Je mag 
zelf bepalen op welk moment in de week je een bepaalde taak doet, maar alle taken 
voor die week moeten wel gedaan zijn. Dat motiveert enorm.” Naast DORR maakt 
Grietje ook graag gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt om het leren aantrek-
kelijk en uitdagend te maken. “Op de iPad kunnen de kinderen ontwikkelspelletjes 
doen. En we beginnen in groep 1 al met programmeren. De kinderen kunnen Bee-
Bot, onze robotbij, programmeren, zodat hij op een letterveld op een bepaalde letter 
terecht komt. Of ze laten Bee-Bot een woordje lopen.”

 

“We sluiten nu veel beter aan op verschillen 

tussen kinderen”
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Overgang van PO naar VO
Doel van de projecten:
1. Kinderen groepsgewijs voorbereiden op een 
 goede start in het VO.
2. Ouders en kinderen ondersteunen bij het 
 zoeken van een passende onderwijssetting 
 binnen het VO.

Deelname doel 1: 26 leerlingen
Deelname doel 2: 5 leerlingen (via het traject 10-14 
aanpak), 5 leerlingen (via het RET)

Evaluatie: al onze leerlingen zijn succesvol geplaatst 
in het voortgezet onderwijs.

Playing for Success
Doel van het project:
Playing for Success is een programma voor kinderen 
van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen 
loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan 
je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for 
Success draagt bij aan een betere motivatie, meer 
zelfvertrouwen en zelfstandig leren samenwerken. We-
kelijks wordt door de kinderen een persoonlijk leerdoel 
opgesteld dat wordt geëvalueerd via IKSO. IKSO is 
een applicatie die gebruikt kan worden voor dagelijkse 
reflectie en feedback. Het kind kan zelf één (of meer-
dere) leerdoe(en)l kiezen. 
In de laatste speelronde vullen de kinderen een zelfbe-
oordelingsinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling 
in. Het instrument voor de meting van de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling bestaat uit een vragenlijst met 
20 items, verdeeld in vier domeinen. Deze vragenlijst 
is na de Playing for Success-cyclus afgenomen bij de 
deelnemende leerlingen. Bij elk van de 20 items geeft 
de leerling aan of hij/zij op dit punt vooruit is gegaan 
na de tien weken. Op de vraag ‘Hoe gaat dit nu?’, kan 
hij/zij kiezen uit de antwoorden ‘veel slechter’, ‘slech-
ter’, ‘hetzelfde’, ‘beter’ of ‘veel beter’ dan voorafgaand 
aan de deelname aan Playing for Success Groningen.

Deelname: 37 leerlingen
Evaluatie: al onze leerlingen geven aan dat ze op 3 
of 4 domeinen beter of veel beter scoren.

Jonge risicoleerlingen
Doel van het project:
Leerkrachten in een zo vroeg mogelijk stadium onder-
steunen bij het geven van een passend onderwijsaan-
bod aan jonge risicokinderen. In de meeste gevallen 
gaat het om leerlingen met taal/spraak- of een ontwik-
kelingsachterstand. Bij veel kinderen wordt hier door 
de specialisten samengewerkt met externe partners. 

Evaluatie: we hebben afspraken gemaakt met de 
orthopedagoog van Kids2b, de logopedist van de GGD 
(consultatiebureau en screening leerlingen groep 2). 
Daarnaast hebben we overleg met de sociaal-
verpleegkundigen en Kentalis over de ondersteuning 
die geboden wordt aan met name TOS-leerlingen 
die met een arrangement cluster 2 op de basis-
school zitten.

Sprint
Doel van het project:
Om ook leerlingen met dyslexie een eerlijke kans te 
bieden, gaan wij de dyslexiesoftware Sprint integreren 
op al onze basisscholen. Binnen onze scholen is 
er al veelvuldig gesproken over dyslexie. Voor 
leerlingen met dyslexie streven we naar een passend 
aanbod. Een aantal van onze leerlingen is, nadat ze 
uitbehandeld zijn, aangewezen op compenserende 
maatregelen. Denk aan de tekst laten voorlezen of 
meer tijd krijgen voor toetsen. Voor het voorlezen 
van teksten maken we nu gebruik van verschillende 
hulpmiddelen.

In schooljaar 2016-2017 is de compenserende soft-
ware aangeschaft. Voor schooljaar 2017-2018  zullen 
150 leerlingen van de schoolbesturen OPOS, RENN4, 
Marenland en Noordkwartier met software werken. 
Daarnaast zullen minimaal 60 medewerkers geschoold 
worden in hoe je Sprint kunt inzetten. Alle scholen heb-
ben eind 2017-2018 een bijgesteld beleidsplan dyslexie.
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3.2.5.  verwijzingen naar het 

            voortgezet onderwijs

In 2017 zijn 334 leerlingen verwezen naar het 
voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen gingen 
naar het Eemsdeltacollege, met vestigingen in 
Appingedam en Delfzijl. Vanuit de westelijk gelegen 
basisscholen werd verwezen naar de stad Groningen 
en Het Hogeland College in Warffum. Ten opzichte 
van 2016 is dit ongeveer gelijk. 

In 2017 hebben alle basisscholen van Marenland 
gewerkt met de plaatsingswijzer. Deze wijzer geeft 

op basis van de resultaten van de leerling in de 
laatste drie basisschooljaren een VO-advies. Hiermee 
wordt recht gedaan aan de waarde van het leerling-
volgsysteem en heeft de centrale eindtoets een min-
der prominente plek in de VO-verwijzingsprocedure. 
Het advies van de basisschool is leidend en bindend 
voor de school voor voortgezet onderwijs. In 2017 
zien we een daling van het aantal leerlingen die 
naar de havo en het vwo gaan. Deze trend is 
zichtbaar vanaf 2014. Het is de moeite waard te 
onderzoeken wat de verklaring hiervoor is.
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3.3.  sterke positie in het centrum 

    van de samenleving 

Belangstelling
Doordat ieder jaar scholen worden samengevoegd met 
scholen van andere schoolbesturen en doordat scho-
len gesloten worden, zijn er vanaf 2016 grotere ver-
schuivingen in de belangstelling dan de jaren daarvoor.

 2013 2014 2015 2016 2017

Belangstelling in (%) 52,2 51,3 50,6 48,7 49,9 

Belangstellingspercentage 2013-2017
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       2013      2014       2015       2016     2017

Investering Opleiding en Scholing  250.000 254.000    273.000   204.178 331.758

Investeringen opleiding en ontwikkeling

4  Professionalisering en Personeel

4.1.   goed werkgeverschap

Veranderingen op de arbeidsmarkt, meer verantwoor-
delijkheden voor schoolbesturen en nieuwe wet- en 
regelgeving vergen meer dan ooit van schoolbesturen 
dat zij nadenken over hoe zij goed werkgeverschap 
willen invullen. Dit betekent vooruitkijken, keuzes 
maken, beleid ontwikkelen én uitvoeren. 

Het personeelsbeleid is een van de belangrijkste 
beleidsactiviteiten van Marenland. De projectgroep In-
tegraal Personeelsbeleid, waarin de algemeen adjunct-
directeur, een afvaardiging van schooldirecteuren en 
de personeelsconsulent plaats hebben genomen, heeft 
een route uitgestippeld om het personeelsbeleid door-
lopend te verbeteren. De kwaliteit van medewerkers 
is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de 
beoogde onderwijskwaliteit. Belangrijke instrumenten 
zijn de functionerings-, loopbaan- en beoordelingsge-
sprekken, het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en 
het portfolio van iedere medewerker. 

In 2017 zijn de gesprekkencyclus en het persoonlijke 
portfolio gedigitaliseerd in een digitaal personeelssy-
steem.

4.2.  kwaliteit, loopbaanontwikkeling   
         
     en professionalisering 

Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij perso-
neelsbeleid formuleren waarin ruimte is voor professi-
onalisering en loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld via 
het (nu nog vrijwillige) lerarenregister of het school-

leidersregister en duurzame inzetbaarheidsmiddelen 
uit de CAO Primair Onderwijs (PO). 

Marenland heeft in 2016 een kwaliteitsteam opgezet. 
Dit team bestaat in 2017 uit twee interne coaches 
en de personeelsconsulent. Dit team wordt ter 
ondersteuning van de schooldirecteuren ingezet 
bij persoonlijke coaching, professionalisering of 
supervisie, maar ook bij teamontwikkeling. 
In het kader van de duurzame inzetbaarheidsuren en 
professionalisering vanuit de CAO PO heeft Maren-
land voor de vervanging twee tijdelijke medewerkers 
aangesteld. Zij worden ingezet om vaste medewerkers 
de gelegenheid te geven om, in het kader van profes-
sionalisering, bijvoorbeeld collegiale visitaties af te 
leggen onder lestijd.  

Het beleid voor de ontwikkeling van de kwaliteit van 
medewerkers wordt gesteund door het rijksbeleid. 
Via de impulsgelden uit het strategisch akkoord zijn 
extra middelen beschikbaar gesteld. Scholen en de 
organisatie konden daardoor meer geld investeren 
in ontwikkeling en opleidingen. Schooldirecteuren 
krijgen een eigen ontwikkelingsbudget dat ze moeten 
inzetten voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

Sinds 2016 wordt uitvoering gegeven aan nieuw 
ELAN. Nieuw ELAN is een traject voor startende 
leerkrachten. Zij komen tweemaal per schooljaar 
bij elkaar om te werken aan de eigen persoonlijke 
ontwikkeling als leerkracht en als teamlid op een 
school van Marenland. 
De bedoeling is om elke leerkracht een stevig 
fundament mee te geven. 
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4.3.  opleiding en scholing 

Personeel
Door iedere school is, meestal in het jaarplan, een 
eigen opleidingsplan gemaakt. De investering in 2017 
bedroeg 1 81.228. Individueel konden leerkrachten 
via het schoolbudget of via de Marenland Academie 
scholing volgen. De investering via de Marenland 
Academie bedroeg 1 203.179. Voor de professiona-
lisering in het kader van ICT was de investering 
1 26.371.  Het RET investeerde 1 20.980 in scholing. 
De totale investering in opleiding en scholing bedroeg 
1 331.758. In onderstaande tabel is de ontwikkeling 
in investeringen inzichtelijk gemaakt. 

De Marenland Academie
Via de Marenland Academie bieden we scholing aan 
alle personeelsleden. Het aanbod is zo goed mogelijk 
afgestemd op de vraag en behoefte vanuit de scholen 
en de doelstellingen van de organisatie. In 2017 waren 
er ongeveer 140 aanmeldingen en ging het om de 
volgende cursussen:

1. Opleiding coördinator sociale veiligheid
2. Nederlands als tweede taal
3. Ik werk in een sterke groep
4. Organisatie en inhoud cursus Office365
5. Werken in de Kubusschool
6. Herhalingscursus MFA (Medic First Aid)
7. Goed op weg met het oudergesprek
8. Formatief werken bij rekenen
9. Met de muziek mee
10. Individuele opleidingen: coördinator taal of 
 rekenen

Opleiding op schoolniveau
Elke school heeft een eigen opleidingsplan. 
Schoolteams volgen scholing of krijgen begeleiding 
bij de schoolontwikkeling. Vast onderdeel van de 
scholing zijn twee bijeenkomsten met activiteiten 
rond het kwaliteitsontwikkeling- en borgingsin-
strument Kwintoo. 

4.4.  mobiliteit 

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het integraal 
personeelsbeleid en een instrument dat ingezet kan 
worden bij de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Mobiliteit is een groot goed. Een voortdu-
rende doorstroming van medewerkers, zowel hori-
zontaal als verticaal, intern en extern, is belangrijk. 
De scholen en de totale organisatie van de Stichting 
Marenland gebruiken mobiliteit om de organisatie 
tijdig aan te passen aan de veranderende omgeving. 
Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe onder-
wijskundige inzichten werken door in de eisen die 
aan het onderwijs gesteld worden.    
   
                    
4.5.  regionaal transfer centrum

Marenland heeft voor het personeelsbeleid de sa-
menwerking opgezocht door aan te sluiten bij het 
Regionaal Transfer Centrum (RTC) Groningen. Het 
RTC Groningen bestaat inmiddels uit zestien school-
besturen in de provincie Groningen. Het hoofddoel van 
de samenwerking is de inzetbaarheid van personeel te 
vergroten. Dat wil zeggen: jonge leerkrachten moeten 
meer kansen krijgen op (vast) werk en zittend perso-
neel moet duurzaam inzetbaar blijven. Medewerkers 
die buiten het onderwijs aan de slag willen, moeten 
daarin worden ondersteund. Dit wordt bevorderd door 
het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum in 
combinatie met een flexpool. De jonge leerkrachten 
uit deze flexpool worden ingezet op vervangingsaan-
vragen en krijgen een aanstelling voor langere tijd 
aangeboden. De flexpool van RTC Groningen wordt be-
heerd door SLIM Personeelsbemiddeling. SLIM zorgt 
voor de matching tussen poolers en de vacatures/
vervangingsaanvragen die er zijn. 

Lerarentekort en stakingen
In schooljaar 2016-2017 kreeg ook Marenland steeds 
vaker te maken met een tekort aan leerkrachten. 
Zowel voor het uitvoeren van invalwerk als voor het 
vinden van leerkrachten voor de flexpool is het niet 
gelukt alle vacatures op te vullen. Inmiddels is daarom 
samen met het RTC gestart met het zoeken naar 
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oplossingen en mogelijkheden om de tekorten op te 
lossen. Het aantrekkelijk maken van het beroep hoort 
hierbij. Het tekort aan leerkrachten en de salarissen 
van de leerkracht zijn in 2017 inzet geweest van 
stakingen in het onderwijs. De scholen in Marenland 
hebben allemaal deelgenomen aan de stakingen. 

Tegen het eind van het jaar was het aantal invallers 
laag en het verzuim hoog. Dit heeft ertoe geleid dat 
groepen kinderen naar huis zijn gestuurd en een dag 
geen onderwijs kregen.

4.6.  vertrek 

Marenland heeft geen vastgelegd beleid inzake uitke-
ringen bij ontslag. De werkwijze is, als onderdeel van 
vastgesteld personeelsbeleid, dat bij ontslag vaak pas-
sende maatregelen met de betrokken personeelsleden 
worden afgesproken. Bijvoorbeeld het overbruggen 
van einde schooljaar tot de gewenste datum van ont-
slag. In de begroting 2017 was daarvoor een bedrag 
van 1 225.000 gereserveerd, in 2018 is dat 
1 255.000.

4.7.   medewerkers in cijfers 

Op 31 december 2017 had Marenland 254 
medewerkers in dienst. Hiervan waren 230 
medewerkers vast in dienst en waren 24 medewerkers 
tijdelijke kracht. Ten opzichte van 2016 betekent dit 
een daling van 6 medewerkers (1 directeur minder, 5 
leraren minder en evenveel  onderwijsondersteunende 
personeelsleden). Het personeelsbestand, gerekend in 
volledige banen, telde op 31 december 2017, 183 fte. 
Hiervan had 170 fte een vast dienstverband en 13 fte 
een tijdelijke 
uitbreiding dan wel een tijdelijk dienstverband. 

In 2017 heeft Marenland gebruikgemaakt van 1 pay-
rollmedewerker, in 2016 (vooral in de eerste helft van 
het jaar) waren er 19 payrollers. 

Van de 254 medewerkers waren in 2017 212 werk-
zaam in de categorie onderwijzend personeel, 19 in 
de categorie onderwijsondersteunend personeel en 
23 in de categorie directie. Van onze medewerkers 
was 17% man en 83% vrouw. 76% van het personeel 
was deeltijder en 24% werkte voltijd.

Aantal personeelsleden 2012 -2017
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In 2017 was de gemiddelde gewogen leeftijd van het 
onderwijzend personeel 42,37 jaar. Vorig jaar was dat 
42,65 jaar. Van onze medewerkers was in 2017 55,5% 
45 jaar of ouder, in 2016 was dat 59,3%. 20,1% van 
onze personeelsleden was jonger dan 35 jaar, in 2016 
was dat 19,3 %. Samenvattend zien we wederom een 
verjonging van ons personeelsbestand en een meer 
gespreide verdeling over de leeftijdsgroepen.

In 2017 vierden 12 medewerkers hun jubileum: 
4 personeelsleden waren 25 jaar in dienst en 
8 medewerkers vierden het 40-jarig jubileum. 

4.8.  arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim 
Marenland besteedt veel aandacht aan ziekteverzuim.  
Op het onderwijsbureau wordt in de eerste plaats 
het verzuim doorlopend cijfermatig geanalyseerd. De 
scholen ontvangen iedere maand overzichten van hun 

school en van de hele organisatie. Directeuren worden 
aangestuurd door de personeelsadviseur om op hun 
eigen school het ziekteverzuimbeleid uit te voeren. 
Marenland heeft een eigen coach en supervisor in 
dienst. Deze worden preventief bovenschools ingezet  
en begeleiden actief de reïntegratietrajecten van de 
langdurig zieken. Marenland heeft vanaf begin 2012 
een contract met een eigen Arboarts en arbeidsdes-
kundige.

In 2017 is de dalende lijn van verzuim verder ingezet 
en is het percentage over het gehele jaar 5,03%. Dat 
is ongeveer een procent lager dan het landelijk gemid-
delde. Het ziekteverzuim blijft een aandachtspunt.
Ons streven is dat het ziekteverzuim in Marenland 
niet boven de 5% uitkomt.

Ongewenste omgang
Er is in 2017 geen aangifte van ongewenste omgang 
gedaan bij de vertrouwenspersoon. 

                                                           2013              2014                 2015           2016              2017

Aangemelde klachten 2 6 9 0 2

Procedures 0 3 5 1 0

Overzicht klachten
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Klachtenprocedures
Ouders konden in 2017 voor hun klachtenmelding 
in bijna alle gevallen terecht bij de leerkracht of de 
directeur van hun school, waar hun melding verder is 
behandeld. Er werden in 2017 twee klachten bij het 
bestuur ingediend. 

4.9.  werkgelegenheid en verlof 

    in cijfers 

Instroom
Bij de start van het nieuwe schooljaar, per 1 augustus 
zijn 8 jonge leerkrachten benoemd in vaste dienstver-
banden met een totale omvang van 7,3 fte. Daarnaast 
zijn 24 nieuwe jonge leerkrachten benoemd in een 
tijdelijke aanstelling voor schooljaar 2017-2018, voor 
een totaal van 12,6 fte. 

Uitstroom
In 2017 zijn 8 vaste dienstverbanden beëindigd.

Detachering
In 2017 zijn 20 personeelsleden uitgeleend en 
17 personeelsleden ingeleend. Het grootste deel 
van deze detacheringen is ontstaan door de samen-
werkingsscholen met Stichting CPO Noordkwartier 
en VCPO Noord-Groningen.

Mobiliteit
In het afgelopen schooljaar zijn 11 personeelsleden 
van school gewisseld. 

Verlof
In 2017 genoten 2 medewerkers zwangerschaps-
verlof, 14 medewerkers betaald ouderschapsverlof 
en 6 medewerkers onbetaald ouderschapsverlof. 
Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 
het vorige jaar.
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Paul Munting over ouderbetrokkenheid

Wie: Paul Munting
Wat: bovenbouwcoördinator en adjunct-directeur Kindcentrum Noord

“Kindcentrum Noord is van groot belang voor onze wijk”, stelt Paul Munting. “We 
willen hier een spilfunctie vervullen en voor onze ouders en wijkbewoners wat te 
bieden hebben.” En wat te bieden heeft het kindcentrum zeker. Zo is er bijvoorbeeld 
een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten. Maar om te kunnen laten zien 
wat Kindcentrum Noord in huis heeft, moeten de ouders wel in de school komen. 
Dat gebeurt niet vanzelf. “In onze wijk zijn veel verschillende nationaliteiten en 
culturen. Niet iedere ouder vindt het makkelijk om de school binnen te stappen. We 
zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe manieren om ouders te betrekken.” Belang-
rijk is om ouders zelf als ambassadeur in te zetten. “In onze activiteitencommissie 
zitten enthousiaste ouders. Zij proberen andere ouders net zo enthousiast te maken 
als zijzelf om te komen helpen, te komen kijken of hun kinderen ergens voor op te 
geven. En dat werpt vruchten af. Ook houden we de drempel laag. Ouders hoeven 
niets structureels.”

Kindcentrum Noord probeert ook de betrokkenheid van ouders bij het leren en 
opgroeien van hun kinderen te vergroten. “Onlangs zijn we opnieuw gestart met 
onze koffie-ochtenden”, vertelt Paul. “Tijdens zo’n ochtend maken de ouders op een 
informele manier kennis met een thema als gezonde voeding. Daarnaast hebben 
we intakegesprekken tussen leerkrachten en ouders aan het begin van het school-
jaar ingevoerd. Dit gesprek is in de eerste plaats bedoeld om wederzijds kennis te 
maken, zodat wij weten hoe de thuissituatie van een kind is en ouders weten wie 
ze in de school kunnen aanspreken. Ook vertellen wij wat ouders van ons kunnen 
verwachten, maar ook wat wij van hun verwachten. We merken dat deze gesprek-
ken drempelverlagend werken. Dat is de tijdsinspanning meer dan waard. Wat mij 
betreft doen we deze gesprekken op termijn tweemaal per jaar. Een goede band 
met onze ouders is essentieel voor een prettige schooltijd van onze kinderen.”

 

“Een goede band met ouders is essentieel voor 

een prettige schooltijd van onze kinderen”



MARENLAND JAARVERSLAG 2017

-39--38-

 



MARENLAND JAARVERSLAG 2017

-40-

kerncijfers               
 2015  2016    2017

leerlingen  ingeschreven per 1 oktober
Onderbouw  1287  1179  1182
Bovenbouw  1392  1370 1342
Totaal aantal leerlingen 2679 2549 2523
Belangstelling (%) 50,6% 48,7%           49,9%

personeel op 31 december

Aantal personeelsleden vast 242    234   230
Aantal personeelsleden tijdelijk 9 26  24
Aantal payrollers 11  19 1       
Totaal  262 279 255

Gewogen gemiddelde leeftijd 44,17 42,65 42,37

Leeftijden (excl. payroll)
Jonger dan 25  0 8 7
25 t/m 34 jaar  34 45 46
35 t/m 44 jaar  54  59 60
45 t/m 54 jaar  63 58 55
55 t/m 59 jaar                  51 45 36
Ouder dan 60   49 45         50

Aantal FTE directie vast 25,55 21,93           19,75
Aantal FTE directie tijdelijk 0,40  0,40             0,00
Aantal FTE onderwijzend personeel vast 155,65           149,67          141,65
Aantal FTE onderwijzend personeel tijdelijk 4,58 11,41             8,50
Aantal FTE payroll 5,34 3,47             0,40
Aantal FTE ondersteunend personeel vast  7,48 8,48 8,48
Aantal FTE ondersteunend personeel tijdelijk 0,00 4,55 4,45

Ratio aantal leerlingen per FTE directie  105  114  128
Ratio aantal leerlingen per FTE onderwijzend personeel      17  15 17
Ratio aantal leerlingen per FTE ondersteunend personeel    358 196 195
Ratio aantal leerlingen per FTE totaal  14  13  14

% Directie 13,2 %           11,2 % 10,8 %
% Onderwijzend personeel 83,0 %           82,3 % 82,1 %
% Onderwijsondersteunend personeel 3,9 %             6,5 % 7,1 %

% Voltijd 34,3 %           32,3 % 24,0 %
% Deeltijd 65,7 %           67,7 % 76,0 %

% Mannen  21 %             19 %  17 %
% Vrouwen  79 %  81 % 83 %

Ziekteverzuim 7,20 %           5,90 % 5,03 %

5  financiën en huisvesting  
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kerncijfers          
2015               2016   2017

financieel  per 31 december

Begroot exploitatieresultaat (x 1.000) -255 -168 - 138
Werkelijk exploitatieresultaat (x 1.000) 392 420 - 21

Solvabiliteit 1 (eigen verm/tot. verm) 0,68 0,71 0,67
Solvabiliteit 2 (eigen verm + voorz/tot. verm) 0,71       0,74 0,69
Liquiditeit (current ratio)  2,52 2,90 2,44
Rentabiliteit  2,16 % 2,36 %         -0,12 %
Kapitalisatiefactor 43,44 %          45,61 %         47,82 %
Weerstandsvermogen 1 (incl. MVA) 30,00 %       32,92 %         32,38 %
Weerstandsvermogen 2 (excl. MVA) 18,71 %          21,35 %         20,49 %

Personele lasten van totale lasten 82,24 %          83,04 %         82,35 %
Afschrijvingslasten van totale lasten 2,62 % 2,74 %           2,66 %
Huisvestingslasten van totale lasten 7,97 % 6,36 %           6,52 %
Ov. instellingslasten van totale lasten 7,16 % 7,86 %           8,47 %

Personele lasten van totale baten 80,62 %          81,21 %         82,43 %
Afschrijvingslasten van totale baten 2,57 % 2,68 %           2,66 %
Huisvestingslasten van totale baten 7,82 % 6,22 %           6,52 %
Ov. instellingslasten van totale baten 7,02 % 7,69 %           8,48 %
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In dit hoofdstuk wordt allereerst het gevoerde finan-
ciële beleid van Marenland behandeld. Vervolgens 
zijn de exploitatierekening 2017 en de bijbehorende 
balanssituatie van Marenland opgenomen. Noodza-
kelijke toelichtingen bij de diverse onderdelen zijn 
bijgevoegd. Daarnaast worden de kengetallen en 
kerncijfers van 2015, 2016 en 2017 genoemd om 
inzichtelijk te maken hoe de situatie bij Marenland 
is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

5.1.  gevoerde financiële beleid

Het financiële beleid van Marenland is onder te ver-
delen in twee categorieën: de financiële planning en 
het beheer van de financiële planning. 

De financiële planning wordt vormgegeven door 
het opstellen van een begroting voor het komende 
kalenderjaar die aansluit op het jaarplan. Binnen de 
begroting worden de beschikbare budgetten vraag-
gestuurd ingezet, gericht op het verhogen van de 
onderwijskwaliteit. Scholen maken voor hun deel een 
schoolbegroting en controleren regelmatig hun bud-
getten. Scholen mogen niet meer geld uitgeven dan 
de inkomsten voor het betreffende jaar. Daarnaast 
wordt een meerjarenbegroting gemaakt om voor de 
langere termijn de ontwikkeling van de financiële 
positie in beeld te brengen. De meerjarenbegroting 
verschaft informatie voor het nemen van beslissingen 
die financiële consequenties hebben. 

Het financiële beheer vindt plaats door middel 
van twee tussentijdse rapportages (integrale 
managementrapportages), die de gehele planning- 
en controlcyclus binnen Marenland ondersteunen. 
Met deze rapportages wordt in de gaten gehouden 
in hoeverre de realisatie afwijkt van de begroting. 
Tevens wordt in de rapportages een prognose ge-
maakt voor het hele kalenderjaar. Op basis van deze 
prognose kan beslist worden of er gedurende het 
jaar reden is tot bijsturing van het financiële beleid. 
Uiteindelijk wordt een jaarrekening opgesteld. De 
doelstelling is dat tijdig de jaarlijkse begroting en 
rekening opgemaakt zijn en duidelijke tussentijdse 
rapportages opgesteld zijn over onder- en over-
schrijdingen. Deze doelstelling wordt tot dusver 
gerealiseerd.

5.2. administratieve organisatie

Om alle processen binnen Marenland – voornamelijk 
de risicovolle en kwetsbare processen – goed te kun-
nen uitvoeren, is een goede administratieve organi-
satie vereist. Om de administratieve organisatie van 
Marenland in beeld te brengen, is in 2010 het proces-
handboek opgesteld. In 2015 is het proceshandboek 
voor het laatst hernieuwd vastgesteld. De uitvoering 
van de plannen is vastgelegd in een financieel be-
leidsplan. Regelmatig wordt getoetst of de processen 
werken zoals afgesproken. De (externe) controller 
geeft hier invulling aan.  

5.3.  huisvesting

De huisvesting van de scholen had in 2017 
heel veel aandacht. Alle 21 schoolgebouwen 
moeten versterkt worden tegen toekomstige 
aardbevingen. Dit versterken gebeurt voor onze 
schoolgebouwen op drie manieren: door nieuwbouw, 
door semipermanente nieuwbouw of door het 
versterken van het bestaande gebouw. In een 
aantal gevallen worden scholen samengevoegd. Het 
versterkingsprogramma wordt uitgevoerd door een 
organisatie onder verantwoording van de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG). Met een projectbureau 
werken gemeenten, schoolbesturen en het Centrum 
voor Veilig Wonen samen. De NAM is betrokken door 
de financiering van de projecten.

Iedere aardbevingsgemeente heeft een eigen 
projectorganisatie met een stuurgroep voor de  
bestuurders, een regiegroep voor de huisves-
tingsmedewerkers, een overleg voor de tijdelijke 
huisvesting en per schoolgebouw een projectgroep. 
Marenland participeert in ongeveer 35 overleg- 
en projectgroepen. Voor de bouwtechnische 
ondersteuning van onze eigen huisvestingsadviseur 
zijn externe adviseurs aangetrokken. De scholen 
worden versterkt of nieuw gebouwd met een hoge 
ambitie. Het moeten bouwkundig en onderwijskundig 
scholen van de toekomst worden. Onderwijskundig 
worden gebouwen gerealiseerd die bestemd zijn 
voor het onderwijs van de toekomst. 
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Er wordt ook rekening gehouden met een 
toekomstigfunctie als kindcentrum. Bouwkundig 
worden de hoogste normen voor scholenbouw 
aangehouden. Gebruik van duurzame materialen, 
energie (bijna) neutraal en frisse lucht zijn 
uitgangspunten. De invulling van deze ambities wordt 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de regering 
en een eigen bijdrage van de schoolbesturen.
Het vooruitzicht is een aantal drukke jaren: de projec-
ten moeten voor 2021 zijn afgerond. Scholen moeten 
tijd investeren in deelname aan de projecten. Vaak 
moeten scholen ook voorafgaand aan het nieuwe 
gebouw fuseren of voorbereidingen treffen voor de 
werkwijze van een kindcentrum.
Scholen moeten vaak twee keer verhuizen: eerst 
naar een tijdelijke school en dan weer terug naar het 
nieuwe of versterkte gebouw. Het bestuur waakt over 
de werkdruk van onze personeelsleden. De kwaliteit 
van ons onderwijs en het welbevinden van de mede-
werkers mag niet lijden onder de gebouwenoperatie.

5.3.1. overzicht van het scholen-

           programma

APPINGEDAM

- Beide kindcentra worden versterkt. Achter elkaar 
 worden de kindcentra ongeveer een jaar gehuisvest 
 in een tijdelijke huisvesting.

BEDUM

- De Togtemaarschool krijgt een nieuw gebouw in 
 de nabijheid van de huidige school.

DELFZIJL

- Voor De Kronkelaar in Wagenborgen zijn de 
 voorbereidingen voor het nieuwe kindcentrum al 
 ver gevorderd. In Spijk zijn de nieuwbouwplan-

 nen voor de voorzieningen onder één dak ook 
 al bijna gereed.
- In Tuikwerd wordt voor het kindcentrum een 
 nieuw gebouw gerealiseerd.
- De Jan Ligthartschool, Tasveld en ’t Zigt gaan 
 fuseren tot één school. In Delfzijl West wordt 
 een campus gerealiseerd met meerdere kind-
 voorzieningen.
- De scholen uit Termunten en Woldendorp zijn 
 in 2017 gefuseerd en krijgen een nieuwe semi-
 permanente school in Woldendorp.
- De school in Holwierde wordt versterkt.
- In Delfzijl Noord zijn de scholen in 2017 ge-
 fuseerd als onderdeel van het kindcentrum. 
 Voor het gebouw van dit kindcentrum is nog 
 geen plan gereed, maar dat wordt medio 2018 
 verwacht.

LOPPERSUM

- In Loppersum worden nieuwe scholen, met de 
 kindvoorzieningen onder één dak, gebouwd in 
 Loppersum en Middelstum.
- De gebouwen van de Netwerkschool Lopper-
 sum Oost, met locaties in Westeremden, ’t Zandt 
 en Zeerijp, worden bouwkundig versterkt.

TEN BOER

- In Ten Boer wordt een nieuw kindcentrum 
 gerealiseerd.
- De scholen in Woltersum en Garmerwolde 
 worden bouwkundig versterkt.
 

5.4.  over de jaarrekening 2017

In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de 
jaarrekening 2017. Hierbij gaat het onder andere 
over de exploitatie, de balans en diverse kengetallen.
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                    Werkelijk                              Begroot                  Werkelijk
                        2017                  2017                      2016
                                                                                  1                                       1                                         1
BATEN 
Normatieve rijksbijdrage OCW 14.500.748 14.188.357 15.798.564
Overige subsidies OCW 1.494.888 1.429.054 394.899
Inkomensoverdrachten (SWV) 752.406 856.329 789.441
Overige overheidsbijdragen 217.969 118.845 23.683
Overige baten  1.054.823 1.106.359 781.088

Totaal baten  18.020.834 17.698.944 17.787.675

LASTEN     
Lonen en salarissen 13.444.473 13.248.600 13.200.636
Overige personele lasten 1.422.902 1.551.079 1.244.136
Afschrijving gebouwen 7.679 7.630 7.630
Afschrijving inventaris en apparatuur 24.013 28.101 21.515
Afschrijving meubilair 109.646 112.361 112.995
Afschrijving ICT- middelen 192.027 215.036 169.553
Afschrijving leermiddelen ect. (PO) 147.562 160.367 164.534
Huur gebouwen  96.917 95.000 87.077
Klein onderhoud en exploitatie 184.436 256.803 239.122
Energie en water 173.103 193.596 133.957
Schoonmaakkosten 210.192 208.763 228.969
Heffingen   24.131 27.707 31.869
Overige huisvestingslasten 488.598 451.967 385.356
Administratie- en beheerslasten 430.114 353.249 373.853
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 805.183 774.008 803.741
Overige instellingslasten 293.761 180.358 189.529

Totaal lasten  18.054.737 17.864.625 17.394.472

SALDO BATEN EN LASTEN -33.903 -165.681 393.203
Rente baten  15.495 30.000 29.010
Rentelasten  2.353 2.500 1.922

Exploitatiesaldo  -20.761 -138.181 420.291

5.4.1.  exploitatierekening

Exploitatierekening
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Resultaat
De exploitatierekening van Marenland, waarin de baten 
en lasten van het kalenderjaar 2017 zijn opgenomen, 
laat een negatief resultaat zien van 1 20.761. Het 
exploitatieresultaat is daarmee ruim 1 117.000 
positiever uitgevallen dan begroot. Het is een relatief 
klein verschil, maar er zijn wel stevige verschillen in 
de baten en in de lasten die elkaar compenseren. De 
positieve afwijking van het resultaat is voornamelijk 
veroorzaakt door onverwacht hogere rijksbijdragen, 
gedeeltelijk verwachte lagere huisvestingslasten en 
gedeeltelijk verwachte lagere afschrijvingslasten. 
De overige instellingslasten waren op alle fronten 
hoger dan verwacht en compenseren daarmee een 
belangrijk deel van de meevallers. Ten opzichte van 
2016 eindigen we een stuk dichter bij het begrote 
resultaat. We geven hierna een overzicht van de 
afwijkingen. Vervolgens bespreken we de baten en 
lasten afzonderlijk.

Baten 
De rijksbijdragen zorgen de laatste jaren voor meeval-
lers in de exploitatie, ook in 2017. Indexeringen worden 
vooraf niet begroot en komen tegen het einde van 
het jaar meestal toch uit de koker van OCW. Door-
gaans worden die indexeringen in september bekend 
gemaakt. Soms wordt daarop door Marenland een 
voorschot genomen en soms niet. We zijn er voorzich-
tig mee en dat leidt de laatste jaren tot meevallende 
resultaten. Ook in 2017 werden de variabelen omhoog 
aangepast. Het beeld is eigenlijk nog positiever dan 
de tabel aangeeft, maar vanwege een correctiebere-
kening gevolgd door een terugvordering over de jaren 
2015 tot en met 2017 is de meevaller lager. De terug-
vordering is 1 187.000. Deze correctie is terecht. 

De overige baten zijn een stuk lager, omdat de bekos-
tiging voor passend onderwijs in de begroting was 
opgenomen op basis van de meerjarenbegroting van 

PLUSSEN EN MINNEN OP HET RESULTAAT BEDRAG     
   
Normatieve rijksbedragen 1 312.391 
Andere overheidsbijdragen 1 61.035 
Overige baten  1 51.536  - 
Netto loonkosten 1 195.873  - 
Overige personeelskosten 1 128.177
Afschrijvingen  1 42.617
Huisvestingskosten 1 56.459
Administratie en beheer 1 76.865 -
ICT, reppro en leermiddelen 1 31.175 -
Diversen   1 127.810 -

Totaal    1 117.420

Overzicht afwijkingen ten opzichte van de begroting
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het samenwerkingsverband. Daar was echter met een 
te hoog leerlingenaantal gewerkt. De bijdrage viel 
ongeveer 1 100.000 lager uit. Daar stond tegenover 
dat er eindelijk ook gelden binnenkwamen voor de 
bemensing van onze bouwprojecten in het kader van 
het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen. 
Ten opzichte van 2016 is zichtbaar dat we ondanks de 
hogere bekostigingsvariabelen van het rijk toch min-
der ontvangen. Dat komt door de nog aanhoudende 
daling van het aantal leerlingen. 

Lasten
De lonen en salarissen vallen bijna 1 200.000 hoger 
uit dan begroot. Bij de begroting was rekening ge-
houden met 1% loonindexering, maar die is er niet 
geweest. Daar staat tegenover dat een deel van de 
overige personele lasten is uitgegeven in de vorm van 
loonkosten. Zo zijn reserveringen voor vertrekregeling 
en arrangementen in de begroting opgenomen onder 
overige personele lasten en zijn veel van de uitgaven 
hiervoor besteed aan de inzet van eigen personeel, 
en dus in loonkosten uitbetaald. Per saldo is ongeveer 
3 fte boven de begroting ingezet. Deze meer-inzet 
vond in hoofdzaak plaats in de periode tot en met juli 
en had vooral betrekking op bovenschools personeels-
beleid, de vertrekregeling en de vervangingen voor 
eigen rekening. 

Bij de overige personeelslasten vielen enkele 
posten op. Er werd aan opleidingen ruim 1 330.000 
uitgegeven waar 1 205.000 was begroot. Bijna de 
helft van het verschilbedrag komt voor rekening van 
een niet begrote studiereis in oktober/november 
naar de Verenigde Staten. Als gevolg van de goed 
benutte vertrekregeling was er een flinke vrijval van 
de jubileumvoorziening. Hierdoor werden de kosten 
van de personele premies een bate van 1 16.000 in 
plaats van een last van 1 30.000. Verder vielen onder 
het kopje ‘Overige personeelkosten’ ook de reis- en 
verblijfkosten mee en waren de uitgaven voor de 
bedrijfsgezondheidsdienst flink lager dan begroot.

De afschrijvingskosten zijn jaarlijks iets lager dan 
begroot. Dat komt omdat er bij de begroting van-

uit wordt gegaan dat de investeringen per 1 januari 
plaatsvinden. In de praktijk vinden de investeringen 
redelijk gelijkmatig over het jaar plaats. Daar komt in 
het geval van Marenland wel bij dat de laatste jaren 
min of meer structureel minder wordt geïnvesteerd 
dan tevoren wordt begroot. 

In 2017 beliep de investeringsplanning in totaal 
1 770.000. Hiervan is 1 570.000 ook uitgevoerd. 
De opvallendste afwijkingen waren ICT (1 285.000 
begroot, 1 353.000 uitgevoerd) en Leermiddelen 
(1 228.000 begroot en 1 82.000 uitgevoerd). De 
overschrijding van de ICT-planning komt door het 
doorschuiven van investeringen van 2016 naar 2017. 
Het niet uitvoeren van de voorgenomen investeringen 
in lesmethoden heeft te maken met invoering van les-
methoden via tabletonderwijs en daaraan gekoppelde 
licenties, maar vooral aan het uitstellen van aanschaf. 
Redenen voor uitstel zijn de onzekere huisvestingssi-
tuatie, maar ook het gebrek aan tijd om goed onder-
zoek te doen naar nieuwe lesmethoden. Ondanks dat 
er vanuit het College van Bestuur aandacht is besteed 
aan het uitstelgedrag en de prioritering daardoor op 
een niveau hoger zou moeten liggen, is er nog niet vol-
doende vooruitgang. De zorg over de actualiteit en kwali-
teit van de lesmethoden is daarom nog steeds aanwezig. 
Door de genoemde redenen vallen de afschrijvings-
kosten over 2017 ruim 1 42.000 lager uit dan begroot, 
maar lopen ze ten opzichte van 2016 slechts met 
1 4.000 terug. 

Bij de huisvestingskosten was wel rekening gehouden 
met een meevaller. In de post ‘Onderhoudskosten’ 
is voor de zekerheid 1 100.000 extra begroot om 
eventuele klappen, die ontstaan door het vervallen 
van het meerjarenonderhoudsplan, op te vangen. 
Hiervan is slechts 1 20.000 uitgegeven. De andere 
posten komen dicht in de buurt van de begroting. 
Alleen onder het kopje ‘Overige huisvestingslasten’ is 
nog een flink verschil, veroorzaakt door de bijdrage 
aan Kindcentrum Noord in Delfzijl. Deze bijdrage 
was hoger dan begroot, vanwege de wijziging van 
afspraken na de fusie tussen de scholen in het 
kindcentrum (obs Noorderbreedte en pcbs De 
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Meerpaal).
In de overige instellingslasten onderscheiden we 
een drietal categorieen: 1) de administratie en 
beheerkosten, 2) de leermiddelen en 3) de overige 
lasten. De administratie en beheerkosten waren 
in totaal 1 76.000 hoger dan begroot. Hiervan 
wordt 1 66.000 gevormd door de meerkosten 
die in rekening zijn gebracht door AS-Works, ons 
nieuwe administratiekantoor dat per 1 november 
de administratie heeft overgenomen van Helder-
Onderwijs. Ondanks de verhuizing van ons 
bestuursbureau van Loppersum naar Appingedam, 
viel de post kantoorbenodigdheden 1 14.000 mee. 
Op de post PR werd ruim 1 10.000 meer uitgegeven 
dan begroot en een kleine 1 30.000 is (niet begroot 
maar wel) gereserveerd voor het afboeken van oude 
debiteurennota’s en credit-crediteuren nota’s. De 
resterende verschillen zijn niet begrote uitgaven 
op deskundigenadvies en porto, telefoon en klein 
drukwerk. 

Bij de leermiddelen zijn het vooral de ICT-kosten die 
voor een overschrijding zorgen. Bij de investeringen 
was al duidelijk dat er veel is gebeurd op ICT-gebied. 
In de exploitatie zijn de ICT-kosten 1 407.000 waar 
1 267.000 was begroot. Ten opzichte van 2016 was 
het verschil veel kleiner. Toen waren de ICT-uitgaven 
1 370.000. Op alle andere posten in de categorie 
leermiddelen werd minder uitgegeven dan begroot. 
De grootste verschillen zaten in: 
a)  de doorverwijzing naar het SO (1 90.000 begroot  
 en 1 5.600 uitgegeven); 
b)  Reprokosten (1 90.000 begroot en 1 54.000   
 uitgegeven) en 
c)  Bibliotheek/mediatheek (1 20.000 begroot en
  1 13.000 uitgegeven).

Bij de doorverwijzingen naar het SO is in het 
samenwerkingsverband de afspraak gemaakt dat 
de eerste 1% leerlingen door het samenwerkings-
verband zelf worden bekostigd. Pas daarboven gaan 
de schoolbesturen de doorverwezen leerlingen 
bekostigen. Die kosten zijn dan 1 10.000 per door-
verwezen leerling per jaar. De in 2017 opgenomen 

kosten zijn geen kosten van een doorverwijzing, maar 
kosten van toetsen en lesmiddelen ten behoeve van 
leerlingen die we nog net ‘aan boord’ kunnen houden. 
Bij de reprokosten is het verschil ontstaan doordat 
we machines gekocht hebben in plaats van geleased. 
De afschrijvingslasten op inventaris en apparatuur 
zijn dus gestegen. De onderhoudskosten van de 
machines worden nog wel op reprokosten geboekt. 
Bij de bibliotheek/mediatheekkosten wordt de 
meevaller door zuinigheid verklaard.

De laatste kostencategorie is de post ‘Overige 
instellingslasten’. Ook hier een flinke overschrijding 
van de begroting. Op vrijwel alle posten kwamen we 
uit onder de begroting, maar door de onvoorziene 
bekostiging van fusiemateriaal (busjes voor het 
vervoer van leerlingen naar de fusieschool in 
Termunten) ontstond een goed beargumenteerde 
tegenvaller van 1 150.000. De post valt ook nog 
eens onder de niet-rechtmatige uitgaven van een 
schoolbestuur, waar het de actuele bekostiging 
betreft. We spreken hiervoor dus oude reserves 
aan waarop niet deze rechtmatigheidseis rust. 
De grootste meevaller in de diversencategorie is 
de post cultuureducatie. Daarop is 1 34.000 
uitgegeven waar 1 54.000 was begroot.

Financiële baten en lasten
De rentebaten waren vooraf op 1 30.000 geschat. 
De werkelijke rentebaten zijn ruim 1 15.000. Dit 
komt door het steeds lagere rendement op de 
spaarproducten. De verwachting is dat we niet 
verder zakken. 
Wel worden andere beleggingsvormen overwogen. 
De financiële lasten kwamen netjes in de buurt van 
de begroting. Het saldo van de financiële baten en 
lasten valt daarmee 1 15.000 lager uit dan begroot. 

Exploitatiekengetallen
In de tabel op pagina 48 staan nog enkele kengetallen 
met betrekking tot de exploitatie. De percentages 
komen globaal overeen met die van de meeste andere 
schoolbesturen.
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5.4.2.  balans

Waar de exploitatierekening de baten en lasten 
van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan 
welke waarden aan het begin en aan het eind van 
een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn. 
In de volgende tabel is de balans van Marenland 
opgenomen. Het exploitatieresultaat van - 1 20.761 
is geheel onttrokken aan de algemene reserve. 

Activa
De eerste drie posten onder het kopje ‘Activa’ zijn 
de materiele vaste activa oftewel onze (fysieke) 
bedrijfsmiddelen. Zoals bij de investeringen en 
afschrijvingen al bleek, zijn de waarden voor 
inventaris en apparatuur (meubilair, ICT-middelen 
en repro-apparatuur) gestegen en is de waarde van 
de lesmethoden gedaald. Ook de waarde van de 
gebouwen is gedaald. Er is wel afgeschreven en niet 

geïnvesteerd. Onder ‘Deelnemingen/financiële vaste 
activa’ waren de waarborgsommen opgenomen die 
werden gestort in het kader van het onderwijsconcept 
Snappet. Deze waarborgsommen zijn inmiddels retour 
ontvangen.

De debiteuren zijn de ontvangers van onze diensten 
die daarvoor moeten betalen. Zoals bijvoorbeeld 
andere schoolbesturen die medewerkers van ons 
inlenen. Op 31-12-2017 hadden we beduidend minder 
nota’s open staan dan een jaar eerder. Dat lijkt 
gunstiger dan het is. Door het plotse vertrek van ons 
vorige administratiekantoor zijn veel nota’s pas na 
31-12-2017 opgesteld en verstuurd. Daarmee komen 
die vorderingen onder ‘Overlopende activa’ te staan. 
Die post is dus veel hoger. Daar staat tegenover dat 
de overige vorderingen weer een stuk lager zijn. Alle 
openstaande vorderingen en vooruitbetalingen bij 
elkaar zijn iets lager dan eind 2016.

EXPLOITATIEKENGETALLEN 2017
      in procenten van de totale baten
      Werkelijk Begroot     Werkelijk
                     2017  2017   2016

Rijksbijdragen  88,76% 88,24%  91,04%
Overige overheidsbijdragen 5,38% 5,51%  0,13%
Overige baten  5,85% 6,25%  4,39%
      
       in procenten van de totale lasten   
     Werkelijk  Begroot     Werkelijk
                     2017  2017   2016  
        
Personele lasten 82,35% 82,84%  83,04%
Afschrijvingen  2,66% 2,93%  2,74%
Huisvestinglasten 6,52% 6,91%  6,36% 
Overige instellingslasten 8,47% 7,32%  7,86%

      in procenten van de totale baten
     Werkelijk Begroot     Werkelijk
                     2017  2017   2016  
       
Resultaat (Marge cq CVO-Rentaliteit) -0,12% -0,78%  2,36%

Exploitatie kengetallen
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De liquide middelen zijn fors gestegen, maar ook dat 
lijkt gunstiger dan het is. De hogere saldi hebben te 
maken met een achterstalligheid (op 31-12-2017) in 
de afhandeling van schulden. Ook dat had te maken 
met de inrichting van de administratie bij onze 
nieuwe dienstverlener. Deze achterstalligheid behoort 
inmiddels tot het verleden.

Passiva
Bij de passiva beginnen we met het eigen vermogen. 
Dit is opgedeeld in twee posten: algemene reserve en 
bestemmingsreserve publiek. De algemene reserve is 
bedoeld als risicobuffer en geeft ook de waarde van 
eigendommen plus vorderingen minus schulden aan. 
Deze waarde ligt dus voor een deel vast in eigendom-
men. De jaarlijkse resultaten worden als regel toege-
voegd of onttrokken aan deze reserve. Ook in 2017 is 

het resultaat verrekend met (in mindering gebracht 
op) deze reserve.

De bestemmingsreserve publiek was ooit bedoeld als 
buffer voor de bekostiging van het bestuursbureau. 
Echter, na het vervallen van de rijksbekostiging voor 
bestuur en management, is de financiering van de 
bovenschoolse structuur zodanig herzien dat een 
structureel tekort niet meer onvermijdelijk was. In 
2017 is de reserve daarom niet meer bijgewerkt met 
het resultaat van de bovenschoolse structuur. Dat 
resultaat was overigens ruim 1 45.000 positief.

De personele voorzieningen hebben op dit 
moment betrekking op slechts een voorziening: de 
jubileumuitkeringen. Omdat nogal wat medewerkers 
met prepensioen zijn gegaan, kan de reservering voor 

BALANS   31-12-2017 31-12-2016
                                                                                    1                                                    1

Activa        
Gebouwen en terreinen 83.926 91.555
Inventaris en apparatuur 1.485.287 1.319.612
Overige materiele vaste activa 574.172 647.378
Deelnemingen/financiële vaste activa 0 13.500
Debiteuren   113.269 348.036
Ministerie van OCW 668.349 809.744
Overige vorderingen  225.633 314.222
Overlopende activa  412.436 48.834
Liquide middelen 5.145.875 4.624.796

Totaal activa  8.708.947 8.217.677

Passiva       
Algemene reserve 4.633.931 4.654.691
Bestemmingsreserve publiek 1.201.809 1.201.809 
Personeelsvoorzieningen 180.478 240.916
Crediteuren  392.499 347.505
Belastingen en prem. soc. verzekeringen 805.960 497.354
Schulden terzake van pensioenen  201.842 172.647
Overige kortlopende schulden 419.495 556.792
Overlopende passiva 872.934 545.963

Totaal Passiva 8.708.947 8.217.677

Balans
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jubileumuitkeringen fors lager worden vastgesteld. 
Dat betekent in de praktijk dat er een deel kon 
vrijvallen. Hierdoor is in de exploitatie een positief 
effect ten opzichte van de begroting van 1 36.000 
ontstaan, bestaande uit 1 20.000 vervallen dotatie en 
nog 1 16.000 vrijval. Er werd in totaal 1 44.000 aan 
jubileumuitkeringen gedaan en in mindering gebracht 
op de voorziening.

De crediteuren zijn onze leveranciers die ons nota’s 
sturen voor hun producten/diensten. Het vermelde 
saldo betreft de nota’s die voor 31-12-2017 zijn 
gestuurd en die door Marenland op 31-12-2017 nog 
niet waren betaald. De post komt eind 2017 iets 
hoger uit dan een jaar eerder. 
 
De schulden inzake belastingen en premies sociale 
verzekeringen zijn hoger, omdat de betaling van de 
novemberpremies is blijven hangen door de overgang 
van administratiekantoor. De verschillen tussen de 
waarden van 2016 en 2017 op de posten ‘Nog te beta-
len bedragen’ en ‘Overige kortlopende schulden’ zijn 
gespecificeerd in de jaarrekening. Het is normaal dat 
deze posten sterk schommelen. Waar in 2016 flinke 
terugbetalingsverplichtingen aan vervangingsfonds 
en de gemeente Delfzijl (in verband met de Schakel-
klas) aan de orde waren, zijn dit jaar de schulden aan 
Delfzijl voor kindcentra en de bemensing van deze 
kindcentra bepalend voor het beeld.

Bij de overlopende passiva wordt het verschil tussen 
2016 en 2017 goeddeels verklaard door de vooruit 
ontvangen bijdrage van de Nationale Coördinator 
Groningen voor de projectkosten scholenbouw in 
verband met het aardbevingsbestendig maken van 
de schoolgebouwen. Met name de hogere schulden 
en de daaraan gerelateerde hogere liquiditeiten 
brengen het balanstotaal naar een iets hoger 
niveau dan in 2016. 

Marenland is financieel erg gezond en heeft 
de ruimte om in de toekomst te investeren. De 
meerjarenbegroting laat zien dat dit ook het 
voornemen is.

Vrije reserves
Financiële middelen die voor de invoering van de 
lumpsum (1 januari 2006) in het bezit waren van het 
schoolbestuur, mogen vrij worden besteed. Dit was 
een bedrag van 1 2.921.831. Het saldo van de vrije 
reserve per 31-12-2017 bedraagt 1 2.529.331. Vrije 
reserves in de zin van liquiditeiten die niet benodigd 
zijn voor het voldoen aan verplichtingen, herfinan-
ciering van activa of afdekking van risico’s, zullen ten 
behoeve van de kwaliteit van het onderwijs worden 
aangewend in een door het bevoegd gezag gekozen 
tempo. Na de resultaatbestemming van 2017 gaat 
het hier over een bedrag van bij benadering 1 mil-
joen euro.

Saldo reserves voor 01-01-2006  € 2.921.831
    
Uitgaven De Wilster  € 163.910
Uitgaven Jan Ligthart  € 54.428
Uitgaven De Bongerd  € 19.996
Uitgaven De Huifkar   € 4.166
Uitgaven De Munte 2017  € 150.000
 
Saldo vrije reserves per 31-12-2017  € 2.529.331

5.5.  treasuryverslag

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft op 
4 april 2017 het treasurystatuut aangepast en op-
nieuw vastgesteld, en daarmee in lijn gebracht met de 
jongste wettelijke voorschriften. In 2017 is uitvoering 
gegeven aan het in het treasurystatuut beschreven 
beleid ten aanzien van sparen en beleggen. In verband 
met de renteontwikkeling is in 2014 op basis van een 
voorstel aan het bestuur een vermogensspaarreke-
ning bij de Rabobank geopend. De rentevergoeding op 
deze rekening bedroeg in januari 2014 1,7%.  Voor de 
rekening geldt een (boetevrije) opname van maximaal 
25% van het hoogste saldo per 31-12 in de laatste vier 
jaren. Maandelijks wordt de actuele liquiditeitsbehoef-
te bepaald en wordt een bedrag overgeheveld van of 
naar een van de spaarrekeningen. Er zijn geen andere 
financiële producten dan de hieronder genoemde 
spaarrekeningen.
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OMSCHRIJVING SALDO 1-1 SALDO 31-12 RENTE
       
ING Betaalrekening 499.504 200.604 0
ING Spaarrekening Vermogensparen 407.147 910.995 629
ING Spaarrekening Zakelijk sparen 2.480 2.535 2
Rabo Betaalrekening 9.669 302.365 0
Rabo Spaarrekening Bonussparen 69.572 69.582 10
Rabo Spaarrekening Vermogensparen 3.634.466 3.659.734 14.854
       
Totaal 4.622.838 5.145.815 15.495

Overzicht bankrekeningen
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Mirjam Kuiper over een uitdagende leeromgeving

Wie: Mirjam Kuiper
Wat: leerkracht groep 0 en 1 bs De Kronkelaar

Op De Kronkelaar is onlangs een cursus thematisch werken in de onderbouw afgerond. 
Mirjam Kuiper was een van de enthousiaste leerkrachten die hieraan heeft meegewerkt. 
In de cursus leer je hoe je aan de hand van een thema, met daaraan gekoppeld leerdoelen, 
kinderen spelend kunt laten leren. Mirjam legt uit dat het belangrijk is om voor een ‘zwaar’ 
thema te kiezen (zinvol, waardevol, aantrekkelijk, ambitieus, relevant). “Dat doe je door 
een lange periode, ongeveer 8 weken, aan een thema te werken en de diepte in te gaan. 
De eerste 2 weken gebruik je om het thema samen met de leerlingen voor te bereiden. 
Wij hadden gekozen voor het thema ‘ruimte’. Gezamenlijk hebben we een aantrekkelijke, 
veelzijdige leeromgeving gecreëerd met 25 hoeken met daarin allerlei activiteiten passend 
bij het thema. Ook hebben we veel gelezen over zaken die met de ruimte te maken hebben 
en filmpjes bekeken.” De activiteiten koppelde Mirjam aan de leerdoelen uit de methode. 
Stond bijvoorbeeld het onderwerp tegenstellingen in de methode op het programma? 
Dan zorgde Mirjam dat de kinderen met tegenstellingen konden experimenteren door 
proefjes met zwaartekracht en magnetisme. 

Na deze 2 weken mochten de leerlingen in groepjes zelfstandig spelen in de hoeken. 
“Het gaat erom dat kinderen zo echt mogelijk de werkelijkheid naspelen. We hadden in een 
filmpje gezien dat astronauten zich elke dag moeten wegen en meten als ze in de ruimte 
zijn. Dit speelden de leerlingen na in het ‘ruimtestation’. Hun gewicht en lengte noteerden 
ze in een logboek. Door het naspelen zie je dat het spel van de kinderen enorm verrijkt en 
verdiept. Ze leren zo ontzettend veel en je ziet dat ze kritisch nadenken over hun werk. 
Kloppen de verhoudingen van de raket die we hebben gebouwd wel? Missen we geen be-
langrijke onderdelen?” Mirjam observeerde tijdens het spelen en coachte de kinderen waar 
nodig. “Ik merkte hoezeer je als leerkracht de neiging hebt om kinderen te veel te willen 
helpen. Maar dat blijkt vaak helemaal niet nodig. Ze lossen het zelf wel op of vragen een 
ander kind om hulp.” Als grootste winstpunten van deze manier van werken ziet Mirjam 
de enorme betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen, maar ook eigenaarschap 
over het eigen leerproces. “Ze bepalen grotendeels zelf wat en hoe ze willen leren en zijn 
daardoor doelgericht en betekenisvol bezig. En dat stimuleert enorm.”

“Ik merk hoezeer je als leerkracht de neiging hebt 

om kinderen te willen helpen. Maar dat blijkt vaak 

helemaal niet nodig.”
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Stichting Marenland heeft voor de periode 2015-2019 
een helder en ambitieus strategisch beleidsplan opge-
steld voor haar openbare scholen. Het bestuur ver-
woordt wat haar opbrengstverwachtingen zijn en streeft 
ernaar dat hiermee de kwaliteit van de gehele organi-
satie een krachtige impuls krijgt. Hieronder geven we 
het financiële meerjarenperspectief en de verwachte 
financiële toekomst weer. 

6.1.  meerjaren exploitatiebegroting

6 continuïteitsParagraaf  

MEERJAREN EXPLOITATIEBEGROTING
                    
 Realisatie           Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting   
  2017   2018  2019 2020 2021 2022
  x € 1.000              x € 1.000              x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000  

BATEN      

Rijksbijdragen OCW 15.995.636 16.568.103 16.566.929 16.208.725 15.749.227 15.598.786 
Overige overheidsbijdragen 970.375 20.000 40.000 55.000 70.000 85.000 
Overige baten 1.054.823 942.185 926.448 922.745 906.391 865.837  

Totaal baten 18.020.834 17.530.288 17.533.377 17.186.471 16.725.619 16.549.623

LASTEN   

Personeelskosten 14.867.375 14.781.593 14.591.886 14.555.150 14.118.015 13.925.245 
Afschrijvingen 480.927 494.455 506.156 568.885 627.298 592.143  
Huisvestingslasten 1.177.377 1.177.069 1.196.537 1.205.370 1.177.694 1.177.694  
Overige instellingslasten 1.529.058 1.398.720 1.277.598 1.240.794 1205.846 1.182.007 

Totaal lasten 18.054.737 17.851.837 17.572.176 17.570.199 17.128.852 16.877.087
  
Saldo baten en lasten  -33.903 -321.549 -38,799 -383.728 -403.233 -327.464 
 
Saldo financiële baten en lasten 13.142 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Exploitatieresultaat -20.761 -309.049 -26.299 -371.228 -390.733 -314.964

Meerjarenbegroting
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Meerjarenontwikkeling personele kengetallen

In 2018 zijn de volgende beleidskeuzes gemaakt:

• Voor een aantal kindcentra worden de groeps-
afhankelijke uitgaven overgenomen door een be-
heerstichting. De groepsafhankelijke uitgaven zijn: 
onderhoud, schoonmaak, tuinonderhoud, energie, 
water en de publiekrechtelijke heffingen.

• Voor 2017 zijn de afschrijvingen geraamd op 
1 523.495. De investeringsplanning loopt tot en 
met 2022. De gebouwentransitie in verband met 
het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen, 
zal grote investeringen vragen. In de meerjaren-
begroting is een schatting gemaakt van deze 
investeringen. 

• In de meerjarenbegroting is rekening gehouden 
met de natuurlijke uitstroom van het personeel.
Na de totstandkoming van de meerjarenbegro-
ting zijn van rijkswege middelen vrijgemaakt voor 
de terugdringing van de werkdruk in het primair 
onderwijs. De toename van baten die daarvan het 
gevolg is zijn nog niet meegeteld in de meerjaren-
begroting, maar zullen ongetwijfeld leiden tot een 
ruimere formatie.

• Per augustus 2014 is passend onderwijs 
ingevoerd. Het Regionaal Expertise Team (RET) 
geeft hieraan uitvoering voor Marenland (en 
Noordkwartier). Voor 2018 is weer een aparte 
deelbegroting opgesteld van de activiteiten van 
het RET. Door de voorgenomen inzet van reserves 
heeft deze begroting een negatief resultaat van 
1 98.842. Dit bedrag is inbegrepen in het Maren-
land resultaat van - 1 309.049.

Conclusie 
Stichting Marenland streeft ernaar om de komende 
jaren een begroting met een toegestane overschrij-
ding in verband met vooraf geplande onttrekkingen uit 
de reserves te realiseren. In 2018 wordt het negatieve 
resultaat voornamelijk veroorzaakt door inhuur van 
extern personeel in verband met het aardbevingsbe-
stendig maken van gebouwen. In de jaren 2019-2022 
zal door de extra rijksmiddelen en door de krimp van 
het aantal leerlingen een redelijk stabiel inkomstenpa-
troon te zien zijn, met mogelijkheden voor een rui-
mere formatie ter bestrijding van de werkdruk. Door 
de extra uitgaven en investeringen in verband met het 
gereed komen van een flink aantal nieuwe schoolge-
bouwen, gekoppeld aan het benutten van mogelijkhe-
den om het onderwijs duurzaam te verbeteren, zal het 
exploitatieresultaat de komende 5 jaar verantwoord 
negatief zijn.

MEERJAREN EXPLOITATIEBEGROTING
                    
 Realisatie           Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting   
  2017   2018  2019 2020 2021 2022
  x € 1.000              x € 1.000              x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000  

BATEN      

Rijksbijdragen OCW 15.995.636 16.568.103 16.566.929 16.208.725 15.749.227 15.598.786 
Overige overheidsbijdragen 970.375 20.000 40.000 55.000 70.000 85.000 
Overige baten 1.054.823 942.185 926.448 922.745 906.391 865.837  

Totaal baten 18.020.834 17.530.288 17.533.377 17.186.471 16.725.619 16.549.623

LASTEN   

Personeelskosten 14.867.375 14.781.593 14.591.886 14.555.150 14.118.015 13.925.245 
Afschrijvingen 480.927 494.455 506.156 568.885 627.298 592.143  
Huisvestingslasten 1.177.377 1.177.069 1.196.537 1.205.370 1.177.694 1.177.694  
Overige instellingslasten 1.529.058 1.398.720 1.277.598 1.240.794 1205.846 1.182.007 

Totaal lasten 18.054.737 17.851.837 17.572.176 17.570.199 17.128.852 16.877.087
  
Saldo baten en lasten  -33.903 -321.549 -38,799 -383.728 -403.233 -327.464 
 
Saldo financiële baten en lasten 13.142 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Exploitatieresultaat -20.761 -309.049 -26.299 -371.228 -390.733 -314.964

MEERJARENFORMATIE
                    
 2017   2018  2019 2020 2021 2022
      
Leerlingenaantallen/prognose 2519 2468 2456 2403 2385 2357

Personele bezetting in fte’s 
    Management/Directie 19,75 19,64 19,38 19,34 18,75 18,50   
    Onderwijzend personeel 150,15 149,28 147,37 147,00 142,58 140,64 
    Overig ondersteunened personeel 12,93 12,86 12,69 12,66 12,28 12,11 
    Totale bezetting 182,83 181,78 179,44 178,99 173,61 171,24

Gemiddeld aantal leerlingen per fte OP 16,8 16,5 16,7 16,3 16,7 16,8

Uitstroom in fte (bij AOW-leeftijd) nvt 3,46 2,40 2,16 4,10 6,86  
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6.2.  meerjarenbalans
 
Op grond van de beschikbare cijfers ten aanzien van 
leerlingenaantallen, investeringsplannen en resultaat-
ontwikkeling is bovenstaande balans opgesteld. De 
posten vorderingen en kortlopende schulden zijn voor 
de komende jaren verondersteld zich te verhouden tot 
het leerlingenaantal. De post materiële vaste activa is 
op basis van de meerjareninvesteringsplannen weer-
gegeven. De post voorzieningen is gebaseerd op de 
stand per 2017 en de opbouw van de onderhoudsvoor-
ziening bij het gereed komen van de schoolgebouwen.

6.3.  risicomanagement

Aandachtspunten in de risicoanalyse 2018
De risico’s in het primair onderwijs zijn relatief klein 
vergeleken met andere bedrijfstakken. Desondanks 
wordt er door Marenland uitgebreid aandacht besteed 
aan de risico’s door een regelmatige risicoanalyse 
op basis van het INK-model. Het risicomanagement 
bestaat uit een tweejaarlijkse update van de risico-

analyse. In afwijking daarvan is door de ontwikkelin-
gen in het versterkingsproces van de schoolgebouwen 
in 2016 een extra update opgesteld. In 2017 zal nog 
specifieker gekeken worden naar zaken die verbon-
den zijn aan het aardbevingsbestendig maken van de 
schoolgebouwen. In de risicoanalyse wordt een aantal 
aandachtspunten benoemd die terug zullen keren in 
het jaarplan, de periodieke managementrapportages 
(IMR) en het jaarverslag. Hiervoor zijn de aspecten 
gekozen waarop een gemiddeld, bovengemiddeld of 
hoog risico aanwezig wordt geacht. Op deze wijze 
tracht Marenland risico’s effectief tegemoet te treden. 
De ervaringen van dit geïntegreerd risicomanagement 
zijn tevredenstellend.

De onderstaande opsomming van aandachtspunten 
is actueel in 2018. Voor risico’s als ziekte, arbeidson-
geschiktheid en aansprakelijkheid zijn verzekeringen 
afgesloten. De overige risico’s worden gemonitord en 
desgewenst vermeden, geaccepteerd of beleidsmatig 
aangepakt met stuurmaatregelen. Hieronder zijn de 
belangrijkste risico’s benoemd en is een toelichting 
gegeven.

MEERJARENBALANS
                    
 31-12-2017   31-12-2018  31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
      
Materiële vaste activa 2.143.385 2.339.480 2.519.374 2.768.289 2.820.392 2.513.249
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
Vlottende activa 1.419.687 1.390.944 1.384.181 1.354.310 1.344.166 1.328.385 
Liquiditeiten 5.145.875 4.114.957 3.946.503 3.452.524 3.011.512 2.990.853

Totaal activa 8.708.947 7.845.381 7.850.058 7.575.124 7.176.069 6.832.487

Algemene reserve 4.633.931 4.324.882 4.298.582 3.927.354 3.536.621 3.221.657
Bestemmingsreserve 1.201.809 1.201.809  1.201.809 1.201.809 1.201.809 1.201.809 
Voorzieningen 180.478 180.478 221.850 364.063 371.336 366.976
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 2.692.731 2.138.213 2.127.817 2.081.899 2.066.304 2.042.046

Totaal passiva 8.708.947 7.845.381 7.850.058 7.575.124 7.176.069 6.832.487  

Meerjarenbalans
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Ziekteverzuim
Geen nadere toelichting nodig. Verzuim wordt ook 
als vanzelfsprekend in het personeelsbeleid meege-
nomen en in de rapportages verantwoord. In 2017 
is het ziekteverzuim opnieuw onder het landelijk 
gemiddelde. In hoofdstuk 4.7 is hier aandacht aan 
geschonken.

Competenties medewerkers
Een vergelijking met enkele andere besturen leert 
dat bij Marenland in het verleden relatief weinig 
beoordelingstrajecten plaatsvonden. Die achterstand 
is ingehaald. In 2017 is opnieuw veel aandacht aan 
de talenten besteed. De uitgaven voor competentie-
ontwikkeling waren in 2017 fors hoger dan begroot. 

Personele kosten
Er vindt al een strakke monitoring plaats bij de 
formatieplanning, de integrale managementrappor-
tage en uitputtingsoverzichten. Er is niet een nog 
grotere aandacht nodig. 

Huisvesting
Huisvesting krijgt veel aandacht. Voor alle scholen 
zal, mede door het programma voor het aardgas-
winningsgebied, voor 1 januari 2021 nieuwbouw 
worden verzorgd of het gebouw zal bouwkundig 
versterkt en verder verbeterd worden. Dit staat 
beschreven in hoofdstuk 5.3.

Leermiddelen
De leermiddelen maken deel uit van de 
exploitatiebegroting en investeringsbegroting, 
en worden als zodanig binnen de planning- en 
beheercyclus gemonitord. Er is opnieuw aandacht 
voor het gevaar van te lage investeringen in de vorm 
van verouderde lesmethoden.

Ontwikkeling leerlingenaantal
De ontwikkeling van het leerlingenaantal wordt uit-
gebreid gemonitord en er zijn procedures voor prog-
nosticering en meerjarenbegroting. Hiervoor is geen 
grotere aandacht nodig.

Bekostiging bijzondere subsidiënten
De bekostiging door bijzondere subsidiënten is de 
laatste jaren geslonken. Substantieel, en daarom be-
langrijk in dit verband, is het samenwerkingsverband 
passend onderwijs. Welke financiële consequenties 
gaat dit hebben? Hiervoor is ruime aandacht in de 
planvorming.

Bekostiging gemeenten
De bekostiging door gemeenten is voor een groot 
deel afgebouwd. Het lokaal onderwijsbeleid is in de 
meeste gemeenten niet meer dan het nakomen van 
de verplichtingen op het gebied van huisvesting 
en dat is op dit moment een gecompliceerd 
proces. Op projectbasis subsidiëren Marenland 

Aandachtspunt        Reeds specifiek benoemd in jaarplan?

1. Ziekteverzuim      Ja
2. Competenties medewerkers    Ja    (Marenland Academie, kwaliteitsteam)
3. Personele kosten     Ja
4. Huisvesting      Ja
5. Leermiddelen      Ja
6. Ontwikkeling leerlingenaantal    Ja
7. Bekostiging bijzondere subsidiënten   Ja
8. Bekostiging gemeenten     Nee

MEERJARENBALANS
                    
 31-12-2017   31-12-2018  31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
      
Materiële vaste activa 2.143.385 2.339.480 2.519.374 2.768.289 2.820.392 2.513.249
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
Vlottende activa 1.419.687 1.390.944 1.384.181 1.354.310 1.344.166 1.328.385 
Liquiditeiten 5.145.875 4.114.957 3.946.503 3.452.524 3.011.512 2.990.853

Totaal activa 8.708.947 7.845.381 7.850.058 7.575.124 7.176.069 6.832.487

Algemene reserve 4.633.931 4.324.882 4.298.582 3.927.354 3.536.621 3.221.657
Bestemmingsreserve 1.201.809 1.201.809  1.201.809 1.201.809 1.201.809 1.201.809 
Voorzieningen 180.478 180.478 221.850 364.063 371.336 366.976
Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 2.692.731 2.138.213 2.127.817 2.081.899 2.066.304 2.042.046

Totaal passiva 8.708.947 7.845.381 7.850.058 7.575.124 7.176.069 6.832.487  

Aandachtspunten risicoanalyse



MARENLAND JAARVERSLAG 2017

-58-

en gemeenten onderdelen als de Schakelklas, 
impulsen bewegingsonderwijs en activiteiten in de 
kindcentra. Op dit moment en ook de komende jaren 
is er door het aardbevingsbestendig maken van de 
schoolgebouwen sprake van een intensievere relatie 
met de gemeenten.

In de risicoanalyse 2018 van Marenland wordt, in 
aanvulling op het basisrisicoprofiel zoals dat door de 
Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen is 
bepaald op 5%, een toevoeging van 4% gedaan. Deze 
4% is gebaseerd op 1% voor de risico’s van krimp, 
1% in verband met de kleine scholensituatie (waarin 
minder goed effectieve onderwijsprocessen tot 
uitvoer kunnen worden gebracht), 1% in verband met 
de actuele huisvestingssituatie (leegstand en onvol-
doende aangepast aan actuele onderwijsvormen) en 
1% in verband met de actuele transitie naar nieuwe 
scholen. In de risicoanalyse wordt geconcludeerd dat, 
rekening houdend met dit profiel, nog steeds sprake 
is van een ruime eigen vermogenspositie van Ma-
renland. Na voltooiing van de transitie naar nieuwe 
schoolgebouwen, inclusief de fusie van een aantal 
scholen, zullen de twee laatstgenoemde aspecten 
niet langer aanleiding zijn voor verhoging van het 
risicoprofiel. Wellicht zal door de scholenfusies ook 
het kleine scholenprobleem niet meer een risicofactor 
zijn. 

De inzet van ruim 1.4 miljoen euro zoals in de meer-
jarenbegroting is gepland, zal wel veel vet van de 
botten halen. Mits de vaardigheid en wil om een nul-
resultaat te behalen overeind blijft, is de inzet van 1.4 
miljoen zonder meer verantwoord.

Krimp
Speciaal thema in het risicomanagement is de krimp. 
De reguliere bedrijfsvoering voorziet in een aanpak 
dan wel in een reactie op de krimp, die in principe 
afdoende is. Maar toch is een blik voorbij de komende 
jaren goed voor de ontwikkeling van een brede visie.

De prognose
In het grootste gedeelte van Nederland zal de 
bevolking de komende jaren in omvang afnemen. 

Wij noemen dat de krimp van de bevolking. In de 
Marenlandregio gaat deze bevolkingskrimp gepaard 
met vergrijzing en ontgroening. Vooral het recente 
vertrek van jongeren (ontgroening) leidt tot een 
bovengemiddeld snelle afname van het aantal 0- tot 
12-jarigen. In onze regio is sprake van een extreem 
grote bevolkingsafname. De cijfers zijn weergegeven 
in paragraaf 1.2.

De kansen
Marenland beschouwt de krimp van de bevolking en 
het huisvestingsprogramma voor het gaswinnings-
gebied als kansen om het onderwijs in onze regio 
opnieuw vorm te geven. Marenland streeft ernaar 
kindcentra te realiseren, die een passende grootte 
hebben om voldoende kwaliteit te waarborgen. Een 
gezonde grootte betekent in de scholen een omvang 
van minimaal vier leerlingengroepen. Hiermee wordt 
voorkomen dat leerkrachten aan teveel verschillende 
leeftijdsgroepen les moeten geven. De kindcentra 
worden opgezet door de bouw van nieuwe gebou-
wen en het ontwikkelen van samenwerking tussen 
onderwijs en kinderopvang. Door intensief samen te 
werken met andere schoolbesturen en kindorgani-
saties, en met verbeterde en moderne huisvesting, 
kan Marenland besparen op de exploitatiekosten 
van haar gebouwen. Bovendien wordt het door meer 
samenwerking mogelijk om onderwijs, kinderopvang 
en buitenschoolse activiteiten aan te bieden op een 
centrale plek.

De risico’s
Naast bovengenoemde kansen vormt de krimp ook 
een risico. De financiële positie van Marenland is 
dusdanig, dat er weinig middelen aanwezig zijn om 
te investeren in de versterking en de inrichting van 
(nieuwe) gebouwen. Een leerlingendaling van 33% 
betekent tussen 2016 en 2036 een bijna gelijke 
procentuele daling van het aantal leerkrachten. 
Door natuurlijk verloop is de krimp opgevangen. 
In de toekomst kondigt zich een schaarste aan 
personeel aan. 
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6.4.  toekomstige ontwikkelingen

De toekomstplannen van de organisatie zijn vastge-
legd in het strategisch beleidsplan 2015-2019. Voor 
een aantal thema’s wordt hierbij de toekomstige doel-
stelling aangegeven. Er wordt, samengevat, gewerkt 
aan de volgende doelen:

We gaan de ondersteuning en onderwijsbe-
hoefte van kinderen nog beter vormgeven, 
zodat kinderen die speciale aandacht nodig 
hebben in onze scholen blijven.
Aanpak: Alle Marenlandscholen hebben de 
ondersteuning aan kinderen goed in beeld gebracht en 
kunnen iets extra’s doen. Scholen krijgen een goede 
ondersteuning van het Regionaal Expertise Team.
Resultaat: In 2019 is passend onderwijs volledig in-
gevoerd in de scholen en kunnen meer kinderen op de 
Marenlandscholen een aangepast programma volgen.

Om talentontwikkeling bij kinderen te stimuleren 
zorgen we voor een breed en passend onderwijs-
aanbod, ook na schooltijd. 
Aanpak: De Marenlandscholen brengen in kaart op 
welke wijze vakken als ICT, cultuur, wetenschap en 
techniek een plaats krijgen in het onderwijs. Daar-
naast geven ze aan welke talenten/expertises ze 
daarvoor van buitenaf nodig hebben en met welke 
talenten/expertises ze andere scholen kunnen onder-
steunen. Ook geven ze aan hoe ervoor gezorgd wordt 
dat er in het naschoolse aanbod voor elk kind iets te 
halen is.
Resultaat: In 2019 hebben de scholen in hun school-
plannen/ondernemingsplannen duidelijk gemaakt op 
welke wijze vakken als ICT, cultuur, wetenschap en 
techniek een plaats krijgen in het onderwijs. In het 
ondernemingsplan is beschreven hoe ervoor gezorgd 
wordt dat er in het naschoolse aanbod voor elk kind 
iets te halen is.

We gaan we op zoek naar slimme samenwerkings-
vormen met andere kindorganisaties. Waar moge-
lijk vestigen we ons onder één dak. 
Aanpak: Scholen van Marenland die nog geen 
onderdeel zijn van een kindcentrum onderzoeken 

op welke manier zij met andere kindorganisaties 
een kindcentrum kunnen vormen. Scholen die al wel 
deel uitmaken van een kindcentrum bekijken hoe zij 
de samenwerking met de andere kindorganisaties 
kunnen versterken. Binnen het kindcentrum 
werken we (zo mogelijk) met één team en een 
gezamenlijke leiding, zorgen we voor doorgaande 
leerlijnen en een breed (naschools) aanbod en 
worden faciliteiten efficiënt ingezet. Marenland 
ondersteunt en faciliteert de scholen in het zoeken 
naar samenwerkingsmogelijkheden. Schoolbestuur 
Marenland blijft onderzoeken hoe de bestuurlijke 
samenwerking met schoolbestuur Noordkwartier kan 
worden vormgegeven. 
Resultaat: In 2019 hebben scholen die nog geen deel 
uitmaken van een kindcentrum een plan ontwikkeld 
voor het vormen van een kindcentrum. Scholen die 
al wel deel uitmaken van een kindcentrum hebben de 
samenwerking (waar mogelijk) versterkt. De school-
besturen Marenland en Noordkwartier hebben in 
2019 een passende bestuurlijke samenwerkingsvorm 
gerealiseerd.
 
We zorgen ervoor dat we een financieel gezonde 
organisatie blijven. 
Aanpak: Door de krimp van het leerlingenaantal, het 
veranderen van het aantal scholen en de opbouw van 
het personeelsbestand kent de organisatie uitdagin-
gen die financieel moeten worden bekostigd. Maren-
land maakt daarom jaarlijks een risicoanalyse om de 
financiële situatie in de nabije toekomst in beeld te 
brengen en maatregelen te nemen om deze risico’s 
te verkleinen.
Resultaat: In 2019 is Marenland nog steeds een 
financieel gezonde organisatie.
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Janine Kwanten over professionalisering

Wie: Janine Kwanten
Wat: directeur obs Garmerwolde

Janine Kwanten is in februari 2017 begonnen als directeur op obs Garmerwolde. “Ik was 
direct gecharmeerd van het prachtige schoolgebouw en de mooie omgeving. Maar ik 
realiseerde me ook dat ik een uitdaging aan zou gaan. Obs Garmerwolde heeft weinig 
leerlingen. We zitten nu rond de 40. Dat betekent dat je goed moet nadenken hoe je het 
onderwijs voor deze kinderen organiseert, want je ontkomt niet aan groepen met veel 
leeftijds- en niveauverschillen.” Janine en haar team zien de oplossing in gepersonaliseerd 
leren. “Maar dat vergt een grote omslag voor het team. Hoe kunnen we kinderen zelf 
verantwoordelijk maken voor hun leren? Hoe kunnen we het behalen van onze leerdoelen 
bewaken als elk kind iets anders doet in de klas? Maar vooral: hoe geef je onderwijs vorm 
zonder methodes te gebruiken?” 

Om deze omslag voor elkaar te krijgen is het team op verschillende manieren met scholing 
bezig. “Obs Meedhuizen, een andere kleine school van Marenland, werkt ook aan geper-
sonaliseerd leren. We werken veel met ze samen. De teams wisselen kennis met elkaar 
uit en leren van elkaar. Ook volgen de leerkrachten scholing rond gepersonaliseerd leren. 
En recent zijn we, samen met het team van Meedhuizen, op werkbezoek geweest op een 
school in Helmond die hier al heel ver mee is.” Een aantal zaken doet het team op obs 
Garmerwolde  al. “We zijn bijvoorbeeld begonnen met portfoliogesprekken met onze leer-
lingen. In zo’n gesprek staan vragen centraal als ‘Wat wil je leren?’ en ‘Hoe wil je leren?’.  
Zo proberen we leerlingen te helpen ontdekken wie en hoe ze zijn. We zien nu al grote 
veranderingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun leren, omdat ze zelf aan het stuur 
zijn. Het vergroot hun zelfstandigheid en het plezier in leren enorm. En dat motiveert ons 
weer om verdere stappen te zetten.” Janine ziet de toekomst met vertrouwen toegemoet. 
“Deze aanpak zet ons als school goed op de kaart.”

 

“We zijn begonnen met portfoliogesprekken met onze 

leerlingen en we zien nu al grote veranderingen”
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Financieel

Liquiditeit  Verhouding vlottende activa en liquide middelen ten opzichte van de 
     kortlopende schulden.

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen inclusief de voorzieningen ten opzichte van het totale vermogen.

Weerstandsvermogen 1 Eigen vermogen ten opzichte van de totale baten.

Weerstandsvermogen 2 Eigen vermogen minus materiële vaste activa ten opzichte van de rijksbijdragen.

Rentabiliteit  Exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten.

Kapitalisatiefactor Verhouding balanstotaal exclusief gebouwen en terreinen ten opzichte van de 
     totale baten.

Verzuim

Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (totaal van langdurig en kortdurend ziekteverzuim).
 

Bijlage i  definities kengetallen  
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