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Geachte College van Burgemeester en Wethouders, 

Dunamare Onderwijsgroep informeert u periodiek over de stand van zaken van de stichting en de 
(openbare) scholen. De afgelopen periode is de rapportage cyclus gewijzigd. Op verzoek van de 
schooldirecteuren en MR-en van de scholen is de verantwoordingsrapportage gewijzigd van 
kalenderjaar naar schooljaar. Deze rapportage per school is gekoppeld aan het bestuursbrede 
sociaal jaarverslag. 

Naast de schooljaarbegroting en schooljaarverantwoording sturen wij u jaarli jks de officiële 
bestuursjaarrekening. Deze jaarrekening is voorzien van bestuursverslag. Dit document wordt 
getoetst door een accountant en voorzien van een accountantverklaring. De jaarrekening 2012 
hebben wij u reeds op 25 juni 2013 toegestuurd. 

In onderstaande schema is de rapportagecyclus weergegeven: 

Nr. Document Planning 
1 Jaarverslag per school (schooljaar) Begin november 
2 Sociaal jaarverslag Dunamare (schooljaar) Begin november 
3 Begroting per school (schooljaar) 

Begroting totaal dunamare (schooljaar) 
September 

4 Jaarrekening kalenderjaar (incl. accountantsverklaring) Juni 

Graag zouden wij met u gedurende het jaar in overleg treden over bovenstaande documenten. 
Indien gewenst kunnen wij een toelichting geven aan de Gemeenteraad of Commissie 
Samenleving. Op deze manier kan het College/Gemeenteraad invulling geven aan haar 
toezichthoudende taak. Bovendien ziet het College van Bestuur van Dunamare de gemeente als 
belangrijke gesprekspartner. Het zou, indien u dat wenst, een mogelijkheid zijn om gedurende het 
schooljaar een of meerdere Haarlemse scholen te bezoeken. 

Hierbij doen wij u tevens een gedrukt exemplaar van het sociaal jaarverslag van Dunamare 
Onderwijsgroep toekomen en het schooljaar verslag 2012/2013 van de volgende openbare scholen 
te Haarlem: 
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onderwijsgroep 
Coornhert Lyceum 
Daaf Gelukschool 
Paulus Mavo/Vmbo 
Oost ter Hout school 
Prof. Dr. Gunningschool SO/VSO 
Schoter scholengemeenschap 
Teyler College 

Tot slot willen wij u met deze brief informeren dat deze week de heer J. Rath is begonnen als lid 
van het College van Bestuur. Hij volgt mw. S. de Boer op die m.i.v. 1 januari 2014 met pensioen 
gaat. De heer Rath verheugt zich op een goede samenwerking met uw Raad en hoopt u binnenkort 
te kunnen begroeten. 

Drs. A^ j jS t 
Voorzitte an Bestuur 

Drs. S'.C.G. de Boer 
Lid College van Bestuur 
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0.2 Investeringen en Grootonderhoud 2012/2013 

werkelijke uitgaven 
ontwikkeling software 

verbouwingen 38.648 

gebouwen 107.217 

inv./app. 7jr. 78.648 

inventaris 15 jr. 90.618 

inv. ICTapp 157.393 

transport 

Totaal 472.524 

investeringsbegroting 12/13 440.392 

Verschil -32.132 

uitgaven grootonderhoud 447.722 



0.3 Personeel 
Ziekteverzuim percentage Graph 

|2012 v | |8 v | -12013 v | |7 v | Svergetijk met gehele organisatie Verversen 

ZiekteverzuBnduur Graph 

2Q12 v | | 8 v|.|2013 v | | 7 v | Hvergetijk mei gehele organisatie | 
3.0 

»• Vervefsen 

s? % V V V , % S» S» Si s» % 
Ziekteverzuim meldingsfrequentie Graph iP * 

2012 v | |8 v | - |2Q13 v | |7 v | Hvergelijk mei gehele organisatie Verversen 

% % V . % % % S, % Si % % % 



0.4 Functiemix 

LB LC 
WTF WIF 
2008- 2008-

^ ™ T

F LB % LC% LD % WFU 
2QOE- 2008- 2008- 2008-

2 0 ^ - ^ 10 10 10 10 

WTF JSlT L B V ' L C % LD H WFM WFM WFU WFM 
, , " - , 2013-7 2013-7 2013-7 2013-7 mutatn norm -7 2013-7 2013-7 

Coornhert Lyceum 52,55 12,65 22.47 63,87 0.62 0,24 62 CO 30,52 34,16 22,52 £7,2C 0.35 0,39 0,26 01,00 29.00 31.00 -2.C 

Totaal 58.95 12,65 22.47 B3.67 0.S3 0,14 0,24 62.00 30.52 34.16 22,52 87,20 0.35 0.39 0,26 91,00 29.00 31,00 -2,C 

0.5 Onderwijs (kwaliteitskaart 2013) 

Opbrengstenoordeel 
Coornhert Lyceum 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-T 

voldoende 

HAVO 

voldoende 
vwo 

onvoWoerwJe 

Per onderdeel 
Rendement onderbouw 

Score 2010-10-01 

2011- 10-01 

2012- 10-01 

Relatieve score 2010-10-01 

2011- 10-01 

2012- 10-01 

Oordeel 

Van 3e leerjaar naar diploma 

Percentage 

Relatieve score 

2009 - 2010 

2010- 2011 

2011- 2012 

2009- 2010 

2010- 2011 

2011 -2012 

Oordeel 

Gemiddeld cijfer CE 
Cijfer 

Relatieve score 

Oordeel 

Cijfer SE-CE 

Verschil 

Verschil 

Oordeel 

2010- 06-01 

2011- 06-01 

2012- 06-01 

2010- 06-01 

2011- 06-01 
2012- 06-01 

2010- 06-01 

2011- 06-01 
2012- 06-01 

2010-2012 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-K 

112 

108 

108 

voldoende 
VMBO-T 

89 

88 

85 

geen oordeel geen oordeel 

voldoende 
VMBO-T 

.000 

.200 

.150 

.110 

voldoende 

HAVO 

68 

63 
60 

l O • O' 

p • O • 

i O # O 

voldoende 
HAVO 

.230 

.170 

-.020 

.120 

voldoende 

VWO 
70 
67 
64 

voldoende voldoende voldoende 
VMBO-T HAVO VWO 

6.400 6.100 5.900 

6.300 6.100 6.100 

6.400 6.200 6.200 
O O # O O ( f O # O O • 04 

C O • O O 
o • o •:• o 

onvoldoende 
VWO 

.710 

.630 

.290 

.540 

onvoldoende 



1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Coornhert Lyceum is een gezonde school. 

Gezond m.b.t. het aantal leerlingen, gezond m.b.t. de behaalde resultaten, gezond m.b.t. het 
personeel en de organisatie en gezond m.b.t. de financiën. 
In de regio heeft het Coornhert een goede naam. Ondanks het tamelijk brede aanbod van VMBOtl, 
HAVO, Ateneum en Gymnasium onderwijs op het Coornhert Lyceum, weet het Coornhert Lyceum 
zijn positie binnen het veld van scholen met uitsluitend VWO of HAVO/VWO onderwijs goed te 
behouden. De aandacht voor leerlingen, de inzet van het personeel in combinatie met de sfeer op 
school, zorgen voor een ruime aanmelding van nieuwe leerlingen. 
Van de in de landelijke media besproken tekorten voor docenten in o.a. de exacte vakken is op het 
Coornhert geen sprake. Docenten en ondersteunend personeel reageren in grote aantallen op 
beschikbare vacatures. 
Het beeldbepalende gebouw is gelegen op de rand van Haarlem en Heemstede en is voor leerlingen 
en medewerkers een prettige omgeving om te leren en te werken. 

Het Coornhert heeft een goede toekomst! 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Het Coornhert Lyceum heeft al jaren een sterke aanmelding. De laatste jaren heeft de aanmelding de 
beschikbare ruimte in de school overtroffen. 
Het schooljaar 2012 - 2013 begon met een aanmelding van 372 nieuwe l e klas leerlingen in maart 
2012. Aan het begin van het schooljaar 2012 - 2013 is het Coornhert gestart met 1693 leerlingen en 
37 VAVO leerlingen. Op 1 oktober 2012, de teldatum, stonden er 1729 Leerlingen incl. 38 Vavo 
leerlingen ingeschreven. 
Voor schooljaar 2012 - 2013 heeft het Coornhert eenmalig 2 extra eerste klassen geaccepteerd. De 
scholen rondom het Coornhert Lyceum moesten ondanks eerder gedane belofte aan ouders, toch 
loten. De leerlingen konden in de regio geen geschikte plek vinden. Het Coornhert Lyceum is na 
overleg met het bestuur in schooljaar 2012 - 2013 gestart met 14 brugklassen/eerste klassen. 

De aanmelding in maart 2013 voor schooljaar 2013 - 2014 was opnieuw goed. Er hebben zich 338 
eersteklas leerlingen aangemeld die geplaatst zijn in 12 brugklassen/eerste klassen. Het Coornhert 
Lyceum kon slecht aan enkele leerlingen die elders uitgeloot waren een plaats bieden. Veel van de 
leerlingen die in de tweede inschrijfronde ingeschreven hadden, moesten via een loting op het 
Coornhert Lyceum naar hun derde keus. 
De school zit door het accepteren van 2 extra eerste klassen in schooljaar 2012 - 2013, die nu 
doorgeschoven zijn naar de tweede klassen, geheel vol. Voor schooljaar 2013 - 2014 kon geen extra 
eerste klas geformeerd worden. 
Op 1 oktober 2013 stonden 1749 leerlingen incl. 27 Vavo leerlingen ingeschreven op het Coornhert 
Lyceum. 

Het Coornhert Lyceum heeft een goede naam ! 
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1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

De kwaliteit is op orde gekomen. 

De inspectie heeft in haar Kwaliteitskaart 2013 onze VMBOtl en HAVO met een voldoende 
beoordeeld. 
Het gemiddelde van de resultaten op ons VWO van de drie schooljaren jaren die aan de beoordeling 
2013 ten grond slag liggen, hebben ondanks de sterke opgaande lijn, net een onvoldoende als 
gemiddelde over de drie jaar opgeleverd bij het gemiddeld CE cijfer en het verschil tussen het SE en 
CE cijfer. Schooljaar 2009 - 2010 heeft duidelijk uit de pas gelopen m.b.t. de behaalde resultaten op 
ons VWO. 
Het verbeterplan met o.a. meer persoonlijke aandacht voor individuele collega's en sectie brede 
aandacht voor het leerplan en de PTA's, heeft samen met het extra trainen voor het examen, 
gezorgd voor sterke verbeteringen. 

Schooljaar 2012 - 2013 heeft met een gemiddeld VWO CE cijfer van 6,54 en een verschil SE - CE van 
-0,055, het drie jaars gemiddelde gecorrigeerd tot een voldoende beoordeling in 2014. Helaas zal de 
onvoldoende beoordeling van 2013 nog wel een tijd zichtbaar blijven. 
De beoordeling 2014 voor VMBOtl en HAVO zal wederom een voldoende beoordeling zijn. 

Aandacht voor pedagogisch klimaat in de klas. 

Na een interne analyse binnen de teams, is de VMBOtl afdeling tot de conclusie gekomen dat de 
aanpak m.b.t. het klassenmanagement, niet uniform en helder was. Docenten opereerden bij hun 
klassenmanagement als individuele docenten en niet als een team van docenten. Door te kiezen voor 
een uniforme aanpak en een herformulering van o.a. de verzuim/telaat controle en afhandeling, 
maar ook door de rol van de mentor te intensiveren, is de uniformiteit zichtbaar geworden. Deze 
aanpak is niet alleen binnen het VMBOtl maar ook binnen de onderbouw van HAVO en VWO 
geïmplementeerd. Op het Coornhert Lyceum hebben wij gekozen voor de methode van Peter Teitler, 
"Lessen in Orde". Dit schooljaar is de methode van Peter Teitler en de daarbij behorende gedragslijn 
en afspraken, in het tweede leerjaar ingegroeid. 

Toenemende druk op het Coornhert gebouw. 

Het Coornhert Lyceum is voor het tweede jaar achter elkaar geconfronteerd met een groter aanbod 
van eersteklas leerlingen dan dat er plaatsen zijn. De school is van 1550 leerlingen gegroeid naar 
1721 leerlingen op 1 oktober 2013 ( excl. VAVO leerlingen ). Het aantal te formeren klassen is binnen 
het schoolgebouw de beperkende factor. 
Het aantal geformeerde klassen is toegenomen van 59 klassen in schooljaar 2011 - 2012, naar 62 
klassen in schooljaar 2012 - 2013, naar 63 klassen in schooljaar 2013 - 2014. Het gebouw zit ondanks 
de beschikbaarheid van het nieuwe buitengebouw dat in de zomer van 2012 opgeleverd is, geheel 
vol. Om het onderwijs verantwoord te kunnen geven moet het Coornhert Lyceum ook de komende 
jaren werken met maximaal 12 eerste klassen. Indien nodig zal er moeten worden geloot. 



2. Verantwoording beleid 

2.1 Kwaliteit 

Uit de kwaliteitskaart 2013 (tabel 0.5 Onderwijs) valt op te maken dat de Inspectie in de periode 
2009/ 2010 tot en met 2011/2012 overwegend positief oordeelt over de kwaliteit van het onderwijs 
op het Coornhert Lyceum. Zo ligt het rendement van de onderbouw boven het landelijk gemiddelde 
van dit soort scholengemeenschappen. Verder neemt het gemiddelde CE cijfer in alle afdelingen toe 
en neemt het verschil tussen het SE en het CE cijfer in alle afdelingen af. Vmbo-tl en Havo krijgen 
over het geheel de beoordeling "voldoende". Wegens een matig resultaat in het Vwo in 2010 t.a.v. 
het gemiddelde cijfer CE en het verschil tussen het SE en CE cijfer is de totale beoordeling net op 
"onvoldoende" uitgekomen. Echter, in het schooljaar 2012/2013 is er veel werk van gemaakt om de 
reeds eerder ingezette trend van verbetering in het Vwo voort te zetten. Extra lessen, vernieuwde 
intensieve examentraining, intensivering van de individuele begeleiding van de leerlingen en meer 
overleg met ouders hebben geleid tot een uitstekend examenresultaat in het Vwo in juni 2013. 97% 
van de leerlingen in het Atheneum zijn geslaagd, 100% van de leerlingen in het Gymnasium. Het 
gemiddelde CE cijfer is verder gestegen naar 6.5 en het verschil tussen het SE en het CE cijfer is 
verder afgenomen tot 0.05. 

2.2 Personeel 

Ziekteverzuim 
Wanneer we naar de grafieken over ziekteverzuim kijken (tabel 0.3 Personeel) valt het volgende op: 
Het percentage ziekteverzuim is maandelijks op het Coornhert Lyceum lager dan het percentage 
ziekteverzuim dat maandelijks voor heel Dunamare geldt. 
De duur van het ziekteverzuim is maandelijks op het Coornhert korter dan maandelijks voor heel 
Dunamare geldt. 
De frequentie waarmee ziekmeldingen worden gedaan is in de ene maand op het Coornhert hoger 
dan in heel Dunamare, in de andere maand is dat andersom. 
We zijn extra alert op kortdurend verzuim en in geval zich dit vaak voordoet, wordt er door de 
schoolleiding actie op ondernomen. Er wordt een verzuimgesprek gevoerd waarbij eventueel een 
functionaris van P&O van Dunamare op uitnodiging van de schoolleiding aanwezig is. 
Door een adequate begeleiding van het personeel blijft het ziekteverzuim op het Coornhert Lyceum 
binnen de perken. 

Functiemix 
In het overzicht 0.4 Functiemix is duidelijk de verandering in het percentage en in de absolute wtf 
omvang van de verschillende docentfuncties over vijfjaren zichtbaar. Op het Coornhert Lyceum 
heeft gedurende enkele jaren via de zogenaamde versnelde beoordelingsprocedure de toewijzing 
van de functies LC en LD plaatsgevonden. Bij deze toewijzing werden de door de GMR van Dunamare 
goedgekeurde beoordelingscriteria gehanteerd. In 2012-2013 is het tot de toewijzing van een hogere 
functie gekomen vanuit de cyclus van functionerings-, en beoordelingsgesprekken. De verdeling van 
de docentfuncties LB, LC en LD zal in 2014 op de eerder door de overheid bepaalde percentages 
uitkomen. 



2.3 Financiën 

Het schooljaar 2012 - 2013 is in het voorjaar van 2012 begroot op een positief saldo van € 45.484,--
( € 236.449,-- minus 2% Dunamare solidariteitsheffing van € 190.965,-- = € 45.484,--) 

Het resultaat over schooljaar 2012 -2013 is uitgekomen op een positief saldo van € 212.614,-. 
( € 403.579,- minus 2% Dunamare solidariteitsheffing van € 190.965,- = € 212.614,- ) 

Dit bedrag is ontstaan ondanks het feit dat een groot deel van het schooljaar meer formatie 
uitgegeven moest worden dan waar oorspronkelijk in de begroting van uitgegaan was. De personele 
lasten hebben het begrote bedrag met 1% overschreden. 
De reden van het grotere positieve saldo ligt in het feit dat tijdens het schooljaar de Rijksbijdrage aan 
de school voor personeel en beheer/gebouw, omhoog gegaan is. Uiteindelijk is deze bijdrage 3% 
groter geweest dan waar in de begroting vanuit gegaan is. 

Het bedrag van € 212.614,- moet nog wel gecorrigeerd worden met - € 30.000,- i.v.m. een putting 
uit de bestemmingsreserve zoals opgenomen in de begroting 2012 - 2013. 

Een positief saldo van € 182.614,- is een goed resultaat ! 

( € 212.614,- minus de € 30.000,- die was opgenomen uit de bestemmingsreserve = € 182.614,- ) 

De bestemmingsreserve zal augustus 2013 groeien met een bedrag van € 212.614,-. 

Het Coornhert Lyceum is financieel gezond I 

3. Toelichting op de exploitatie 

Binnen het Coornhert Lyceum wordt gewerkt met een systeem van budgethouders. Door vooraf 
goed te begroten en door het houden van toezicht op de lopende uitgaven, kan de schoolbegroting 
voor het grootste deel gevolgd worden. 

Lastiger m.b.t. de financiën voor het Coornhert Lyceum is de gemiddelde leeftijd van het personeel. 
Het Coornhert personeel is relatief oud. Bijna 75 % van het personeel is ouder dan 40 jaar. Bijna 48 % 
van het personeel is ouder dan 50 jaar. Deze relatief oudere personeelsgroep zal door leeftijd en 
ervaring de school ook veel extra's leveren m.b.t. de lesinhoud en de rol bij het stimuleren van 
leerlingen. Toch mag in tijden van financiële krapte de financiële consequentie van het hebben van 
relatief oud personeel niet vergeten worden. 
Het Coornhert Lyceum moet jaarlijks ruim € 300.000,- meer reserveren voor personeelskosten. 
Veel voordeel zou ontstaan wanneer het Coornhert Lyceum de gemiddelde leeftijd van het personeel 
weet te verlagen. Dit kan door bewust te kiezen voor jong personeel bij de opvulling van vacatures. 
De praktijk laat echter zien dat dit niet altijd mogelijk is. 

De belangrijkste uitgavenpost voor een school is de formatie van het personeel. 



De personeelsformatie komt voort uit het aantal leerlingen op school, de daarvoor benodigde 
klassenformatie en de daarbij behorende lessenverdeling/ clusterverdeling. Op het Coornhert kiezen 
wij voor een zuinige klassen- en clusterformatie. Door ruim voor aanvang van de 
eindrapportvergaderingen de stand van zaken m.b.t. de leerlingaantallen in de diverse leerjaren en 
de vakclustergroepen in kaart te brengen, kunnen onverwachte en vaak ongewenste zaken 
voorkomen worden. De indeling van de school met dakpanklassen en homogene klassen, vraagt om 
een zeer strakke regie. Een bijkomend voordeel is dat de vacatureruimte al in het voorjaar duidelijk is 
en dat geeft het Coornhert de mogelijkheid om ruim voor de zomervakantie de beschikbare 
vacatureruimte op te vullen. 
Het Coornhert kent geen vacatures. 

4. Toelichting op de investeringen 

Tijdens schooljaar 2012 - 2013 heeft de school een aantal grote investeringen gedaan. Het streven is 
om de totale investeringslast niet verder te laten stijgen. Er is daarom ook voor het schooljaar 2013 -
2014 gekozen voor een stabilisatie van investeringslasten. 

Tijdens schooljaar 2012 - 2013 zijn naast investeringen in de opgeleverde nieuwbouw in de vorm van 
meubilair en ICT voorzieningen ook in het oude gebouw investeringen gepleegd. 

Er is een lift aangebracht die het lang bestaande probleem van het ontoegankelijk zijn van 
ons schoolgebouw voor mindervalide, voor een groot deel opgelost heeft. 
Er is een personeelsfietsenstalling aangelegd aan de voorzijde van de school. De hoofdingang 
is daardoor vrij van fietsen geworden. 
Er is een Genie aangeschaft om veilig in de aula op grote hoogte te kunnen werken. 
Er is geïnvesteerd in een draadloos netwerk voor de hele school. 
Verder heeft de school de ruimte gekregen om tal van zaken te vernieuwen of te vervangen. 
Zo zijn er opnieuw digitale borden in het hoofdgebouw geplaatst, zijn er in de gymzalen 
nieuwe sporttoestellen aangeschaft, zijn de zittingen van de actieve zitkrukken bij tekenen 
vervangen, is er een nieuwe koelinstallatie in de keuken aangeschaft, zijn er blusmiddelen 
vervangen en is er een technische tafel in de aula vervangen. 

Het Groot Onderhoud vraagt van een school als het Coornhert veel I 
Oudbouw in combinatie met nieuwbouw geeft met name op de aansluitingen van het nieuwe 
gebouw op het oude gebouw, regelmatig zorg. Verder moet er in de oude delen van de school 
regelmatig gewerkt worden aan verwarmingssystemen en Electra. 
Door in samenspraak met Dunamare te kiezen voor een vaste onderhoudsmedewerker die vanuit het 
budget grootonderhoud betaald wordt, kan snel en goedkoper gewerkt worden bij klein onderhoud 
en calamiteiten. Ook zijn schilderwerkzaamheden in eigen beheer goed te doen. 
De komende jaren zal rekening gehouden moeten worden met grote opfris- en 
vernieuwingstrajecten in het schoolgebouw. Zo staat de renovatie van de personeelsruimte in de 
zomer van 2014 op het programma. Ook de aula zal volgend schooljaar opgeknapt moeten worden. 

De school staat er met een leeftijd van 66 jaar goed bij ! 
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0. Cijfers en Kengetallen 

0.1 Financiën 

T 3 - Baten 
• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

Exploi tat ie 11/12 Begroting 11/12 Explo i tat ie 12/13 Begrot ing 12/13 Percentage 
2011- 8 2011-8 2012-8 2012-8 
2012- 7 2012-7 2013-7 2013-7 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

• 3.2 - Overige overheidsbijdragen 
Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

• 3.5 - Overige baten 

Totaal 3.5 - Overige baten 

Totaal 3 - Baten' 
4 - Lasten 

^ 4.1 - Personele lasten 

Aüt - Afschri jvingen 

• 4.3 - Huisvestingslasten 

^ AA - Overige instell ingslasten 

Totaal 4.1 - Personele lasten 

Totaal 4.2 - Afschri jvingen' 

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 

Totaal 4.4 - Overige Instellingslasten 

Totaal 4 - Lasten 

/ 3.i4$.St7 1.331.325 4.494.435 4.t32 57) 109 

12.205 10.000 30.2f5 17000 17S 

3T0.S13 2.14S.S02 440.445 250 973 175 

4.332.685 4.095.227 4.9S5.096 4.400.544 113 

3.629.324 3.e3S.174 3.735.245 3.793.03S I * 

«7.440 75 700 95 (54 115.S43 62 

25S.417 237.364 290.447 222.0M 131 

545.214 551.370 7t 1.434 5S4.3»7 126 

4.500.435 4.501.209 4.832.280 4.895.063 103 

Totaal -167.760 132.816 -294.518 •4S 

Resumé 

3. Baten 
4. Lasten 
T o t a a l (A ) 

E x t r a c o m p t a b e l e c o r r e c t i e 
Correctie betaalregeling 
Leerlingcorrectie 
T o t a a l c o r r e c t i e s (B ) 

B e s t e m m i n g e n 
bestem.res boeken 
ouderraad 
Leerlingencorrectie 
overige 
T o t a a l b e s t e m m i n g e n (C) 

R e s u l t a a t n a c o r r e c t i e s e n b e s t e m m i n g e n <D i 
B e s t e m m i n g e n a l g e m e e n 
Alg. res. Dunamare 
Alg. res. School 
T o t a a l b e s t e m m i n g e n a l g e m e e n 

A + B - C ) 

E x p l o i t a t i e B e g r o t i n g E x p l o i t a t i e B e g r o t i n g 
1 1 / 1 2 1 1 / 1 2 1 2 / 1 3 1 2 / 1 3 

4.332.685 4.095.227 4.965.096 4.400.544 
4.500.435 4.501.208 4.832.280 4.695.062 

-167.750 -405.981 132.815 -294.518 

-2 0 0 0 
241.571 0 183.607 362.107 
241.569 0 183.607 362.107 

-3.143 0 -3.632 0 
-173 0 0 0 

0 -500.208 0 0 
0 0 0 1.335 

-3.316 -500.208 -3.632 1.336 

77.135 94.227 320.054 66.254 

-169.252 0 0 0 
19.860 0 0 0 

-149.392 0 0 0 
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0. 2 Investeringen en Grootonderhoud 2012/2013 
1. werkelijke uitgaven 

ontwikkeling software 

verbouwingen 

gebouwen 
466.642 

inv./app. 7jr. 54.494 

inventaris 15 jr. 70.549 

inv. ICTapp 30.436 

transport 

Totaal 622.121 

investeringsbegroting 12/13 425.150 

Verschil -196.971 

uitgaven grootonderhoud 624.494 



1.1 Personeel 
Ziekteverzuim percentage Graph 

20120 8 0 - 1 2 0 1 3 0 [7 0 ElverDelijk met gehele organisatie 

% X ^ ^ ^ ^ X X ^ 
Ziekteverruimduur Graph 

j 2012 [»] |e 0 - 1 2 0 1 3 0 [ Z I E ] Svtrflelijk met gehele organisatie | H Verversen 
4.0 
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Ziekteverzuim meldingsfrequentie Graph 
20120 8 0 - 20130 7 0 Bh/ergelijk met gehele organisatie <4 Verversen 
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1.2 Functiemix 

LB LC LD TOT. LB% LC% LD% WFM LB LC LD TOT. LB% LC% LD % WFM 
schoot WTF WTF WTF WTF 2008- 2008- 2008- 2008- WTF WTF WTF WTF 2013- 2013- 2013- 2013- WFM WFM WFM 

2008- 2008- 2008 2008- 10 10 10 10 2013- 2013- 2013- 2013- 7 7 7 7 mutal norm versc l 
10 10 10 10 

10 10 10 10 
7 7 7 

Daaf Gelukschool 29,85 5,18 0,00 35.03 0,85 0,15 0,00 15,00 7,10 9,57 0,00 16,67 0,43 0,57 0,00 57,00 42,00 31,00 11,00 

Totaal 29,85 5,18 0.00 35,03 0,85 0,15 0,00 15,00 7,10 9,57 0.00 16,67 0,43 0,57 0,00 57,00 42,00 31.00 11,00 

1.3 Onderwijs (kwaliteitskaart 2013) 

Opbrengstenoordeel 
Daaf Gelukschool 

Per onderdeel 
Rendement onderbouw 

Score 2010-10-01 
2011- 10-01 
2012- 10-01 

Relatieve score 2010-10-01 
2011- 10-01 
2012- 10-01 

Oordeel 
Van 3e leerjaar naar diploma 

Percentage 

Relatieve score 

2009- 2010 
2010- 2011 
2011- 2012 
2009- 2010 
2010- 2011 
2011- 2012 

Oordeel 
Gemiddeld cijfer CE 

Cijfer 

Relatieve score 

Oordeel 
Cijfer SE-CE 

Verschil 

Verschil 
Oordeel 

2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 06-01 
2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 06-01 

2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 06-01 
2010-2012 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

geen oordeel 
VMBO-B 

geen oordeel 
VMBO-B 

VMBO-K 

voldoende 

VMBO-K 

geen oordeel 
VMBO-K 

6.65 • 
6.96 • 

O O O O • 

O O O O • 

voldoende 
VMBO-K 

geen oordeel 

.020 
-.860 
-.390 

voldoende 

VMBO-T 

voldoende 

70 
61 
70 

• o o o o 
• O O O O 

• O O O O 

onvoldoende 
VMBO-T 

95 
92 

O o o o » 
o o « o o 

geen oordeel 
VMBO-T 
6.300 
6.600 
6.500 

O O O • O 

O O O O • 

O O O O • 

voldoende 
VMBO-T 

.290 

.360 

.320 

.330 

voldoende 

HAVO 

geen oordeel 

VWO 

geen oordeel 

HAVO VWO 

geen oordeel 
HAVO 

geen oordeel 
VWO 

geen oordeel 
HAVO 

geen oordeel 
VWO 

geen oordeel geen oordeel 



1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
De Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk hebben in hun visie hoog in het 
vaandel staan: maatwerk, warmte(leerlingen vertrouwen geven dat ze iets kunnen, fouten maken 
mag), veiligheid en ze toerusten voor de toekomst. Wij hebben leerlingen met te laag 
zelfvertrouwen, die zich onzeker voelen, zich niet direct durven te uiten en als gevolg daarvan ook 
niet altijd goed scoren op didactische toetsen. De Vestiging heeft leerlingen die allemaal een 
autistisch spectrum stoornis hebben. Deze is intrinsiek van aard. Maatwerk is van groot belang. Dat 
betekent dat de medewerkers de ontwikkelingen van een leerling goed moeten analyseren om 
vervolgens daarop te kunnen aanhaken. 

Wij hebben 30 jaar lang een 5- jarige opleiding gehad; een driejarige onderbouw en daarna een 
tweejarige bovenbouw. Op aangeven van de inspectie dat ze een driejarige onderbouw vanaf 
schooljaar 2013-2014 niet meer zullen gedogen zijn we gestart met de geleidelijke afbouw hiervan. 
Het schooljaar 2012-2013 was het laatste jaar dat er een 3 -jarige onderbouw zal zijn. 

De afgelopen jaren was de verhouding personele versus materiele inzet uit balans. We gaven teveel 
aan personeel uit. In 2011 zijn we gestart met het gezonder maken van deze verhouding. Dat was per 
schooljaar 2012-2013 ongeveer 87 % personeel versus 13 % materieel. 

In de zomer van 2012 is de nieuwbouw opgeleverd. Daarna is de renovatie gestart van het oude 
gebouw. Deze is in februari 2013 opgeleverd. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Het schooljaar 2011-2012 hadden we 160( LWOO/VMBO) leerlingen 

Het schooljaar 2012-2013 hadden we 189 ( LWOO/VMBO) leerlingen. 

Op 1-10-13 verwachten we 165 ( LWOO/VMBO) leerlingen. 

Het schooljaar 2011-2012 hadden we 148 Vestiging Gunning leerlingen. 

Het schooljaar 2012-2013 hadden we 155 Vestiging Gunning leerlingen. 

Op 1-10-13 verwachten we 184 Vestiging Gunning leerlingen. 

Er is een lichte stijging 
We zijn actief de markt op gegaan om aan een ieder duidelijk te maken welke ondersteuning we 
kunnen bieden aan leerlingen. We gaan ervanuit dat de nieuwbouw een verdere positieve bijdrage 
hieraan levert. 



1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

De belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2012-2013 waren: 

de afbouw van een 3 -jarige onderbouw 

het starten met een nieuwe twee jarige onderbouw (leerlijnen zaakvakken en zorg) 
professionalisering van de medewerkers 
opbrengst gericht werken 
de oplevering van de nieuwbouw 
een nieuwe management structuur 
op financieel gebied: het bevorderen van een gezondere verhouding, personeel versus 
materieel 
smart denken en smart formuleren 
het maken van een zelf evaluatierapport en de audit ter voorbereiding van een nieuw 
schoolplan 

Wij zijn ontzettend blij met de nieuwbouw en de renovatie. Het nieuwe gebouw voldoet aan alle 
eisen van het huidige onderwijs. We hebben twee prachtige gymzalen, goed geoutilleerde 
administratie, scheikunde, biologie, drama en muziek lokalen. Op 4 april 2013 hebben we de school 
feestelijk geopend in aanwezigheid van de wethouder onderwijs te Haarlem, de heer J. 
Nieuwenburg. 





2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

We hebben een ontwikkeling ingezet in de onderbouw die moet leiden tot meer samenwerking en 
zelfstandigheid van onze leerlingen. 

Door de 2- jarige onderbouw moet er effectiever gewerkt worden, op didactisch en zorg gebied. Er is 
een jaarprogramma gemaakt en deze is per 1-08-11 gestart. In 2012-2013 heeft dit een vervolg 
gekregen. De inhoud van de zorglessen is opnieuw bekeken en aangepast. De lessentabel heeft een 
verandering ondergaan. 

De PTA's in de bovenbouw zijn bekeken en daar waar nodig aangepast. Er is wederom mee gedaan 
aan de pilot digitale examens. 

De digitalisering van de lessen is verder ontwikkeld. 

In 2012-2013 is HAVO 4 gestart voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. 

2.2 Kwaliteit 

De inspectie heeft aangegeven dat er geen tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. 

De inspectie van het VSO en VO zijn op bezoek geweest. De inspectie van het VO kwam in verband 
met de jaarrapportage en de inspectie van het VSO kwam in verband met een o meting. De inspectie 
van het VSO komt in februari 2014 om een arrangement toe te kennen aan de Vestiging Gunning. 

In 2012- 2013 zijn er 36 kandidaten voor het eindexamen opgegaan. 1 is teruggetrokken en 2 zijn er 
gezakt. De gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk examen liggen hoger dan het landelijk 
gemiddelde. 

In de bovenbouw zijn geen leerlingen blijven zitten. In de onderbouw kan dit pas gemeten worden 
vanaf schooljaar 13-14. 

De kwaliteit van de zorg is wederom goed te noemen. Wij concluderen dit nav enquêtes die 
gehouden zijn onder ouders van beide scholen. Verder krijgen wij veel reacties van ouders van 
examenleerlingen hoe tevreden ze waren over de school. Ook de inspectie heeft dit aangegeven. 

Op het gebied van de taal en reken prestaties zijn er ontwikkelingen ingezet zoals een extra pakket 
voor het rekenonderwijs. We hebben een coördinator beleid taal en rekenen aangesteld. Vooruit 



lopend op de landelijke eisen ten aanzien van reken en taaiexamens hebben wij in 2010, 2011, 2012 
en 2013 meegedaan aan een landelijke reken toets van het CITO. 

De rapportcijfers zijn gebaseerd op methode gebonden toetsen. De overgangsnormeringen zijn 
gedefinieerd. 

2.3 Personeel 

De school vindt het van belang dat de medewerkers goed kunnen omgaan met verschillen. Denk 
onder andere aan verschillen in leervoorkeuren en werkvormen. Opbrengst gericht werken is een 
belangrijk gegeven in de school. Hier wordt op gestuurd. 

Wij stimuleren de medewerkers om zichzelf te blijven professionaliseren. 

Gezien de bezuinigingen vinden wij het ook van belang dat de pedagogische hulpverleners (die 
werken op de vestiging Gunning) breder inzetbaar worden. Scholing is daarbij van belang. 

Scholing schooljaar 12-13: 

Individueel: 

1. Medewerkers stimuleren mee te doen met de expert academie. 
• Het onderwerp op de agenda van de teamvergadering zetten in het begin van het 

schooljaar. 
• Teamleiders wijzen collega's individueel op geschikte cursussen naar aanleiding van 

functioneringsgesprekken. 
• Directeur vraagt na bij de collega's of ze op de hoogte zijn van het cursusaanbod. 

2. Opleidingen PHV tot leraar ondersteuner 
• Alle phv hebben in het voorafgaande schooljaar informatie gekregen tijdens een phv-

overleg over de mogelijkheid tot opleiding tot leraarondersteuner. 
• Tijdens functioneringsgesprekken worden phv gewezen op de mogelijkheid van de 

opleiding tot leraarondersteuner. 
• 2 phv volgen een opleiding waardoor zij kunnen doorgroeien tot leraarondersteuner. 

3. Opleiding TOA tot TOA medewerker 
• 1 toa volgt de opleiding tot toa-medewerker. 

4. Assessment teamleider en zorgcoördinator 
• Het assessment van de teamleider staat gepland, voorjaar 2013 
• Het assessment van de zorgcoördinator staat gepland, voorjaar 2013 

5. Professionalisering MT op het bestuursakkoord en de implementatie daarvan 
• Professionalisering vindt plaats tijdens de mt-vergaderingen. 

6. Mentorentraining 
• Twee nieuwe mentoren nemen deel aan de mentorentraining georganiseerd door het 

SWV 
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7. Zorgteam: 
• onderzoek zorgbehoefte en hiaten in de organisatie 
• rvc aanvragen digitaliseren 
• kennis verbreden van 4 externe zorg verleners 
• diverse aanpassingen in magister van aanwezige formulieren en lOP's (vergroten 

digitalisering) 
Teambreed: 

1. omgaan met verschillen, onderwijs op maat 
• Studieochtend georganiseerd door het CPS 

2. opbrengst gericht werken in de OB: met welk advies komt een leerling binnen en hoe staat 
hij/zij ervoor halverwege het jaar 

• Vorming van een werkgroepje 
3. social media 

• Workshop studiedag georganiseerd door Innovatief 
4. aanpak PTA programma BB 

• studiedagen 
5. ICT 

• Digibord cursussen 
• Interesse oproepen voor digitaal toetsen 
• Office toepassingen: inventariseren wat de collega's al kunnen 
• Onderzoek VO content en vaksecties bevragen 
• Elo: implementatie met doel 

6. ontwikkeling auti HAVO 
• ondersteuning van eerstegraadsdocent voor de tweedegraadsdocenten 
• Workshop tijdens studiedag georganiseerd door teamleider en mentor 
• Bezoek aan scholen die ervaring hebben met Staatsexamen 

7. indeling kampen nieuwe 2 OB en BB 
• Werkgroep die zich bezighoudt met het formuleren van doelen die aansluiten bij de 

bovenbouw en het ontwikkelen van activiteiten die passen bij deze doelen. 
8. Algemene Scholing. 

• Deze scholing wordt 2x per jaar herhaald. Daarin: competentie vergrotende 
methodiek, samenwerkend leren, executieve functies, conflicthantering, 
gespreksvoering, klassenmanagement en vaak voorkomende stoornissen 

9. 11 voor gedrag en Keuzedossier 
• Studiemiddag voor de mentoren van klas 2 en 3 over lesmateriaal dat gebruikt wordt 

tijdens de groepsbegeleidingsuren (door de teamleider) 
10. Sectoren 

• Studiemiddag door de decaan over sectoren 
• Systeem van buddy's (3e klas mentoren begeleiden 2 e klas mentoren bij het 

beroepskeuzeproces en bij stage. 
11. Intervisie/professionalisering 

• Autisme 
• Kwaliteitenspel 



• Didactische werkvormen 
12. Methode aardig vaardig 

• Mentoren klas 1 studiemiddag 

Er is weinig verloop onder het personeel. 

We hebben begin schooljaar 2011-2012 gestuurd op het ziekteverzuim. Gedurende het schooljaar 
11-12 nam het verzuim af. We waren daar tevreden over. Helaas is het verzuim in het schooljaar 12-
13 weer toegenomen. Er worden gesprekken gevoerd met de medewerkers die 3 keer of meer 
verzuimd hebben. 

2.4 Financiën 

Een aantal belangrijke punten geef ik hieronder weer. 

Aan de batenkant: 

De vestiging Gunning leerling inkomsten zijn in 2012-2013 niet meer via interne verrekening 
geboekt maar direct ten gunste van de school. Hierdoor zijn de inkomsten verschoven van 
overdrachtsgelden leerlingen naar personele en materiele inkomsten. 

We hebben een inkomsten bedrag bij projectgelden staan. Wij ontvangen deze gelden van het 
samenwerkingsverband. Het is bestemd voor leerlingen die net niet in aanmerking komen voor een 
LWOO beschikking. Aangezien deze leerlingen wel aantoonbaar behoefte hebben aan extra zorg, 
bekostigt het samenwerkingsverband deze leerlingen. 

Aan de lastenkant: 

De dotatie groot onderhoud is verhoogd ivm oplevering nieuwbouw. 

Bij overige instellingslasten zien we extra kosten in verband met de nieuwbouw. 

Vanwege nieuw beleid zijn de kopieerkosten lager uitgevallen 

De uitgaven voor gas licht en water vallen tegen. Het gebouw aan de Martinus Nijhofflaan was erg 
duur. We hopen in de nieuwbouw en renovatie besparingen te kunnen realiseren. 

De aankoop van boeken was hoger dan begroot. Wij kopen voor alle leerlingen werkboeken. Veel 
van onze leerlingen hebben een mindere fijne motoriek en hebben verwerkingsproblemen. Daarom 
werken we weinig met schriften. De bedragen voor werkboeken zijn erg hoog. 
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3. Toelichting op de exploitatie 

De Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk hebben positief gedraaid. 
Van het bedrag dat we naar de bestemmingsreserve kunnen overhevelen moet waarschijnlijk nog 
een bedrag af voor de aanplant van 13 bomen. We zijn daarover met de buurt in gesprek. 

In het begin leek er een groot tekort te ontstaan. We hebben toen sterk gestuurd op de uitgaven. De 
verwachte restitutie aan het ministerie bleek uiteindelijk veel minder te worden. Dit is 1 van de 
redenen dat we hebben over gehouden. We hadden ook een leerlingen aanwas die niet in de 
begroting was opgenomen. 

Verder was aan de batenkant het bedrag voor de functiemix en de prestatie box hoger dan begroot, 
hebben we nog resterende gelden van het Spalier ontvangen en was het optimaal speciaal bedrag 
hoger. We hebben ruim €36.000 euro ontvangen aan preventieve ambulante begeleidingsgelden. 

Op personeel hebben we een groot bedrag minder uitgegeven dan begroot. 

Helaas geven we aan werkboeken een fors bedrag uit. Onze leerlingen hebben het nodig. We gaan 
met de vakgroepen in overleg hoe we dit anders zouden kunnen aanpakken. 



4. Toelichting op de investeringen 

De school heeft veel investeringen gedaan. De nieuwbouw en de renovatie waren een goede 
aanleiding. 

Investeringsbedragen die we in 11-12 hadden opgenomen zijn geboekt op 12-13. 

Verder zijn er tegenvallers geweest bij de renovatie en nieuwbouw. 



Al 
Duncunare 

onderwijsgroep 

TOELICHTING JAARREKENING 2012/2013 

Paulus Mavo/Vmbo 
voor leerwegondersteunend onderwijs 

'Een (h)eerlijke kleine schoor 

Veilig, sportief, vriendelijk en consequent'. 

Een Veilige, Sportieve, Vriendelijke en Consequente school 



Inhoud 
0 Cijfers en Kengetallen 

1. Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1.1 Algemeen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1.2 Leerlingenontwikkeling 7 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 8 

2. Verantwoording beleid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
2.1 Onderwijs Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
2.2 Kwaliteit Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
2.3 Personeel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
2.4 Financiën Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3. Toelichting op de exploitatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4. Toelichting op de investeringen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5. Bijlage exploitatie uitdraai Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



0. Cijfers en Kengetallen 

0.1 Financiën 
Exploitatie 11/12 Begroting 11 ,'12 Exploitatie 12/13 Begroting 12/13 Percentage 

2011- 8 2011-8 2012-8 2012-8 
2012- 7 2012-7 2013-7 2013-7 

3 - Baten 
• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

^ 3.2 - Overige overheidsbijdragen 
Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW~ 

^ 3.5 - Overige baten 
Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

Totaal 3.5 - Overige baten 

Totaal 3 - Baten" 

• 4 - Lasten 
• 4.1 - Personele lasten 

Totaal 4.1 - Personele lasten 
> 4.2-Afschrijvingen 

4.3 • Huisvestingslasten 
Totaal 4.2 - Afschrijvingen 

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 

> 4.4 - Overige instellingslasten 
Totaal 4.4 - Overige Instellingslasten 

Totaal 4 - LasterT 

Totaal 

142.825 

1S5.S90 

93.337 

Resumé 

3. Baten 

Exploitatie 
11/12 Begroting 11/12 

4.427.296 4.297.514 

Exploitatie 
12/13 Begroting 12/13 

4.355.083 4.388.365 
4. Lasten 4.177.602 4.204.177 4.213.409 4.311.305 
TotaaMA) 249.694 93.337 141.673 77.060 

Extracomptabele correcties 
Leerlingcorrectie 28.500 0 -49.107 0 
Totaal correcties (B) 28.500 0 -49.107 0 

Bestemmingen 
bestem.res boeken 26.960 0 10.785 0 
Totaal bestemmingen (C) 26.960 0 10.785 0 

Resultaat na correcties en bestemmingen (D » A+B-C) 251.234 93.337 81.781 77.060 
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0.2 Investeringen en Grootonderhoud 2012/2013 

1. werkelijke uitgaven 

ontwikkeling software 

verbouwingen 67.015 

gebouwen 

inv./app. 7jr. 27.058 

inventaris 15 jr. 1.573 

inv. ICTapp 9.569 

transport 

Totaal 105.215 

investeringsbegroting 
12/13 

135.000 

Verschil 29.785 

uitgaven 
grootonderhoud 

8.399 



1.1 Personeel 
Ziekteverzuim percentage Graph 
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Ziekteverzuim meldingsfrequentie Graph 
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1.2 Functiemix 
LB LC LD TOT. LB% LC% ia% WFM LB LC LD TOT. LB14 LC% LD % WFM 

WTF WTF WTF WTF 2008- 2008- zooa 2008- WTF WTF WTF WTF 2013- 2013- 2013- 2013- WFM WFM WFM 
2008- 2008- 2008- ZOOB- 10 10 io 10 2013- 2013 2013- 2013- 7 7 7 7 mutal norm verzcl 

10 10 10 IO 
10 10 io 10 

7 7 7 • •: •' • • . : :• Paulus mavo/vmbo 2S,24 0,60 2,04 27,88 0,91 0.02 0,07 16,00 14,94 13,19 2,00 30,13 0,50 0,44 0,07 58,00 42,00 31.00 11,00 

Totaal 2S,24 0,60 2,04 27,88 0,91 0,02 0,07 16,00 14,94 13,19 2,00 30,13 0,50 0,44 0.07 58,00 42,00 31,00 11,00 



1.3 Onderwijs (kwaliteitskaart 2013) 
Opbrengstenoordeel VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Paulus mavoArmbo geen oordeel voldoende voldoende geen oordeel geen oordeel 

Per onderdeel 
Rendement onderbouw 

Score 2010-10-01 124 

2011-10-01 93 

2012-10-01 76 

Relatieve score 2010-10-01 o o o o e 

2011-10-01 o e o o o 

2012-10-01 o o ® o e 

Oordeel voldoende 

Van 3e leerjaar naar diploma VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Percentage 2009-2010 84 

2010-2011 66.94 • 86 57 

2011-2012 73 

Relatieve score 2009-2010 O O ^ O O 

2010-2011 • 0 O O O O O O O • O O ® O O 

2011-2012 O • O O O 

Oordeel geen oordeel geen oordeel voldoende geen oordeel geen oordeel 

Gemiddeld cijfer CE VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Cijfer 2010-06-01 6.13* 6.100 

2011-06-01 6.45 • «• 5.900 5.900 

2012-06-01 7.03 • 6.000 

Relatieve score 2010-06-01 O O * O O O O * O O o o o e o 

2011-06-01 O O O « 0 O O • O O o o # o o • O o o o 

2012-06-01 O O © O • o • © o o 

Oordeel geen oordeel voldoende voldoende geen oordeel geen oordeel 

Cijfer SE-CE VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Verschil 2010-05-01 0.326 • .450 

2011-06-01 -0.055 • 0.514 • .400 

2012-06-01 -0.6 • .320 

Verschil 2010-2012 0.0799 .390 

Oordeel geen oordeel voldoende voldoende geen oordeel geen oordeel 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Kernactiviteiten 
De Paulus Mavo voor LWOO Is een zorgschool voor leerwegondersteunend onderwijs 
met het volgende onderwijsaanbod: 
• VMBO, met: 

- theoretische leerweg 
- sector Economie: Handel en Administratie 

Juridische structuur 
Met ingang van 29 juni 2007 maakt de Paulus Mavo - formeel een locatie van het 
Linnaeus College Haarlem - onderdeel uit van de nieuwe Samenwerkingsstlchting 
'Dunamare onderwijsgroep'. 

Een stichting, waarbij 22 scholen - gehuisvest in 36 schoolgebouwen - zijn aangesloten 
met circa 12.500 leerlingen en ± 1600 medewerkers. De naam Dunamare verwijst naar de 
regio, die de onderwijsgroep bestrijkt: duinen, zee en (Haarlemmer)meer. Dunamare biedt 
hier een volledig en voor alle leerlingen passend onderwijsaanbod. De Dunamare 
onderwijsgroep verzorgt tevens (nautisch) onderwijs in Hariingen en speciaal onderwijs in 
Haarlem. 

In Dunamare zijn drie onderwijsorganisaties samengegaan: SaVO, OVO en de 
Noordzee Onderwijsgroep. Op 17 maart 2005 hebben de betrokken besturen een 
intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie ondertekend. Op 1 oktober 2006 
kwamen de besturen tot het voorgenomen besluit om te fuseren. Dit werd - zoals 
eerder aangegeven - op 29 juni 2007 TEKST TOEVOEGEN SCHOOL 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

2002:131, waarvan bijna 50% van de leerlingen zonder LWOO indicatie 
2003:125, idem, ook hier is LWOO indicatie niet gevolgd. 
2004:180, stijging werd veroorzaakt door het verplaatsen leerlingen van LCH 
2005:192, afspraken met OVO m.b.t. LWOO- geïndiceerde leerlingen mag plaatsen. 

2006: 185 
2007: 227 
2008: 267 
2009: 287, alle leerlingen hebben LWOO beschikking, geldt ook voor volgende schooljaren 
2010: 322 
2011: 332, 
2012: 322 
2013: 337 



1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
Met ingang van 1 augustus 2005 opereert de Paulus Mavo - volgens OVO / Dunamare 
afspraak - als een zelfstandige school, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden, 
taken en werkzaamheden. 

De directe aandacht van de nieuwe schoolleiding (ging) gaat uit naar: 

• het zorg dragen voor de toename van het leerlingenaantal, waarbij uitsluitend 
LWOO geïndiceerde leerlingen kunnen worden aangenomen. 

Daarmee kan de school haar zelfstandigheid waarborgen en zich een betere 
financiële positie verwerven. 

• mede dankzij verbeterde inkomsten en een veel efficiëntere werk!nstelling willen en 
kunnen wij zorgdragen voor een geleidelijke verbetering van het totale 
onderwijspakket, waarbij m.n. de Pauluslessen de sleutel tot veranderingen en 
verbeteringen zijn. 

• zorgdragen voor geschikt en bekwaam personeel, die passen binnen een zorgschool. 
Op de moeilijke arbeidsmarkt is het vinden van het juiste (bevoegde) personeel voor 
m.n. de VMBO - en zeker voor LWOO - scholen geen eenvoudige zaak meer. 
Gelukkig hebben de nodige (oud) collega's - van voormalige Linnaeus College 
Haarlem locaties - de overstap gewaagd naar de Paulus Mavo. Daarnaast hebben wij 
via mond tot mond reclame en website-Informatie ook nieuwe personeelsleden 
weten te Interesseren en kunnen aanstellen. 

De vele nieuwe medewerkers (collega's) leggen een grote druk op de organisatie. 
Slechts een kleine selecte groep medewerkers (± 7 personen) werkt langer dan zes 
schooljaren op de Paulus, het merendeel van alle medewerkers (± 50 medewerkers) 
heeft een dienstverband van vier schooljaren of korter aan de school. Dat op zich 
veroorzaakt een unieke situatie en tevens uitdaging, waarin m.n. werkafspraken, 
vermeende werkwijze(n) en traditie(s) voor de nodige Vuis op de lijn kunnen 
zorgen'. 

Het is mede daarom dat de directie in dit jaarverslag opnieuw haar waardering wil 
uitspreken voor de inspanningen van de zittende stafleden, de docenten en de niet 
onderwijzend personeelsleden, die met veel geduld en energie de vele nieuwe 
collega's met enthousiasme blijven inwerken en wegwijs maken. 

1.4 Inspectierapporten en opbrengstenkaart 
Nawoord: 
April 2011 hebben wij via het College van Bestuur vernomen, dat de Paulus inmiddels tot de 
10% beste LWOO / VMBO scholen van Nederland behoort. 

Tijdens het inspectiebezoek op 12 april 2011 werd deze mededeling bevestigd en werden wij 
op alle onderzochte onderdelen voldoende tot goed beoordeeld. Het spreekt vanzelf dat wij 
uitermate trots waren over het behaalde resultaat. Temeer daar alle gegevens van augustus 
2007 tot augustus 2010 zijn meegenomen in deze beoordeling. 

Maar in 2012 en 2013 blijkt dat wij deze 'top' status hebben verloren, daarbij zijn onze 
gemiddelde resultaten bij het Centraal Examen en het te grote verschil tussen S.O en CE 
cijfer m.n. debet aan. Daarop ligt dus nu onze focus. Het toont aan dat wij op de goede weg 
zi]n als we over een reeks van jaren meten en beoordelen. Wij realiseren ons terdege dat 
éen zwaluw geen zomer maakt en wij willen meer. Maar alles heeft tijd nodig. 
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2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Onderwijs 
Hoewel het regelmatig lijkt of het onderwijs ondergesneeuwd wordt door allerlei andere 
beslommeringen, is aan ons onderwijs veel tijd en aandacht besteed. Tijdens dit verslagjaar 
is er niet alleen goed onderwijs en begeleiding gegeven, maar werd de oorspronkelijke 1040 
- uren norm behaald. Maar er is ook een aantal nieuwe zaken aangepakt. 

Allereerst moet daarbij genoemd worden het "door ontwikkelen" van de zogenaamde 
Paulus lessen. In de praktijk zijn dit meer op maat gesneden lessen, die leerlingen m.n. 
moeten helpen bij het wegwerken van leerachterstanden of leerproblemen. Zo zijn er in 
het lesrooster bijvoorbeeld Pauluslessen opgenomen m.b.t. dyslexie, dyscalculie, sociale 
vaardigheden, kennismaken met beroepen, digitale schoolkrantwerkzaamheden en de 
mogelijke gevaren van het gebruik van internet. 

Daarnaast is er opnieuw veel energie gestoken in de opleiding Handel & Administratie, die 
de Paulus Mavo m.i.v. 1 augustus 2007 heeft verkregen, ook al volgt slechts een kleine 
groep (± 50) leerlingen in de bovenbouw dit leer- en lesprogramma. De doelgroep voor 
H&A zijn eigen leerlingen, die na twee jaren onderbouw het niveau van de TL niet behalen. 

Deze leerlingen hebben d.m.v. dit aanbod een mogelijkheid om op de Paulus te blijven en 
op een ander (lager) niveau onderwijs te volgen. Met ingang van 1 augustus 2008 heeft 
deze afdeling een eigen leerjaarcoördinator en stagebegeleider. Eind december 2010 is 
deze afdeling - door ruimtegebrek in het hoofdgebouw - verplaatst naar het nieuwe 
schoolgebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad te Haarlem. De afdeling is en 
blijft echter een volwaardig onderdeel van de Paulus. 

We hebben binnen het kalenderjaar 2012 deze afdeling teruggeplaatst naar de het eigen 
schoolgebouw. De leerlingen voelden zich er m.n. onveilig en ontheemd. Door de lessen 
tekenen en fitness in het schoolgebouw van het SC te plaatsen is er voor het schooljaar 
2011 - 2012 een oplossing gevonden. M.i.v. 1 augustus 2012 zijn alle leerlingen in het 
eigen schoolgebouw ondergebracht. Wel maken wij voor de lessen gymnastiek gebruik van 
de gymaccommodatie aan het Badmintonpad. 

M.i.v. 1 augustus 2009 hebben wij een eigen orthopedagoge in dienst voor vier dagen per 
week (intussen heeft zij haar studie schoolpsycholoog voltooid) en m.i.v. 1 augustus 2010 
is er een tweede orthopedagoge dienst. M.n. bij en in de begeleiding van onze leerlingen 
is dit een zeer gewenste aanvulling en versterking. 

Maar er is opnieuw meer gedaan op de Paulus....! Van bouwkundige verbeteringen tot de 
afronding van de kleine nieuwbouw, van scholing en coachen van het personeel tot het 
optimaliseren van het onderwijs- en werkklimaat. 

De nieuwe leslokalen - in de zgn. patiobouw - zijn eveneens voorzien van zgn. "active 
boards". Daarvoor hebben alle medewerkers (gedwongen) een speciale iet - scholing 
moeten volgen. De praktijk leert ons, dat m.n. de jongere collega's deze iet scholing heel 
snel oppakken en de vele mogelijkheden van het "active board" volop gebruiken tijdens het 
lesgeven. 

De oudere collega's en nieuwe medewerkers kunnen gebruik (blijven) maken van de 
interne scholingsmogelijkheden, die door andere collega's worden verzorgd. Het oude en 
vertrouwde schoolkrijtje is op Paulus sinds 2007 echt voltooid verleden tijd. Wat blijft is 
een zoete herinnering aan lang vervlogen tijden. Het onderwijs ontwikkelt zich, mede door 
de iet- opties en mogelijkheden, sneller dan verwacht. 



Daarnaast volgen alle personeelsleden (O.O.P., O.P en directie) in teamverband 
bijscholingscursussen. Het uiteindelijke doel van deze cursuscyclus moet zijn om meer 
kwaliteit te leveren op verschillende school- en leeronderdelen. Daarbij staan onderwijs en 
begeleiding natuurlijk centraal. Eigen collega's en gastdocenten verzorgden deze 
cursusonderdelen. 

Deze cursussen werden (en worden) in de namiddag en vooravonduren (tot uiterlijk 20.30 
uur) voor alle docenten, staf- en directieleden op school georganiseerd. Daarmee werd 
(wordt) ook de groepsvorming - denk hierbij aan de nieuwkomers - verbeterd. 

Drie collega's (met drie schaduwcollega's) hebben de cursus dyslexiecoach met goed 
gevolg afgelegd, dat geldt ook voor drie andere collega's (met weer drie andere 
schaduwcollega's) m.b.t. de cursus dyscalculiecoach. Hun werkzaamheden heeft ook dit 
schooljaar de nodige aandacht gehad. Verbeteringsvoorstellen moeten de komende jaren 
de aandachtsvelden voor deze belangrijke onderwerpen prominenter op onze 
onderwljskaart zetten. 

Twee collega's hebben de twee jarige masteropleiding "speciaal onderwijs" afgerond, drie 
collega's zijn per 1 augustus voor hun 4e cursusjaar gestart met hun 2e graad studie, resp. 
aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, één lid van de schoolleiding is per 1 augustus 
gestart aan het 2e cursusjaar m.b.t. zorg coördinatie en - taken. 

De Paulus school is en blijft volop in beweging. De dagelijkse praktijk leerde en leert ons 
echter, dat we druk bezig blijven en zijn met onze eerste en meest directe 
werkzaamheden: het geven van onderwijs en begeleiding aan onze leerlingen. Waardoor 
andere aandachtspunten niet altijd die aandacht krijgen, die deze toch nodig hebben. Maat 
wij zijn alert op deze problematiek en proberen alles naar behoren te verwerken. 

Het schoolplan heeft in het kalenderjaar 2011 wel die aandacht van alle 
onderwijsgevenden en directie gekregen, welke van een schoolorganisatie verwacht mag 
worden. Bezinning en verdieping op onze werkzaamheden en het werken aan het 
schoolplan (vernieuwingen, veranderende eisen, etc.) zijn van groot belang. 

In augustus 2009 zijn we gestart met een nieuw schoolwerkplan, waarvoor het College van 
Bestuur in principe in februari 2010 haar goedkeuring aan had verleend. Het 
schoolwerkplan is vastgelegd voor de periode augustus 2009 - augustus 2012. Bij de 
inspectie hebben wij aangegeven dit schoolplan te willen blijven gebruiken voor het 
schooljaar 2012 - 2013. In juni heeft de MR het nieuwe schoolplan ontvangen, wij rekenen 
op goedkeuring voor 1 november. Dit schoolplan is dan vastgesteld voor de periode 2013 
- 2017. 

De vaksecties hebben vanaf de tweede helft 2008 - mede vanuit de cursus "rijke 
leeromgeving" ook gewerkt aan een nieuw vak leerplan. Deze vak leerplannen moeten 
tijdens het schooljaar 2009 - 2010 worden afgerond. Daarnaast wilden wij - voor het 
samenstellen van een digitaal (PAULUS) handboek - in 2011 de nodige tijd inruimen. In 
2011 hebben ook alle vaksecties gewerkt aan vaste leerstofafspraken, centrale 
proefwerken en uniforme normering. Alle afsopraken in deze worden automatisch 
gecontinueerd. 

2.2 Kwaliteitvoorlichting 
Er is in het verslagjaar weer veel tijd gestoken in algemene voorlichting. Dat betekent in de 
praktijk dat de algemene voorlichting m.b.t. leerwegondersteunend onderwijs op tijd naar 
basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs wordt verstuurd. Daarnaast informeert de 
Paulus al deze scholen m.b.t. de (leer)mogelijkheden op de eigen school, waarbij wij 
hopen 'het verschil te kunnen maken' met andere scholen. Dat verzekert de school 
uiteindelijk een vaste plaats binnen het Haarlemse onderwijsveld. 
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E zijn er speciale voorlichtingsavonden georganiseerd voor de ouders / verzorgers, zowel 
m.b.t. het LWOO - in het algemeen - als het LWOO op de Paulus in het bijzonder. 
Bij de Open Dagen traditie in februari hebben wij de school op een avond en ochtend open 
gesteld voor belangstellenden. Rondleidingen worden ook verzorgd op afspraak. 

Maandelijks - op de eerste maandag van de maand - ontvangen alle leerlingen en hun 
ouders / verzorgers een nieuwsbrief. Daarin is m.n. ruimte voor Paulus voorlichting en 
overige wetenswaardigheden. 

Communicatie 
Om de goede communicatie op en binnen de Paulus te handhaven wordt er iedere 14/21 
dagen een digitale PIEP (= Paulus Informatie En Paulus- afspraken) 'uitgereikt'. Daarin 
worden alle wetenswaardigheden, die voor het personeel belangrijk kunnen zijn, vermeld. 
Daarnaast staan er op alle dinsdagmiddagen vergaderingen gepland, waarin wij elkaar - in 
steeds wisselende samenstellingen - informeren over talloze verschillende onderwerpen. 

Voor de leerlingen, hun ouders en verzorgers, verschijnt 10 keer per jaar een officiële Paulus 
Nieuwsbrief, die per post wordt bezorgd. Daarnaast versturen wij 9 keer per jaar een zgn. 
volgkaart op, waarin o.a. alle leerresultaten zijn opgenomen. 

Indien van toepassing - ouders en verzorgers kennen de regels en afspraken - sturen wij op 
vrijdagmiddag zgn. kopieën van incidentenformulieren toe. 
Op zaterdagochtend weten de ouders en verzorgers dan welk probleem of welke problemen 
zich tijdens de afgelopen week hebben voorgedaan, maar ook zijn opgelost. 

De eigen website geeft naast algemene informatie, in de Paulus nieuwsrubriek altijd de 
laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden weer. Van de diverse activiteiten plaatsen wij 
foto's op de website. 

Alle ouders / verzorgers worden minimaal vier keer per jaar (verplicht) op school verwacht. 
De eerste keer is tijdens de eerste algemene ouderavond aan het begin van ieder schooljaar. 
Er zijn tijdens een schooljaar drie rapport- en ouderavonden, waarop volgens afspraak de 
ouders / verzorgers met hun kind moeten verschijnen. 

Daarnaast zijn er in de loop van een schooljaar nog andere informatieve thema avonden 
gepland. Deze bijeenkomsten zijn op vrijwillige basis, de geringe opkomst voor deze 
avonden weerhoudt ons echter niet deze avonden te blijven organiseren. 

Bij grote problemen worden de ouders / verzorgers direct op school ontboden. Zij worden 
dan nader geïnformeerd over de ontstane problematiek en we proberen afspraken te maken 
betrokken leerling, de ouders/ verzorgers en indien noodzakelijk of gewenst met betrokken 
instanties. In voorkomende gevallen spelen m.n. de zorgcoördinatoren en directie een 
belangrijke rol. Op woensdagnamiddag / -avond en zaterdagochtend is er ook de 
mogelijkheid om een afspraak te maken met de directeur van de school. 

2.3 Personeel 
Personeelszaken 
Er is de afgelopen jaren veel aandacht en energie gaan zitten in personele zaken. We zitten 
om geschikte en bekwame (en m.n. LWOO gemotiveerde) personeelsleden te springen. In 
de afgelopen zes schooljaren is het team van Paulus medewerkers gegroeid van ± 20 naar 
± 60 personeelsleden. 

Het overstappen van collega's van de ene school (= cultuur) naar de andere school (= 
andere cultuur) is voor vele personeelsleden toch vaak moeilijk en vraagt de nodige energie 
en doorzettingsvermogen. Ook al wordt deze stap bewust genomen en is deze zelf verkozen. 



Het vereist altijd een omschakeling naar een andere cultuur, maar ook en vooral, een soms 
drastische omschakeling naar een ander pedagogische (LWOO) klimaat en bijbehorende 
werkstructuur. Het vraagt veel energie, durf en doorzettingsvermogen. 
Onze leerlingen zijn niet voor niets op deze school (geplaatst) en de problematiek van alle 
kinderen is heel verschillend. En het is van alle jaren, de nieuwe personeelsleden - hoe 
ervaren zij ook zijn - worden door de leerlingen altijd en overal uitgetest op hun expertise, 
doorzettingsvermogen, consequente werkwijze, gevoel voor humor, etc. Met deze 
zorgleerlingen kunnen en willen werken vraagt om specifieke vaardigheden. 

De directie en staf beseffen deze problematiek terdege, maar kunnen slechts coachen en 
blijven ondersteunen. Zij doen in deze ook een beroep op de meer ervaren docenten en 
medewerkers. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd en ook professionele 
ondersteuning van buitenaf - d.m.v. een docentencoach - behoort tot de mogelijkheden. 

Grote zorg is er m.b.t. de directe toekomst t.a.v. de nieuwe vacatures, die overigens ook 
tijdens het schooljaar kunnen ontstaan. Daarbij spelen bevoegdheidseisen een belangrijke 
rol. Het betekent in de praktijk dat collega-docenten moeten gaan studeren en dat heeft een 
directe verzwaring van de totale werkzaamheden tot gevolg. Andere werkzaamheden 
moeten dan - mits mogelijk en met bijbehorende faciliteiten - door derden worden 
overgenomen. 

Het ziektepercentage is opnieuw laag. Dat zegt iets over de (collegiale) sfeer binnen de 
school, waar overigens hard wordt gewerkt. We letten goed op onze medewerkers. We 
proberen alle personeelsleden enigszins tegemoet te komen, door te streven - bij een 
fulltime baan - naar een vrij dagdeel of andere roosterwensen te honoreren. Wij zijn van 
mening, dat het ziektepercentage mede door zulke maatregelen laag blijft. 

Uiteraard zijn alle nieuwe docenten en medewerkers in een begeleidingstraject opgenomen 
en proberen wij hen d.m.v. coachen en taakverlichting te helpen bij hun werkzaamheden. In 
het licht van het nog steeds manifeste lerarentekort is het zeker gewenst, dat aan de 
begeleiding van nieuwe personeelsleden veel aandacht wordt besteed. Het afgelopen jaar 
hebben wij een vaste interne coach een aantal docenten laten begeleidingen. 

Bovendien zal het personeelsbeleid gericht moeten worden op een aantal flankerende of 
aanvullende maatregelen. We onderzoeken mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de 
Paulus Mavo (= Dunamare) als werkgever te bevorderen. 

Daarbij denken wij aan de vele verschillende aspecten van het werk: van adequate 
werkruimten tot lesroostervrije dagdelen, waardoor andere werkzaamheden die aandacht 
kunnen krijgen, die deze werkzaamheden ook verdienen. Maar ook dat eens vrijaf kan 
worden genomen als piek- of stressmomenten daarom vragen. Een fitnessruimte, 
stilteruimte, betere studiefaciliteiten en - opties, het thuisgebruik van schoolapparatuur 
(bijv. Laptop), enzovoorts wordt overwogen. Het maakt allemaal deel uit van - niet altijd 
gangbare - ideeën m.b.t. onze werkzaamheden. 

Aan "oudere" personeelsleden (mits zij gebruik maken van de regeling bapo 52+ / 56+) 
wordt indien gewenst - een 4-daagse / 31/2-daagse lesweek aangeboden. Vanzelfsprekend 
houden wij rekening met collega's, die ouderschap- of zorgverlof opnemen. Bij vervelende 
of zwaarwegende privéomstandigheden houden wij zoveel mogelijk rekening met 
betrokkenen. 

Op een school vinden overdag talloze verschillende werkzaamheden plaats. Onderwijs en 
begeleiding van leerlingen staan daarbij voorop, maar er is veel meer: overleg over vele 
verschillende onderwerpen en in verschillende groepen, vergaderingen, bijeenkomsten, 
scholing, collegiaal overleg, nakijken van overhoringen, proefwerken, schoolonderzoeken, 
gesprekken met mentorleerlingen, leerstofhulp voor leerlingen, oudergesprekken, invoeren 
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of invullen van cijfers en andere gegevens t.b.v. leerlingen, ouders, personeel, etc. etc. 

Om al die redenen hebben wij op de dinsdagmiddag een vast vergadermoment ingebouwd 
en zijn we "allemaal" op de andere dagen tot 16.15 uur op school aanwezig. De leerlingen 
weten, dat zij na hun normale lestijd eventueel kunnen of moeten blijven voor bijvoorbeeld 
een mentorgesprek, bijlessen, inhalen van leerstof of proefwerken, etc. 

Informatie en Communicatie Technologie 
De bijscholing van al het personeel op ICT gebied is ook in dit verslagjaar opnieuw 
aangepakt. Alle personeelsleden werden op school in staat gesteld zich bij te laten scholen 
door meer ervaren collega's of konden een externe cursus volgen. 
Deze scholing heeft alles te maken met de plaatsing van de zgn. active boards en minimaal 
vijf computers in alle leslokalen. Maar ook de verschillende software programma's vroegen / 
vragen om oefening. 

2.4 Financiën 
Toekomstige ontwikkelingen: 

We bereiden ons voor op de aangekondigde bezuinigingen, denk daarbij aan: 
• daling GPL vergoeding 0,59% in 2013, 
• daling personeTe vergoedingen door wijziging brin nummer 2014 
• voorgestelde bezuinigingen vanuit overheid in 2014 - 2015: 1,5% 
• idem in 2015 - 2016 van 4,5% 
• negatieve functiemix - effecten 

Maar desondanks proberen wij binnen gegeven marges vorm te geven aan: 

Vernieuwing van het onderwijs: 
• Verbeteren / wijzigingen / aanpassen van de reguliere lessen 
• Opbrengstgericnt / handelingsgericht werken 
• D fferentiëren 
• Ipad in de klas 

Scholing: 
• het door ontwikkelen van scholingsbeleid, dat gericht is op het verbeteren van het 

didactisch en pedagogisch handelen. 

Onderwijs: 
• Er is een gedragen school(werk)plan, waaraan een ieder zich conformeert. Een 

Paulus handboek moet daarbij - op termijn - als een handige richtingswijzer en 
afsprakenboek gebruikt kunnen gaan worden. 

• Aansturing van de onderwijskundige ontwikkelingen valt onder de regie van de plv. 
directeur. 

Onderhoud in eigen beheer: 
• Het beleid is er op gericht om het (klein) onderhoud in eigen beheer te laten 

plaatsvinden. We zijn weliswaar een kleine school, maar wel met de nodige 
ambities. In samenwerking met het bestuur bureau is er tevens de mogelijkheid 
om de onderhoudsmedewerkers te detacheren naar andere scholen, die deel 
uitmaken van de Dunamare onderwijsgroep. 

(Indien nodig - m.n. bij grote onderhoudswerkzaamheden - wordt 
uiteraard een beroep gedaan op de deskundige inzet van bedrijven.) 



Aanschaf van ICT - apparatuur: 
• Eveneens ter wille van de beheersbaarheid en doelmatigheid van de uitgaven is 

besloten de aanschaf van ICT -apparatuur - via Dunamare te doen plaatsvinden. 
Op schoolniveau kunnen nog uitsluitend kleine uitgaven (binnen een beperkt 
budget) worden gedaan. Voor grotere uitgaven en investeringen is steeds de 
toestemming van de ICT- coördinator of directeur noodzakelijk. 

Imago LWOO / VMBO: 
• Een werkgroep moet de eerste aanzet worden om het imago van dit onderwijstype 

te verbeteren. Dat is er het afgelopen jaar niet van gekomen. 

3. Toelichting op de exploitatie 

Leerlingencorrectie 
Bestemmingsreserve 
Jaarcijfers na 
correctie 

Analyse van het exploitatiesaldo: 

Gelet op de sterk verbeterde financiële informatieverstrekking vanuit het bestuursbureau in 
het afgelopen jaar, waardoor gewenste sturing goed mogelijk is en daarbij de groeiende 
school met alle kostenaspecten van dien, zijn wij tevreden over het uiteindelijke financiële 
eindresultaat. 

Het moest in het verleden wat dit betreft voor een groot deel komen, vanuit eigen ervaring 
en expertise, geholpen door een eigen beperkte en eenvoudige (schaduw) boekhouding. De 
nieuwe mogelijkheden en mogelijkheden met DDIS zijn een prima ontwikkeling, evenals de 
professionalisering van de afdeling financiën en controle. Wij zijn verheugd, dat zij hun 
informatievoorziening t.b.v. de schoolleiders blijven uitbreiden. 

Extern: 
De afgelopen zeven schooljaren heeft de Paulus Mavo "het tij gelukkig kunnen keren". 
Pogingen om m.n. meer LWOO leerlingen - voor de brugklas - te werven en met de nodige 
zorg en energie gedaan - blijft vruchten afwerpen. 

Het belangstellingspercentage blijft gestaag groeien, maar wij kunnen slechts ± 85 
brugklasleerlingen plaatsen en huisvesten. 
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De groei van de school is daarmee een grote - positieve - zorg en tevens een enorme 
uitdaging. Daardoor zijn het werven van bekwaam personeel en onze huisvesting (met de 
patiobouw) de belangrijkste aandachtspunten geweest. Door onze beperkte huisvesting 
kunnen wij feitelijk geen LWOO instroom leerlingen plaatsen in de klassen 2-3-4. 

Intern: 
De Paulus zal zich moeten blijven (ontwikkelen en) profileren als een eigentijdse school met 
modem onderwijs. De leerlingen moeten daarbij zoveel mogelijk gebruik kunnen gaan 
maken van alle moderne leer- en hulpmiddelen, denk daarbij aan de vele verschillende iet-
faciliteiten. 

Maar ook de Paulus lessen zijn van belang, daar wordt structureel gewerkt aan 
leerachterstanden en aan noodzakelijke vaardigheden en daarbij bieden we kennisterreinen 
aan die passen bij deze tijd. 

De komende jaren moet dit interne proces nog beter gestalte krijgen. Beter, afwisselender 
en meer aangepast onderwijs moet leerlingen aanspreken en zal hopelijk een 
(gelijk)blijvende stroom van leerlingen voor onze school doen kiezen. Maar dat alles wel 
degelijk binnen duidelijke structuren en afspraken. 

Vanaf juni 2008 tot en met vandaag doen wij aan scholing en intervisie. Het moet de 
personeelsleden en leerlingen de nodige positieve energie (aan)leveren voor alle 
werkzaamheden. Het leren aanbieden van leerstof op verschillende manieren - waarbij de 
docent toch bij zichzelf kan blijven - moet uiteindelijk leiden tot een gevarieerd 
lesprogramma voor iedereen. 

Personeel: 

Onderwijzend personeel: 
Door de forse stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren hebben wij veel 
nieuwe docenten met weinig LWOO ervaring binnen de school gekregen. Maar wel 
docenten, die willen en de LWOO uitdaging durven aan te gaan. Het lesgeven aan een 
ander type leerling in een andere vorm van onderwijs betekent de nodige veranderingen en 
in sommige gevallen incasseringsvermogen opbouwen. Met de medewerking van de meer 
ervaren collega's, (docenten)coaches en scholing levert dit geen al te grote problemen op. 
Het vraagt veel van velen. 

Het is onvermijdelijk, dat toch enkele collega's liever (weer) omzien naar een betrekking 
binnen het reguliere onderwijs. Gelet op het huidige functiebouwwerk binnen het onderwijs 
en ook binnen Dunamare - met bijbehorende salarisschalen - loopt de school steeds het 
risico, dat medewerkers de school verlaten om 'hoger op' (m.n. salarisniveau) te kunnen 
komen. 

De directie is zich terdege bewust van deze totale problematiek. M.n. door een goede 
communicatie na te streven en het verlenen van steun aan de betrokken leerkrachten 
proberen zij te helpen, waar dat mogelijk is. M.b.t. betere salaris- voorwaarden - ook 
binnen VMBO / LWOO wachten wij de nodige landelijke en eigen bestuurlijke ontwikkelingen 
met interesse af. 

Tevens wordt ondersteuning verleend bij het zoeken van scholingsmogelijkheden, wordt 
financiële ondersteuning geboden bij studietrajecten of extra ondersteuning aangeboden. 



Huisvesting 
De huisvesting van de Paulus Mavo is vanaf 2010 aanzienlijk verbeterd. Vanuit het plan 
(groot)onderhoud / investering Gemeente Haarlem kwamen o.a. de nieuwe indeling op de 
begane grond (patiobouw) en de inrichting van een fitnessruimte tot stand. 

Langzaam maar zeker hebben wij de afgelopen zes jaren geprobeerd het gehele 
schoolgebouw in haar originele en oorspronkelijke karakter / bouwstijl te herstellen. Ook 
deze werkzaamheden worden door velen - ook leerlingen - gewaardeerd. 

Voornoemde onderhoudswerkzaamheden (met daarbij een schoon en verzorgd 
schoolgebouw en schoolomgeving) hebben nog steeds een uiterst positief effect op het 
personeel en de leerlingen. Zij voelen en weten zich gewaardeerd en merken dat een mooie 
en opgeruimde school ook een nodige positieve uitwerking heeft op alle Paulus geledingen. 

Het schoonhouden van het schoolgebouw vindt plaats in eigen beheer. Deze medewerkers 
zijn direct betrokken bij school en voelen zich verbonden met het geheel en daarmee ook 
mede verantwoordelijk. We blijven hechten - iedere dag weer - aan een schoon en 
opgeruimd schoolgebouw. 

Jaarlijks houden wij - mede op advies van de brandweer - één of twee brand(weer) 
oefeningen. 

TOT SLOT: De Paulus Mavo / VMBO: 

wil een kleine (h)eerlijke zorgschool zijn en blijven. 

waar op veilige, sportieve, vriendelijke en consequente wijze met elkaar wordt 
samengewerkt 

met als één van de doelstellingen om binnen een decennium tot de beste kleine 
zorgscholen in de regio te mogen behoren en dat dan ook te blijven. (Gelet op 
het inspectiecommentaar is ons dat aardig gelukt, maar wij willen deze prestaties 
afmeten aan meerdere criteria, dan momenteel in de praktijk door derden 
gebeurd) 

voor de korte termijn geldt als devies: betekenisvol willen en kunnen werken, 
waarbij positieve energie ons samenwerken en samen leren vergemakkelijkt. 

met oog en begrip voor elkaar fs) plussen en minnen 

waarbij wederzijds respect en vertrouwen ijkpunten zijn op de dagelijkse 
werkvloer met onze leerlingen en met elkaar 
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Als ZORGSCHOOL is het natuurlijk een speciale vermelding waard, dat wij opnieuw een hoog 
slagingspercentage van 95% hebben weten te behalen. Maar het is op onze school nooit een 
doel op zich geweest zo te willen scoren. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat een enorme 
steun in de rug van iedereen is geweest. Het schept vertrouwen in de toekomst en geeft ons 
allen een veilig, sportief, vriendelijk en consequent gevoel dat wij op de goede weg zijn en 
een juiste richting hebben gekozen voor onze ZORGLEERLINGEN. 

Haarlem, 10 oktober 2013. 

MJ. Kruijer, directeur 
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0. Cijfers en Kengetallen 

0.1 Financiën 

Exploitaüe 11/12 Begroting 11'12 Exploitatie 12<'13 Begroting 12<i 3 Percentage 
2011.8 2011.8 2012-8 2012-8 
2012-7 2012-7 20137 2013-7 

T 3-Baten 
*• 3.1 • Rijksbijdragen OCenW 

Tolaal 3.1 • Rijksbijdragen OCenW 
^ 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 
• 3.3 - Baten werk i.o.v. derden 

Totaal 3.3 - Baten werk i.o.v. derden 
• 3.4 - Baten werk i.o.v. derden 

Totaal 3.4 - Baten werk i.o.v. derden 
• 3.5 - Overige baten 

Totaal 3.5 - Overige baten 
Totaal 3 - Baten' 

T 4-Lasten 
l* 4.1 - Personele lasten 

• 4.2 • Afschrijvingen 
Totaal 4.1 - Personele lasten 

^ 4.3 - Huisvestingslasten 
Tolaal 4.2 - Afschrijvingen 

Totaal 4.3 • Huisvestingslasten 
^ 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 4 - Lasten 

Totaal 

Resumé 
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Exploitatie Exploitatie 
11/12 Begroting 11/12 12/13 Begroting 12/13 

8.958.815 9.898.316 9.742.654 4.148573 
9.199.174 9.950.016 9.625.456 3.992 109 
-240.359 -51 700 117.198 156,464 

2 0 3 0 
0 0 -92052 57,893 
2 0 -92.049 57.893 

-18.279 0 0 65.000 
-1.129 0 0 0 

0 -117.875 0 79.006 
0 0 0 0 

-19.408 -117.875 0 144.006 

-220.949 66.175 25.149 70351 

3 Baten 
4. Lasten 
Totaal (A) 

Extracomptabele correcties 
Correctie betaalregeling 
Leerlingcorrectie 
Totaal correcties (B) 

Bestemmingen 
ESF 
ouderraad 
overige 
öestem.res boeken 
Totaal bestemmingen (C) 

Resultaat na correcties en bestemmingen (0 - A+B-C) 



0.2 Investeringen en Grootonderhoud 2012/2013 

werkelijke uitgaven 
SO VSO 

verbouwingen 

gebouwen 
391.757 

inv./app. 7jr. 
6.825 12.455 

inventaris 15 jr. 
10.523 2.296 

inv. ICTapp 
4.735 9.237 

transport 
6.250 

Totaal 
22.082 421.995 

investeringsbegroting 12/13 
13.300 16.900 

Verschil 
-8.782 -405.095 

uitgaven grootonderhoud 
16.374 1.650 



0.3 Personeel 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
De Prof.dr.Gunningschool (brinnummer 18EC) bestaat uit de locaties SO - VSO - Vestiging Gunning 
op de Daaf Geluk en de Rebound Haarlem. De toelichting van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk 
zal opgenomen worden in de toelichting van de Daaf Geluk. De locatie Rebound heeft de organisatie 
intern aangepast en een teamleider aangesteld gecombineerd met de functie van begeleider en 
daardoor meerdere dagen op de locatie aanwezig. Er is binnen het team meer rust ontstaan 
waardoor er een kwaliteitsslag gemaakt is. Belangrijk onderdeel hiervan is scholing. De tijdelijke 
huisvesting van de Rebound blijft een punt van aandacht en geen visite kaartje voor de voorziening. 
De locatie SO blijft een stabiel leerlingaantal houden. De huisvesting is qua lokalen goed op orde. 
Punt van aandacht blijft de sportzaal die fysiek te ver van de school ligt. In samenwerking met SRO, 
de gemeente en stichting Spaarnesant worden gesprekken gevoerd om tot een passende oplossing 
te komen. Door het hoge leerlingaantal is de huisvesting voor OOP-ers beperkt. De bekostiging van 
de school is niet toereikend om de aanbouw, die dit probleem verhelpt, te financieren. Dit blijft een 
punt van aandacht. De locaties VSO heeft verdere stappen gemaakt naar een nieuwe huisvesting op 
de Planetenlaan 13. De aannemer heeft het plan voor de verbouw gereed. De verhuizing is gepland 
in juli 2013. Het jaar kenmerkt zich voor de SO en de VSO door de gevolgen van Passend Onderwijs. 
De kaders van het Samenwerkingsverband worden steeds meer duidelijk en scherper. Het opstellen 
van de diepte profielen is hier een onderdeel van. Binnen WSNS (samenwerkingsverband SO) wordt 
een experiment aanvraag ingediend om Passend Onderwijs een jaar eerder, augustus 2013, in te 
laten gaan. Dit geeft mooie uitdagingen om Passend Onderwijs vorm te geven. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 
De tendens van daling in leerling aantal op de Rebound als gevolg van het starten van de 
trajectgroepen op verschillende Haarlemse scholen is toegenomen. De verwachting dat dit aantal in 
de laatste maanden van het schooljaar 2012-2013 weer zal toenemen is uitgekomen. De specifieke 
leerling die meer ondersteuning en observatie nodig heeft blijft lastig binnen een reguliere setting te 
plaatsen. De problematiek van de leerlingen op de Rebound is daardoor zwaarder geworden dat 
meer expertise van de medewerkers vraagt. De verzwaring van de populatie binnen het SO en VSO 
blijft toenemen. De verwachting is dat dit zich in 2013 zal consolideren. De instroom van leerling 
gedurende het schooljaar is op de VSO sterker aanwezig dan op het SO. Op het SO is gedurende het 
schooljaar slechts ruimte voor leerlingen die aangemeld door het REC als crisisplaatsing benoemd 
worden. Op de VSO zijn in totaal 35 leerlingen geslaagd vooreen VMBO-certificaat en/of geheel 
diploma en 40 leerlingen opgegaan voor een of meerder ivio -examens. Het MBO blijft met 27 
leerlingen voor het VSO de belangrijkste uitstroomrichting, 5 leerlingen stromen uit naar de HAVO en 
1 leerling naar een reguliere VMBO. De school heeft 3 leerlingen begeleid naar werk. Voor het SO 
stroomde 1/3 van de leerlingen uit naar regulier onderwijs. 
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1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
Binnen de VSO was de belangrijkste ontwikkeling de scholing in effectief lesgeven aan de hand van 
Marzano. Het herkennen en kunnen toepassen van verschillende leerstijlen zorgt ervoor dat 
leerlingen nog beter ondersteund worden. Het Individueel Ontwikkeling Plan is breed in de school 
doorgevoerd. De ouders en leerlingen zijn volledig betrokken bij dit proces. Binnen de SO is ingezet 
op een vervolg scholing van de sociaal-emotionele methode "Kanjer training". De locatie Rebound 
heeft na een onrustige periode de ruimte gehad om vanuit rust in te zetten op intervisie en het 
uitwerken van plannen voor de toekomstige Plus Voorziening die met ingang van Passend Onderwijs 
de Rebound zal vervangen. 

2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 
Het onderwijs op de Rebound-Haarlem wordt individueel gegeven daar het doel van de Rebound, het 
terugkeren naar de school van herkomst, is. De leerlingen werken met planners en methodes van de 
school van herkomst. Het niveau varieert van PRO-onderwijs tot en met Gymnasium. De taak van 
het team ligt voornamelijk in de begeleiding en observatie van de leerlingen ten einde na een 
periode van 16 weken een passend advies te geven voor een succesvol vervolg. Er is in 
samenwerking met het Samenwerkings Verband-ZK een start gemaakt om de kaders voor de Plus 
Voorziening in 2014 te operationaliseren. 

Na de evaluatie van het didactisch leerlingvolgsysteem binnen de VSO is het systeem verder 
uitgerold. De afdeling VMBO-t is gegroeid naar 4 klassen. De ivio examens is een vast onderdeel 
binnen de stageklassen waarvoor een zeer groot deel van de leerlingen zich opgeven. Er is stevig 
ingezet op het dyslexie probleem bij leerlingen. Hiervoor zijn extra laptops en software aangeschaft. 
Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een AKA-sport opleiding in samenwerking met 
de gemeente en het Nova college. Het rapport is ter goedkeuring naar de onderwijs inspectie 
gestuurd. Op de locatie SO is het lees- en rekenonderwijs geoptimaliseerd en zijn de leerkrachten 
geschoold in een sociaal emotionele methode (Kanjer training) die in alle klassen wordt gegeven. 

2.2 Kwaliteit 
De kwaliteit van de Rebound wordt gewaarborgd door het aanbieden van extra scholingsdagen en 
interne cursussen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de opbouw van expertise over psychiatrische 
beperkingen en het leren geven en ontvangen van professionele feedback. Binnen een kleine setting 
is dit laatste item een essentieel onderdeel. De afdeling VSO heeft naast trainingen om kwaliteit te 
onderhouden ingezet op scholing in het effectief lesgeven aan de hand van Marzano en een training 
op het gebied van gebruik digibord. De afdeling SO blijft haar kwaliteit onderhouden door middel van 
verschillende trainingen waaronder rekendidactiek, dyscalculie, het optimaliseren van leesonderwijs 
en Kanjertraining. Dit vergt een jaarlijkse update en aanscherping. 



2.3 Personeel 
Binnen de locatie Rebound heeft het jaar zich gekenmerkt door een laag ziekteverzuim onder de 
medewerkers. Team interventie en coaching heeft er voor gezorgd dat er meer balans in het team is 
ontstaan. Een andere managementstructuur heeft gezorgd voor meer rust. Het team van de VSO en 
SO is in 2012 stabiel gebleven. De ziekteverzuimcijfers van de cluster-IV scholen (wec-scholen) liggen 
landelijk hoger dan de gemiddelde cijfers bij Dunamare en de regulier VO scholen. 

2.4 Financiën 
Binnen de begroting 18EC zijn drie deelbegrotingen opgesteld, nl. de rebound-Haarlem, de 
Gunningschool-SO en de Gunningschool- VSO. Deze verantwoording is echter op totaalniveau 
(18EC) en de Rebound-Haarlem opgesteld . 

Het leerlingaantal van de VSO en de SO blijft tot 1 oktober, wanneer de telling vast staat voor de 
bekostiging van het jaar fluctueren. Derhalve blijft het een inschatting van het leerlingaantal voor het 
opstellen van de begroting in april/mei. Door de hoogte van de bekostiging per leerling kan het 
verschil in leerlingaantal gevolgen hebben voor de exploitatie. Dit gepaard gaande met een t-1 
bekostiging maakt het opstellen van een begroting waarin een groei van leerlingaantallen plaatsvindt 
ingewikkeld. Wanneer er een stabiel leerling aantal is zal dit minder grote gevolgen voor de 
begroting/exploitatie hebben. De begroting van de Rebound Haarlem is hierin stabiel en kent geen 
fluctuaties. 

De VSO heeft voor de inkomsten vanuit de kassier functie in de begroting niet het juiste bedrag 
opgenomen. De bekostiging voor de leerlingen die ambulant begeleid worden, wordt na het 
vaststellen van de begroting door het ministerie vrij gegeven. Het bedrag dat via de bekostiging van 
het ministerie binnenkomt voor de leerlingen die ambulant begeleid worden door het REC4.5 wordt 
1:1 doorgestort naar het REC4.5 en heeft verder geen gevolgen voor de exploitatie van de Prof.dr. 
Gunningschool-SO/VSO en de Rebound-ZK. 

De afdeling VSO heeft haar doelstelling van het aantal leerlingen voor schooljaar 2012-2013 naar 
beneden moeten bijstellen waardoor er minder baten zijn binnengekomen. De stroom leerlingen in 
het "Op de Rails" project is echter toegenomen en heft het negatieve verschil bij de reguliere 
leerlingen op. 
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3. Toelichting op de exploitatie 
Grootboekrekeningnummer 3.1 laat en discrepantie zien in begroting en exploitatie. De 
bekostigingscijfers van de kassier school functie die wij hebben voor leerlingen die ambulant begeleid 
worden door het REC4.5 zijn pas na het opstellen van de begroting bekend. Dit veroorzaakt het 
grote verschil. Deze gelden gaan 1:1 naar het REC4.5 en hebben geen invloed op de exploitatie van 
de Prof. dr. Gunningschool-SO-VSO en de Rebound-ZK. Het deel van de te ontvangen bekostiging 
voor de Rebound vanuit het SWV-ZK is bijgeschreven op grootboekrekeningnummer 3.5. 

Bij Grootboekrekening 3.2 is de exploitatie van de declaraties van het vervangingsfonds negatief 
bijgeschreven bij 4.1. en een deel van de subsidie van de gemeente inzake de Rebound is 
bijgeschreven op grootboekrekening 3.5. 

Bij grootboekrekeningnummer 3.4 zijn de werkzaamheden voor de kassier functie voor het REC4.5 
van de exploitatie bijgeschreven op 3.5 en de extra uitgaven voor het leerlingvolgsysteem voor het 
REC4.5 bij 4.4. 

Bij grootboekrekeningnummer 3.5 is de bekostiging van het SWV-ZK voor de Rebound bijgeschreven 
die in de begroting onder grootboekrekeningnummer 3.1 en 3.2 staat. 

De personele lasten bij 4.1 zijn iets lager uitgevallen dan begroot. De exploitatierekening van 
grootboekrekening nummer 4.2 is iets lager uitgevallen en grootboekrekening 4.3 is conform de 
begroting. 

Bij grootboekrekening 4.4 is het grote verschil van bijna 6 miljoen ten opzichte van de begroting toe 
te schrijven aan het feit dat bij het optekenen van de begroting de bedragen die wij ontvangen als 
cassierschool voor alle ambulant begeleidde leerlingen van het REC niet bekend was. Dit bedrag gaat 
1:1 over naar het ree en heeft geen invloed op het resultaat van de Gunningschool SO-VSO en de 
Rebound. 

Bij grootboekrekeningnummer 444008 is het VSO geconfronteerd met verschillende leerlingen 
waarvoor een extern traject is opgestart en er bij het maken van de begroting geen rekening mee is 
gehouden. Hierdoor is een verschil van 22K ontstaan. 

Het totale resultaat van 18EC laat een positief resultaat zien van 25K. 



4. Toelichting op de investeringen 
Bij de apparatuur heeft de SO een digitaal schoolbord aangeschaft. Binnen de inventaris heeft de SO 
en de VSO extra meubilair aangeschaft. Bij de ICT zijn op de SO verschillende computers vervangen, 
fluks hardware lync aangeschaft en op de VSO zijn er laptops voor de docenten aangeschaft in 
combinatie met de digiborden. De verbouwing van de Planetenlaan vult het totale bedrag van € 
391.757,-. Ongelukken met de twee auto's bestemd voor de stage begeleiders dwongen de VSO te 
investeren in nieuwe auto's die niet begroot waren. Door de teruggave van de verzekeringsgelden is 
het bedrag gering gebleven. 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
Schooljaar 2012- 2013 is wederom een positief en succesvol jaar voor Oost ter Hout geweest. Ons 
succes wordt echter ook steeds meer een uitdaging om de leerlingen een plek in het gebouw en het 
rooster aan te bieden. Onze waarden veiligheid, aandacht, persoonlijke begeleiding, rust en 
beschaving blijven de grote pilaren van Oost ter Hout. Onverminderd blijft het team zich inzetten om 
deze pilaren sterk te houden. We zijn er trots op dat het ziekteverzuim op Oost ter Hout een van de 
laagste binnen Dunamare is. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 
In schooljaar 2012-2013 zagen we wederom een stijging van het aantal leerlingen dat naar Oost ter 
Hout toe is gekomen. Het leerlingaantal steeg naar 181 leerlingen. De interesse voor de school blijft 
groot. De ruimte op Oost ter Hout is niet meer toereikend om nog meer leerlingen te kunnen 
huisvesten. De uitbreidings- en renovatieplannen zijn klaar. Hopelijk gaat het in schooljaar 2013-2014 
echt van start, na uitstel van twee jaar. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

1. Groepsstage. Op Oost ter Hout hebben wij een groeiende groep leerlingen die een reguliere 
stage niet kunnen volbrengen. Met deze leerlingen zijn wij een groepsstage begonnen. Het 
UWV en de Werkschool belden en stelde ons voor om een 'werkproject' met deze leerlingen 
te beginnen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen Oost ter Hout en 
bovengenoemde instanties. Tot volle tevredenheid van alle partijen: leerlingen, ouders, 
docenten, werkschool. 

2. Voorbereidingen Pro- Diploma. De voorbereidingen voor een praktijkschooldiploma hebben 
veel tijd, werk en inzet gevraagd van de medewerkers, maar vanaf schooljaar 2013-2014 gaat 
onze regio praktijkleerlingen examineren voor een diploma. Ook onze leerlingen verdienen 
een brevet van vermogen. Zomer 2014 worden de eerste diploma's uitgereikt. 

3. Oost ter Hout is een samenwerking begonnen met ROC Amsterdam. Dit heeft als doel 
leerlingen via een vooropleiding door te laten stromen naar werk. Dit had als resultaat dat de 
leerlingen en een MBO-1 diploma heeft gehaald en direct een baan aangeboden kreeg. 

4. We zijn een bijles- en huiswerkklas gestart bals extra service voor leerlingen die verder willen 
leren. Toeval of niet, wij zagen veel leerlingen uitstromen naar het VMBO en ROC. 

5. Het draadloos netwerk is geheel aangepast aan de zware eisen die de digitale leerweg 
vraagt. 

U a * =e * rï i « a. t « M i i M S - i m [fl ys is yJ i»-



2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Zie ook 1.3 

Onderwijskwaliteit: 

1. Extra bijles rekenen en taal: 
In 2012-2013 hebben wij de mogelijkheid geboden voor leerlingen, die potentieel door 
kunnen stromen naar het ROC, extra lessen rekenen en taal te volgen. Een hard bewijs dat 
dit geslaagd is hebben we niet, maar we zagen opvallend veel leerlingen doorstromen naar 
het ROC. Dit kwam met name door de goede behaalde resultaten. 

2. Modernisering/ aanpassing van het onderwijs: 
Voor de werkvloer hebben we materiaal en gereedschap aangeschaft dat visueel op volgorde 
gelegd kan worden. Voor de leerlingen die moeite hebben met rangschikken is dit een 
voorziening die ervoor zorgt dat hij/zij een opdracht tot het einde aan toe zonder hulp af 
kunnen maken. Voor een leerling met dergelijke visuele en cognitieve beperking is 
zelfstandig een opdracht volbrengen een grote prestatie. 

ICT: ook op ICT-gebied hebben we software aangeschaft die veel meer is toegespitst op Zeer 
Moeilijk Lerende Kinderen. Met de komst van deze digitale reken- en taalopdrachten kunnen 
leerlingen doorgaan zonder extra instructie en krijgen ze meteen feedback na het volbrengen 
van de opdracht. Hiermee groeit het zelfvertrouwen van de leerling. Doorgaans hebben ze 
daar niet zoveel van. Ook ouders zijn blij met deze voortgang. 

3. Leerlingzorg: 
Een aanzienlijke groei van het leerlingaantal vergt een goed zorgplan en efficiënte uitvoering. 
De directie is van mening dat de zorg in de klas moet blijven en dat in een uitzonderlijk geval 
de zorgcoördinator wordt ingeschakeld. De zorgcoördinator behoort kennis van zaken te 
hebben en adequate hulp te bieden. Hiervoor hebben we twee zeer kundige 
zorgcoördinatoren extra uren gekregen om leerlingen te begeleiden om weer volledig deel te 
kunnen nemen aan de lessen in de klas. Ook heeft het geleid tot verwijzing van twee 
leerlingen waar wij de zorg niet meer voor konden bieden. 

4. Uitbreiding stagenetwerk: 
Sinds 2008 is het aantal ZMLK-leerlingen erg gegroeid op Oost ter Hout. Die lichting is nu 16, 
17 jaar en wordt al jaren voorbereid op een arbeidszaam leven. Door de uiteenlopende 
problematiek die we ervaren hebben met deze groep, hebben we onze netwerkcontacten en 
stage-adviezen/ overleggen vooral bij cluster3-onderwijs gezocht en gevonden. Zij hebben de 
expertise en weten nog beter dan wij welke uitstroommogelijkheden er voor cluster-
leerlingen bestaan. Van die kennis en ervaring hebben wij weer geleerd en heeft het ons 
stageplekken en werkgevers opgeleverd, die wij hard nodig hebben. 

5. Continue training zelfredzaamheid en sociale vaardigheden: 



Oost ter Hout staat bekend om het creëren van een beschaafde, nadenkende en ontwikkelde 
gedragshouding van leerlingen. Hiervoor zijn vele lessen in de klas, met zorg en welzijn en 
met interne stage verzorgd. De bagage die de leerlingen meekrijgen zorgt voor open deuren 
bij stagebedrijven en 

6. Samenwerking ROC- Amsterdam: 
Voor leerlingen die in een kleinere setting toch een diploma MBO-niveaul kunnen behalen 
zijn we een samenwerking begonnen met ROC- Amsterdam. Deze pilot heeft tot 
tevredenheid en blijdschap van school, leerling en ouders geleid tot het behalen van het 
diploma. Resultaat: een tevreden school, een blije leerling, trotse ouders. Daar gaat het om. 

Arbeidskundig onderzoek: 

Schooljaar 2012-2013 is de afdeling externe stage gestart met het afnemen van een 
beroepsinteressetest. 

Deze SIWIT test biedt ondersteuning bij de beroepskeuze van LVG jongeren. 

Er worden in deze SIWIT test dertig beroepsinteressegebieden aangeboden met beroepen op 
assistentenniveau. Bij elk beroep wordt aangegeven welke specifieke competenties er nodig zijn voor 
het uitoefenen hiervan. De uitkomst van de test wordt gebruikt bij een oriënterend intake gesprek 
met de leerling om een zo goed mogelijke match tussen de leerling en functie te kunnen maken. Na 
eerdere negatieve ervaringen zijn wij hier nog aandachtiger naar gaan kijken. We maakten mee dat 
leerlingen wilden overstappen naar een discipline die zij niet beheersten of aantoonbaar geen 
interesse in hadden. In de eerste plaats, omdat ze dan wél werden toegelaten tot een MBO-
opleiding. Met als gevolg een uitval van de leerling op het vervolgonderwijs. Dat willen wij 
voorkomen. De SIWIT-test geeft school en ouders een handvat om de uitstroom naar kunnen en 
interesse gerichter te begeleiden. 

Wij proberen de leerling werkplaatsen zo realistisch en modern mogelijk in te richten. Dat hebben we 
gedurende 2012-2013 ook met het vak Zorg en Welzijn gedaan. De bezoeken van de 
stagebegeleiders aan de bedrijven geeft ons gerichte feedback wat wij in huis hebben en goed doen 
en wat we moeten aanpassen of aanschaffen. De medewerkers krijgen alle faciliteiten om 
lesmateriaal aan te schaffen ofte vervangen. 

De winkelbranche blijft op dit moment een groot aandeel houden in de stage. In de uitstroom zien 
we een splitsing in leerlingen die daadwerkelijk gaan werken en een deel dat verder leert op het 
MBO. Schooljaar 2012-2013 gaf een recordaantal leerlingen dat vertrok naar het MBO. 

Toch moet niet ontkend worden dat ook wij last hebben van de financiële crisis. Wij moeten alle 
zeilen bijzetten om de leerlingen geplaatst te krijgen met daarna een arbeidscontract. 



2.2 Kwaliteit 

Vanuit de regio krijgen we zeer goede recensies over Oost ter Hout. Dat mag gezegd worden. De 
mondelinge reclame gaat verder dan ons wervingsgebied. We maken waar wat we zeggen. Dat 
vereist wel iedere dag scherpte, teamafstemming en aanwezigheid van de medewerkers. 

Drie jaar geleden zagen we een grote groep meiden naar Oost ter Hout komen. Door dit feit vonden 
wij als team dat we het lesaanbod en de inhoud van de lessen 'vrouwvriendelijker' moesten maken. 
Tegelijkertijd zagen we door de maatschappelijke ontwikkelingen dat 'manlijke' beroepen steeds 
schaarser werden: loodgieter, elektricien, bouwvak, autobranche. De jongens moesten wel uitwijken 
naar andere disciplines. Zo hebben we een lesaanbod weten te maken waar we zowel de jongens als 
de meiden enthousiast mee krijgen: jongens staan in de keuken, doen winkelpraktijk ( ook cadeaus 
inpakken e.d.), maken schoon. De meiden doen ook mechanische techniek, fietstechniek en 
groenvoorziening. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, want het vergroot de kans op een baan. De 
mentaliteit om blind te staren op één vak is losgelaten. De aanschaf van nieuw lesmateriaal en het 
verzorgen van aantrekkelijke lessen is goed van de grond gekomen. Medewerkers hebben zich 
volledig ingezet om dit voor elkaar te krijgen. 

Wij hebben in schooljaar 2012-2013 een vervolg gemaakt met: 

1. Ontwikkeling lokaal zorg en welzijn 
2. Faciliteren lessen schoonmaakbranche 
3. Moderniseren gymzaal 

Adl . In navolging van vorig schooljaar hebben we de mogelijkheden voor het vak Zorg en Welzijn 
uitgebreid. Er staan nu stoelen, spiegels en leermateriaal voor haar- en baardverzorging. Ook 
hebben we strijkplanken en kwaliteitsstrijkijzers aangeschaft. Zowel jongens als meiden staan te 
strijken. Er is sprake van vergaande emancipatie op Oost ter Hout. 

Ad2. De schoonmaakbranche blijft een tak van arbeid waar veel werk in is. Op Oost ter Hout hebben 
wij onophoudelijk lessen m.b.t. de schoonmaak. Wij hebben er ook bij uitstek een geschikte locatie 
voor om dit vak te oefenen en op vele terreinen toe te passen. 

Ad3. Wij hebben na 25 jaar de gymzaal gemoderniseerd. Het was hard nodig. Vanwege de gezonde 
school die we zijn vinden wij dat een getrainde leerling sterker is en minder snel uitvalt. Daar staat 
Oost ter Hout ook bekend om. De leerlingen zijn er zo goed als altijd, melden zich nauwelijks ziek. De 
nieuwe toestellen en materialen nodigen ook uit om te sporten en te bewegen. 



2.3 Personeel 
Team Oost ter Hout heeft twee nieuwe werknemers mogen verwelkomen, voor het vak Algemene 
Techniek en voor het vak Lichamelijke Opvoeding. 
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Ziekteverzuim meldingsfrequentie Grap 
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2.4 Financiën 

Oost ter Hout is ook schooljaar 2012-2013 behoedzaam omgegaan met het geld. Een langdurig 
afwezige docent heeft zwaar op de financiën gedrukt. Ondanks deze situatie zijn we geëindigd met 
een positief eindsaldo. 



3. Toelichting op de exploitatie 

Oost ter Hout is schooljaar 2012-2013 geëindigd met een positief eindsaldo. 
We constateren dat aan de batenkant meer is binnengekomen dan is begroot. Oost ter Hout rekent 
zich nooit rijk en houdt er altijd rekening mee dat geldstromen kunnen variëren. De lasten zijn lager 
uitgevallen dan was begroot. 

Resumé 

3. Baten 
4, Lasten 

Totaal bestemmingen (C) 
Resultaat na correcties en bestemmingen (D - A+BX) 
Bestemmingen algemeen ^ 
Alg. res. Dunamare 
Alg. res. School 
Totaal bestemmingen algemeen 

Exploitatie 
11/12 Begroting 11/12 

2.028.645 1.930.743 
1.963.846 1.898.208 

32.468 5.000 

94.082 

7.227 
15.385 

27.535 

0 
0 

22.612 

Exploitatie 
12/13 Begroting 12'13 

2.458.523 2.267.322 
2.288.690 _ 2.182.060 

Totaal (A) 64.799 32.535 169.833 85.262 

Extracomptabele correcties • 
Leerlingcorrectie 61.750 0 69.195 0 
Totaal correcties (B) 61.750 0 69.195 0 

Bestemmingen ^ 
bestem.res boeken 
ESF 

36.265 
-3.798 

5.000 
0 

17.713 
0 

0 
0 

17.713 

221.314 

0 
0 

85.262 

0 
0 
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Exploitatie 11/12 Begroting 11/12 Exploitatie 12/13 Begroting 12i13 Percentage 
2011- 8 2011-8 2012-8 2012-8 
2012- 7 2012-7 2013-7 2013-7 
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3.2 - Overige overheidsbijdragen 

Totaal 

3.4 - Baten werk I.o.v. derden 
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3.5 - Overige baten 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 
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4.3 - Huisvestingslasten 

4.4 - Overige instellingslasten 
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werkelijke uitgaven 

ontwikkeling software 
verbouwingen 
gebouwen 78.149 
inv./app. 7jr. 15.151 
inventaris 15 jr. 35.801 
inv. ICTapp 20.904 
transport 
Totaal 150.005 

investeringsbegroting 
12/13 148.000 

Verschil -2.005 

uitgaven 
grootonderhoud 7.192 

4. Toelichting op de investeringen 

Veel kosten zijn te zien bij 121301. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de 
verbouwing van Oost ter Hout. 

122201: de vaatwasser doorschuifsysteem was een welkome aanwinst. Voorheen wasten de 
leerlingen alles af. Nu zijn grote hoeveelheden borden, glazen, bestek e.d. binnen een minuut 
schoon. 

122006: 

Vink werkbank -lademdeli j € 2.958,46 
Hoffmann fietsenrek div. j € 2.607,07 
Moolen overgordijnen € 3.615,48 
Scolair zorgkamer ; € 3.417,04 
Scolair directiekamer € 12.667,49 
Bosan turnmat-wagen div.€ 14.151,42 
De werkbank is voor het vak metaaltechniek geleverd. 

De uitgave voor de fietsenrekken bleek nodig vanwege het toenemende aantal fietsen door de forse 
leerlinggroei van de afgelopen zes jaren. Het mooie fietsenterrein ziet er vol maar toonbaar uit. 

Gordijnen in de AVO- lokalen konden niet meer getoond worden. De houdbaarheidsdatum van 42 
jaar was verstreken. 

Zorgkamer Scolair: om ruimte te sparen zitten de zorg coördinatoren en stage coördinatoren in een 
(kleine) ruimte waar ook nog leerlingen komen praten. De tafels die er stonden hadden ook een 



leeftijd van 35 jaar. Het was nodig, ook arbo-technisch, om de medewerkers op en aan goed 
materiaal te laten zitten, tegenover elkaar. Niet scheef aan oude ronde tafels. 

Zorgkamer Scolair: een directiekamer moet een visitekaartje zijn en degelijkheid uitstralen. De 
afgelopen 5 jaar heb ik op weggevers gezeten van gemeente-inventaris. Dat was genoeg. 

Bosan: De nieuwe LO- docent heeft de gyminventaris bijna geheel vernieuwd. Dit is niet het einde. 
Volgend jaar zal er weer een reservering gedaan worden voor LO. 

122011 
Dell laptop 24x € 15.506,38: 
Dell bv PowerConnect 5524 € 1.090,21 
Wilroff radl acces point € 2.153,80 
Wilroff Acces point div | € 4.307.60 

Door verouderen van het computerpark en de vereisten voor de digitale leerweg (ProDigi) is er veel 
hardware aangeschaft met bijbehorend draadloos netwerk. 

124001 
PonDealer 36-XR-TN Volksw€ 13.945,00 

We zijn trots op onze nieuwe bus. De oude was niet meer veilig en zou ook dit jaar weer veel 
reparatiekosten met zich meebrengen. 

Overzicht investeringen 
Omschrijving Bedrag 

Begrote investeringen 

122001 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

Kloofmachine (Groen) € 2.000,00 
Koffiezetapparaat € 4.000,00 

€ 6.000,00 

122006 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

Gym-inventaris (trampolines+matten) 
Kasten/Tafel/Stoelen directiekamer 

€ 8.000,00 
€ 10.000,00 

meubilair (tafels/stoelen) € 15.000,00 



Vaatwasser doorschuifsysteem Consumptief 
Werkbank (met laden) Mechanische Techniek 
Werktafels Beeldende Vorming 

€ 12.000,00 
€ 3.000,00 
€ 4.000,00 

€ 
52.000,00 

122011 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

Laptops plus bijgehorende laptopkar € 20.000,00 
Nieuw (snel) Draadloos Netwerk € 25.000,00 

124001 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

45.000,00 

Nieuwe schoolbus € 45.000,00; 

€ 
45.000,00 

148.000,00 

Werkelijke investeringen 

121301 
Cauberg proj20120705 reno 
Wichers advies 5e term 
KoningEllis KE02 aug 
BBN proj7625 wk31-35 
Kon.Ellis proj.KE02 sept 
BBN wk36-39 projec7625 
Boshuiz def bestek 2eterm 
Kon.EII proj KE02 okt 
BBN proj 7625 wk40-44 
Koning proj KE02 nov. 
BBN wk45-48 proje7625 
Boshuizen wzh bestek aanp 
overb eindsaldo inves2012 
Boshuizen 2eterm STABU UP 
BBN proj7625 wk49-52 
Boshuizen 2e term bestek 
Koning proj KE02 dec 
BBN wk15m5 Honor.verschot 
Boshuizen 15% aanp.bestek 
BBN wkl-5 proj 7625 
BBN wk15m5 Honor.verschot 
BBN wzhwk06-09 Honor-vs 
Oesterbaai proj 7625 verb 
KonEllis proj KE09jan-fe 
Ucility proj leider maart 
BBN wkl 0-13 honorarium 
Wichers&Dreef advies gymz 

€ 3.272,50 
€ 5.950,00 
€2.108,58 
€3.913,91 
€ 2.328,23 
€ 5.902,73 

€ 526,35 
€1.474,02 
€ 5.657,77 
€ 1.697,35 
€2.622,19 

€726,00 
€-226.591,13 

€ 363,00 
€4.730,01 
€ 1.234,20 
€ 6.030,07 

€11.240,03 
€217,80 

€11.053,79 
€-11.240,03 

€6.200,14 
€1.066,62 

€10.407,45 
€ 374,58 

€ 2.257,26 
€4.961,00 



Ucility proj leider april € 330,95 
BBN wk14tm14 nieuw-vb €2.519,95 
KoningEllis KE02 mrt-apr €1.384,68 
Gem H lem vergun sloop gy € 380,00 
Gem H lem verg gymzaal 

[ Ucility proj manager mei 
€ 1.535.49 

€87,73 
I ; i 

€ -
135.276,78 

122001 
Hakvoort vaatwasser € 8.925,00 
overb eindsaldo inves2012 € -8.925,00 
overb eindsaldo inves2012 €5.176,80 
overb eindsaldo inves2012 € -2.252,55 
overb eindsaldo inves2012 € -2.924,25 

€0,00 

122006 
Vink werkbank -ladeindeli 
Hoffmann fietsenrek div. 
Moolen overgordijnen 

€ 2.958,46 
€2.607,07 
€3.615,48 

overb eindsaldo inves2012 € 9.666,44 
overb eindsaldo inves2012 €-10.714,63 
overb eindsaldo inves2012 € -9.666,441 
Scolair zorgkamer 
Scolair directiekamer 

€3.417,04; 
€12.667,49 

Bosan turnmat-wagen div. € 14.151,42 

122011 
Dell laptop 24x 
Dell bv PowerConnect 5524 
Wilroff radi acces point 
overb eindsaldo inves2012 
Wilroff Acces point div 

€ 
28.702,33 

€ 15.506,38 
€1.090,21 
€2.153,80 

€-21.000,67 
€4.307.60 

124001 

€ 2.057,32 

PonDealer 36-XR-TN Volksw € 13.945,00 
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0. Cijfers en Kengetallen 

0.1 Financiën 
Exploitatie 11/12 Begroting 11/12 Exploitatie 12/13 Begroting 12/13 Percentage 

2011-8 2011-8 2012-8 2012-8 
2012-7 2012-7 2013-7 2013-7 

r 3 - Baten 
• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW tMI.240 6 398.009 e.244.120 5.671.965 110 

• 32 - Overige overheidsbijdragen 
Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 338 «7000 35.010 11.000 318 

3.5 - Overige baten 
Totaal 3.5 • Overige baten 444 830 SSt.02S 361.225 355.386 102 

Totaal 3 - Baten 6.890.398 6.871.038 6.640.356 6.038.361 110 

r 4 - Lasten 
• 4.1 - Personele lasten 

Totaal 4.1 - Personele lasten 5.2S0.411 5.325.7$S 4.873.749 4.443.965 110 

• 42 - Afschrijvingen 
Totaal 4.2 - Afschrijvingen 219.185 214556 232.370 235.184 99 

• 4.3 - Huisvestingslasten 
Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 505.59S 52S910 427.S3S 3S2.69I 112 

• 4.4 - Overige instellingslasten 
Totaal 4.4 - Overige Instellingslasten 1.232.119 1.433.990 1.256.816 1.196.043 105 

Totaal 4 - Lasten 7.237.313 7.603.244 6.790.373 6.267.883 109 

Totaal •34S.S1S -632206 -150.018 -219.532 68 

Resumé 

Exploitatie 
11/12 

Begroting 
11/12 

Exploitatie 
12/13 

Begroting 
12/13 

3. Baten 6.890.398 6.971.037 6.640.355 6.038.351 
4. Lasten 7.237.313 7.503.243 6.790.373 6.257.883 
Totaal (A) -346.915 -532.206 -150.018 -219.531 

Extracomptabele correct ies 
Leerlingcorrectie -2.500 0 -286.488 0 
Totaal correct ies (B) -2.500 0 -285.488 0 

Bes temmingen ^ 
bestem.res boeken 147.016 0 154.473 0 
ouderraad -10.143 0 0 0 
Totaal bestemmingen (C) 136.873 0 154.473 0 

Resu l taa t na co r rec t i es en bes temmingen (D = A+B-C) -486.288 -532.206 -590.979 -219.531 
Bestemmingen algemeen 
Alg. res. Dunamare 5.268 0 0 0 
Aig. res. School -209.063 0 0 0 
Totaal bestemmingen algemeen -203.795 0 0 0 



0.2 Investeringen en Grootonderhoud 2012/2013 

werkelijke uitgaven 
ontwikkeling software 

verbouwingen 38.436 

gebouwen 262 

inv./app. 7jr. 4.624 

inventaris 15 jr. 19.064 

inv. ICT app 5.709 

transport 

Totaal 68.095 

investeringsbegroting 
12/13 226.000 

Verschil 157.905 

uitgaven 
grootonderhoud 141.431 



0.3 Personeel 
Ziekteverzuim percentage Graph _ 
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0.4 Functiemix 

school 
LBÏÏTF 
2008-10 

LCWTF 
W-10 

LDVÏÏF 
2008-10 

TOT, 
WTF 

2008-10 

L8% 
2098-10 

m 
2003-10 

LD'; 
2008-10 

WFM 
2008-10 

LBWTF 
2013-7 

LCWTF LD WTF 
2013-7 2013-7 

TOT, 
WTF 

2013-7 

LB% 
2013-7 

LC% 
2013-7 

LD% 
2013-7 

WFM 
2013-7 

WFM 
mutatie 

WFM 
norm 

WFM 
verschil 

Schoter SG 7,90 17,85 68,03 0,62 0,12 0,26 64,00 13,59 22,20 11,46 47,25 0,29 0,47 0̂4 95,00 31,00 31,00 0,00 

Tolaal 7,90 17,85 68,03 0,62 0,12 0,26 64,00 13,59 22,20 11,46 47,25 0,29 0,47 0̂4 95,00 31,00 31,00 0,00 

0.5 Onderwijs (kwaliteitskaart 2013) 
O p b r e n g s t e n o o r d e e l 

Schoter SG 

P e r o n d e r d e e l 
Rendement onderbouw 

Score 

Relatieve score 

2010- 10-O1 

2011- 10-01 

2012- 10-01 

2010- 10-01 

2 0 1 1 - 10-01 

2012- 10-01 

Oordeel 

Van 3e leer jaar naar diploma 

Percentage 

Relatieve score 

2 0 0 9 - 2010 

2 0 1 0 - 2011 

2 0 1 1 - 2012 

2 0 0 9 - 2010 

2 0 1 0 - 2011 

2 0 1 1 - 2012 

Oordeel 

Gemiddeld c i j fe r CE 

Cijfer 

Relatieve score 

Oordeel 

Ci j fer SE-CE 

Verschil 

Verschil 

Oordeel 

2010- 06-01 

2 0 1 1 - 06-01 

2012- 06-01 

2010- 06-01 

2 0 1 1 - 06-01 

2012- 06-01 

2010- 06-01 

2 0 1 1 - 06-01 

2012- 06-01 

2010-2012 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-B 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-K 

geen oordeel 

VMBO-K 

geen oordeel geen oordeel 

VMBO-T 

voldoende 

99 

106 

116 

O O # O O 

O O O • O 
o o o o » 

voldoende 

VMBO-T 

8 2 

85 

7 2 

O • O O O 

O O • O O 

O O # O O 

voldoende 

VMBO-T 

6.700 

6.500 

6.400 

O O O O • 

O O O O • 

O O O • O 

voldoende 

VMBO-T 

.010 

.160 

.200 

.120 

voldoende 

HAVO 

voldoende 

HAVO 

5 4 

6 2 

44 

O • O O O 

O O • O O 

• O O O O 

onvoldoende 

HAVO 

6.300 

6.100 

5.900 
o o » o o 
O O • O O 

• O O 

voldoende 

HAVO 

.190 

.240 

.330 

.260 

voldoende 

VWO 

voldoende 

VWO 

59 

55 

32 

o o » o o 
o o ^ o o 
• O O O O 

voldoende 

VWO 

6.400 

6.200 

6.200 

O O O • O 

O O • O O 

O O # O O 

voldoende 

VWO 

.440 

.530 

.520 

.500 

onvoldoende 



1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het schooljaar 2012-2013 is een hectisch jaar geweest voor Het Schoter. Vanaf einde 2012 is de 
schoolleiding begeleid door een interim adviseur vanuit het centraal bureau. Per april is de rector 
vertrokken, waarna de interim adviseur tijdelijk de rol van rector heeft vervuld tot aan het einde van 
het schooljaar. Het een en ander heeft tot nieuw beleid geleid dat in de laatste maanden van het 
schooljaar in school is besproken en doorgevoerd. 

Het grootste punt van aandacht was het personeelsbestand. Dit moest verder in evenwicht worden 
gebracht met de inkomsten, gebaseerd op het aantal leerlingen. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat 
er 8 collega's van het OOP zijn herplaatst binnen Dunamare en dat de schoolleiding is teruggebracht 
van 6 naar 4 leden. Aan het einde van het schooljaar is het gelukt om op een snelle en soepele wijze 
een ervaren nieuwe rector te benoemen. 

Voorts is de werving opnieuw tegen het licht gehouden. Vooral het uitdragen van waar Het Schoter 
voor staat is verhelderd en de teamleider die verantwoordelijk is voor de werving is een heel 
duidelijk gezicht geworden naar buiten toe. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Wat betreft de ontwikkeling van het aantal leerlingen kunnen wij stellen dat de leerling daling tot 
stilstand is gebracht. Verder is het zo dat er in de brugklas nu 31 leerlingen meer zijn aangenomen 
voor 2013-2014 dan een jaar ervoor. Voor de meer gedetailleerde informatie en een prognose voor 
de toekomst, zie onder. 

Door de nog relatief grote uitstroom t.o.v. de aanmelding is de school per saldo nu ongeveer even 
groot als afgelopen schooljaar. 



SCHOTER SCHOtENGE N i ENSCHAP ME ERJARENPROGNOSE LEERLINGENAANTAL versie tb.v inkomsterraming 

fin school) (bekostiging) 

brugklas klas 2 3 3th 3 havo 3\imbo Was 3 4ath 4 havo 4vmbo klas 4 5ath 5havo klas 5 klas 6 totaal VAVO tot 

lin kis Hn kis Sn •:s lln k!s Ih Us lln kis lln kis lln kis lln kis lln •• i lln kis lln kis lln kis lln kis lln kis 1 

03 04 314 11 292 10 60 2 Sl 3 69 2 210 7 53 2 80 3 75 3 209 7 22 1 49 2 71 2 20 1 1116 39 

0405 252 10 310 11 78 3 108 4 91 3 277 10 60 2 115 4 72 3 245 9 52 2 51 2 113 4 20 1 1220 44 

05 06 280 10 2S5 10 S9 3 120 4 107 4 316 11 86 3 148 5 83 3 323 11 62 2 90 3 152 5 45 2 1382 49 

05 07 221 8 2S8 10 82 3 118 4 86 3 286 10 81 3 169 6 99 4 349 13 87 3 109 4 196 7 55 2 1395 50 

07 08 177 7 229 9 78 3 102 4 115 4 296 11 71 3 159 6 84 3 314 12 69 3 149 5 218 8 72 3 1306 50 

•38 09 192 7 179 7 74 4 S3 3 87 3 244 10 59 2 139 5 95 4 294 11 54 2 110 4 174 6 55 3 1148 44 15 35 1198 
09 10 m 7 i s : 7 IS 2 60 2 82 3 180 7 66 3 123 4 79 3 2SS 10 SB 2 131 4 155 6 52 2 1029 39 14 22 1065 

10 11 158 6 192 7 50 2 60 2 67 3 177 7 32 1 113 4 59 3 214 8 51 2 105 4 156 6 55 2 953 36 13 13 979 

1112 132 5 153 6 73 3 84 3 55 2 209 8 41 2 139 5 55 2 235 9 39 2 :-? 6 :ss 8 58 3 97S 39 15 14 1004 
1213 119 5 128 5 45 2 s: 2 81 3 207 7 49 2 121 5 52 2 222 9 31 1 us 4 146 5 33 2 855 33 20 23 895 

1314 150 5 122 5 35 2 S7 3 63 2 185 7 iS 2 109 4 63 3 217 9 46 2 96 4 142 6 29 1 845 33 23 24 892 

1415 130 6 155 f 34 2 46 2 42 2 123 6 32 2 121 3 62 3 214 8 43 1 as 3 J2S 4 44 2 843 32 20 20 8S3 

1516 1S0 6 IS5 7 i3 2 5S 3 54 2 155 7 31 1 64 3 43 2 137 6 3Z 2 94 3 125 5 43 1 833 S2 20 20 873 

1617 200 6 1SS 7 52 2 70 3 64 3 187 8 35 2 82 3 53 2 173 7 30 1 SO 2 SO 3 25 1 864 32 20 20 904 

171S 200 6 206 8 55 2 74 3 68 3 157 8 47 2 SS 4 63 2 208 8 37 2 64 3 1C1 5 28 1 940 35 20 20 98D 



1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

De volgende ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in schooljaar 2012-2013 en zijn belangrijke 
wijzigingen in de situatie van de school: 

- verbeterde werving; 
- vermindering formatie OOP; 
- vermindering formatie schoolleiding. 

De school is na schooljaar 2012-2013 in een cruciale fase geraakt. 

Er is per 1 augustus 2013 een nieuwe rector aangesteld en opnieuw wordt alles tegen het licht 
gehouden en waar nodig verder verbeterd. Het is iedereen duidelijk dat Het Schoter nu zal moeten 
gaan groeien. 

Verder is er in de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in ICT en het op orde houden van 
verouderde delen van de school (bijvoorbeeld de gymzalen en de ventilatie op de twee bovenste 
etages). Op deze punten moeten dringend stappen worden gezet in schooljaar 2013-2014. 



2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Op het gebied van onderwijs zijn de volgende punten in schooljaar 2012-2013 aan de orde geweest: 

1- het komen tot betere examenresultaten; 

2- RTTI toetsing schoolbreed nader uitwerken; 

3- Volledig Leren concept van Het Schoter; 

4- start van het senior college TTO. 

Ad 1. Met alle secties zijn gedurende het schooljaar meerdere gesprekken gevoerd over de 
examenresultaten tot nu toe. Dit heeft geleid tot aanpassing van de lessen op inhoudelijk- en 
toetsingsvlak. Ook de opbouw van het PTA is opnieuw tegen het licht gehouden. Deze 
sectiegesprekken zijn in schooljaar 2013-2014 opnieuw in de jaarkalender opgenomen. 

Ad 2. In alle leerjaren (op de examenklassen na) en bij alle vakken wordt er gewerkt met RTTI 
toetsen, minstens 3 per schooljaar. Deze toetsen zijn verzameld en (worden) beoordeeld op 
kwaliteit. Schooljaar 2012-2013 is gebruikt om al deze toetsen te maken en te verzamelen. 

Ad 3. Het onderwijsconcept Volledig Leren is al een aantal jaar gemeengoed op Het Schoter. Het is 
echter van belang dit concept jaarlijks te blijven benoemen en verder te ontwikkelen. Schooljaar 
2012-2013 is gebruikt om een gedegen samenvatting te maken van dit concept zodat het in 
schooljaar 2013-2014 weer handzaam opnieuw in alle teams aan de orde kan komen. Tevens zal het 
onderdeel 'kennen en kunnen'-lijstjes een rol gaan spelen tijdens bijvoorbeeld de Open Dag. Het 
moet voor de ouders duidelijk worden wat Het Schoter doet met dit onderwijsconcept. 

Ad 4. Het TTO junior college in onderbouw zal worden uitgebreid met een senior college in de 
bovenbouw. Schooljaar 2012-2013 is gebruikt om dit plan te ontwikkelen en voor te bereiden met 
een start met het senior college in de bovenbouw in 2013-2014. 

2.2 Kwaliteit 

Voor de examenresultaten zie 2.1. De examenresultaten van 2013 zijn zodanig dat het in de lijn der 
verwachting ligt dat alle afdelingen "groen" zullen worden beoordeeld door de inspectie in 
schooljaar 2013-2014. Dit is als zodanig vastgesteld door het Vervroegd-Waarschuwing-Systeem van 
Dunamare. Het Schoter is in schooljaar 2012-2013 door de hectiek niet toegekomen aan het 
uitzetten van leerling- en ouderenquêtes, of een andere manier om de kwaliteit te monitoren. 



2.3 Personeel 

Zie 1.3 voor de personele ontwikkeling op het gebied van OOP en schoolleiding. 

Op het gebied van scholing personeel is door het personeel gebruik gemaakt van de Expert Academie 
van Dunamare. 

Aan het einde van het schooljaar zijn alle TTO-docenten een week op scholing geweest in Engeland 
om het niveau van het Engels op pijl te houden, en de ontwikkelingen m.b.t. het senior college nader 
te bespreken. 

Begin 2013 - 2014 zal er een scholingsplan worden geschreven dat wordt voorgelegd aan de MR. 

2.4 Financiën 

De begroting voor schooljaar 2012-2013 bevat een negatief saldo. Gedurende het schooljaar is het 
niet gelukt het resultaat te verbeteren, sterker nog, de tekorten zijn gedurende het schooljaar alleen 
maar toegenomen. Dit is gedurende het schooljaar wel besproken met het College van Bestuur door 
tussenrapportages en prognoses op te stellen. Bij punt 3 volgt een korte verklaring van het 
uiteindelijk tekort. 



3. Toelichting op de exploitatie 

gebudgetteerd exploitatieresultaat: -219.083 
gerealiseerd exploitatieresultaat: -595.741 
negatieve afwijking: -376.658 

verklaring budgetafwijking: 
meer leerlingen dan gebudgetteerd: meer inkomsten 220.000 
meer personele lasten excl. tijdelijk personeel -259.000 
meertijdelijk personeel (v.Gils/Bozelie) -171.000 
wervingskosten -90.000 
externe adviseurs (vooral juridische kosten) -40.000 
hoger gasverbruik -21.000 
diversen -19.000 

-380.000 

De afwijking van het budget leidt uiteindelijk tot een tekort van 595.000 euro over schooljaar 2012-
2013. 

De kleine afwijking die te lezen is in het uiteindelijke exploitatieresultaat (-595.741 euro) t.o.v. het 
resumé (-590.979 euro) is te wijten aan een kleine afwijking in de bestemminsgreserve van de gratis 
schoolboeken. 



4. Toelichting op de investeringen 

Er is in schooljaar 2012/2013 niet veel geïnvesteerd in het gebouw of in de voorzieningen. 

Het volgende heeft globaal plaatsgevonden op het gebied van investeringen in schooljaar 2012-2013: 

-verbouwing kantine in de aula ca. 38.000 euro 

-vervangen verouderde ringinstallatie in de gymzalen ca. 13.000 euro 

-draadloos netwerk op de benedenverdieping ca. 7.000 euro + 

Totaal ca. 58.000 euro 
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0. Cijfers en Kengetallen 



0.1 Financiën 

T 3-Baten 
P 3.1 • Rijksbijdragen OCenW 

Totaal 3.1 • Rijksbijdragen OCenW 
• 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

Totaal 3.2 • Overige overheidsbijdragen 
• 3.5 - Overige baten 

Totaal 3.5 - Overige baten 

Totaal 3 • Baten 
T 4-Lasten 

Exploitatie 11J12 Begroting 11/12 Exploitatie 12.13 Begroting 12/13 Percentage 
2011- 8 2011-8 2012-8 2012-8 
2012- 7 2012-7 2013-7 2013-7 

^ 4.1 - Personele lasten 

• «-Afschri jvingen 

^ 4.3 - Huisvestingslasten 

Totaal 4.1 - Personele lasten 

Totaal 4.2 - Afschrijvingen' 

* 4.4 • Overige instellingslasten 
Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten' 

Totaal 4 - Lasten' 

Totaal 

2.27S.BS6 

12.555 

90.111 

1.222AS9 

112.S61 

3S4.S23 

1.7.16.985 

632.637 

1.302.9 1.065.067 

12.000 13.755 

51.(30 

1.366.688 1.101.062 

(.2S4.01B 595.3S4 

25.136 

265.695 

•273.060 

1.169.441 

•68.389 

433.093 

28.260 

521.362 

516.923 

61.975 

103.441 

711.702 

•190.349 

2f« 

7» 

211 

« 5 

92 

130 

453 

164 

36 

Resumé 

3. Baten 
4. Lasten 
Totaal (A) 

Extracomptabele correcties 
Leerlingcorrectie 
Totaal correcties (B) 

Bestemmingen ^ 
bestem.res boeken 
ouderraad 
Totaal bestemmingen (C) 

Resultaat na correcties en bestemmingen (D • A+B-C) 
Bestemmingen algemeen ^ 
.Alg. res. Dunamare 
Totaal bestemmingen algemeen 

Exploitatie 
11/12 Begroting 11/12 

2.378.523 1.366.588 
1.745.985 1.639.647 

-273.059 632.537 

-572.750 
-572.750 

31.450 
-3.889 
27.561 

32.226 

163.872 
163.872 

0 
0 

-273.059 

0 
0 

Exploitatie 
12/13 Begroting 12/13 

1.101.052 521.353 
1.169.441 711.702 

-190.349 -68.389 

-252.786 
-252.786 

0 
I 

-321.175 -190.349 



0.2 Personeel 

rzuim percentage Gr. 
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0.3 Functiemix 

school 
LBWTF 
2008-10 

LCWTF 
2008-10 

LD WTF 
2005-10 

T0T' IR: 

WTF m 

mm M 

LCli 
2008-10 

LD* 
2Ö88-1Ö 

WFM 
2008-10 

LBWTF 
2013-7 

LCWTF LD WTF 
2013-7 2013-7 

TOT, 
WTF 

2013-7 

LB% 
2013-7 

LC% 
2013-7 

LD% 
2013-7 

WFM 
2013-7 

WFM 
mutatie 

WFM 
norm 

WFM 
verschil 

Teyler College 13,00 3,80 4,« 21^ 0,61 0,18 o;i 60,00 3,36 2,49 0,69 6,54 0,51 0,38 0,10 58,00 -2,00 31,00 -33,00 

Totaal 13,00 3,80 4.43 21^ 0,61 0,18 0̂ 1 60,00 3,36 2,49 0,69 6,54 0,51 0,38 0,10 58,00 -2,00 31,00 -33,00 

0.4 Onderwijs (kwaliteitskaart 2013) 

O p b r e n g s t e n o o r d e e l 
Teyler College 

P e r o n d e r d e e l 

Rendement onderbouw 

VMBO-B 

geen oordeel 

VMBO-K 

voldoende 

Score 

Relatieve score 

2010- 10-01 

2011- 10-O1 
2012- 10-01 
2010- 10-01 
2011- 10-01 
2012- 10-01 

Oordeel 
Van 3e leerjaar naar diploma 

Percentage 

Relatieve score 

2 0 0 9 - 2010 

2 0 1 0 - 2011 
2011- 2012 
2 0 0 9 - 2010 

2 0 1 0 - 2011 
2011 - 2012 

Oordeel 
Gemiddeld cijfer C E 

Cijfer 

Relatieve score 

Oordeel 
Cijfer S E - C E 

Verschil 

2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 06-01 

2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 05-01 

Verschil 
Oordeel 

2010- 06-01 
2011- 06-01 
2012- 06-01 
2010-2012 

VMBO-B 

geen oordeel 
VMBO-B 

6.45 

0 0 * 0 0 
O O O * O 

geen oordeel 

VMBO-B 

-0.055 

geen oordeel 

VMBO-K 

66.94 • 

• O O O O 

geen oordeel 
VMBO-K 
6.13 • 

6 l* 
7.03 

O O • O O 
O O # O O 
O O O O • 
voldoende 

VMBO-K 
0.326 

0.514 
-0.6 • 
0.0799 

voldoende 

VMBO-T 

voldoende 

124 

93 

76 
O O O O • 

O • O O O 

O O O O * 

voldoende 

VMBO-T 

84 

86 

73 

O O • O O 

O O O O • 

O • O O O 

voldoende 

VMBO-T 
6.100 
5.900 
6.000 

O O • O O 

O O • O O 

O • O O O 

voldoende 

VMBO-T 

.450 

.400 

.320 

.390 

voldoende 

HAVO VWO 

geen oordeel geen oordeel 

VWO 

geen oordeel 
VWO 

HAVO 

57 

O O # O O 

geen oordeel 

HAVO 

5.900 

• O © O O 

geen oordeel 
HAVO 

0.522 

geen oordeel geen oordeel 

geen oordeel 

VWO 



1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Teyler College bevindt zich in een situatie die niet te vergelijken is met de overige scholen binnen 
de Dunamare Onderwijsgroep. Tegenvallende aanmeldingen en oplopende financiële tekorten 
hebben ertoe geleid dat de school niet verder kan als zelfstandige school. Sinds schooljaar 2011/2012 
wordt de school afgebouwd. 

In de toelichting op de jaarrekening 2011 is hier eveneens naar verwezen. 

Er is bewust voor gekozen om de school twee jaar af te bouwen. Leerlingen die zich hadden 
aangemeld voor het Teyler College konden hier de onderbouw afronden en aan de TL-leerlingen 
werd de gelegenheid geboden om het complete PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) op de 
school af te ronden en met een diploma van het LCH-Teyler College de school te verlaten. 

Na juli 2013 zullen de deuren van het Teyler College definitief sluiten. Er is door het team en de 
leerlingen hard gewerkt aan een gedegen afronding van de school. De bijzonder hoge 
examenresultaten over 2013 onderschrijven dit. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Het Teyler College heeft vanwege de reeds beschreven situatie geen aanmeldingen gehad voor 
leerjaar 1. De onderwijssituatie van het Teyler College kan over de laatste afbouwjaren als volgt 
beschreven worden: 

Schooljaar Onderwijssituatie 
2011/2012 Leerjaar 1 en 2 (vwo, havo, tl) en leerjaar 3TL en 4TL 
2012/2013 Leerjaar 2 (vwo, havo en tl) en 4TL 

In onderstaande tabel is de aanmelding afgezet tegen het totaal aantal leerlingen per schooljaar. 

Schooljaar Aanmelding brugklas 

2010/2011 
53 leerlingen; 
totaal per 1/10: 411 

2011/2012 
51 leerlingen melden zich aan voor de brugklas; 
totaal per 1/10:193 

2012/2013 
Geen brugklas 
Totaal per 1/10: 94 leerlingen 

De daling van het leerlingenaantal is te verklaren door de inzet van het afbouwtraject. 



1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

Met grote betrokkenheid is en wordt door het team van docenten gewerkt aan de afbouw van het 
Teyler College. Het "gezamenlijk willen afbouwen, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen en 
nemen" vergrootte de betrokkenheid van het team bij het Teyler College. 

Naast de mobiliteit en het definitief plaatsen van leerlingen, speelde de mobiliteit van het 
docententeam ook een rol. Docenten met een vaste aanstelling zijn elders geplaatst binnen de 
Dunamare Onderwijsgroep. Ook docenten die met een tijdelijke aanstelling op het Teyler College 
werkten, konden na afloop van schooljaar 2011/2012 binnen de onderwijsgroep werkzaam blijven. 

2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Alle docenten maken gebruik van een digitaal schoolbord. Het digitale materiaal dat ze gebruiken in 
hun lessen wordt opgeslagen op de zogenaamde 'gedeelde documenten' en is op die manier ook 
zichtbaar en bruikbaar voor collega's. 

Om het onderwijs inzichtelijker en transparanter te maken is vanaf schooljaar 2011/2012 het PTO 
(Programma voor Toetsing Onderbouw) ingezet. Per vak is per periode aangegeven welke toetsen 
worden gegeven. Het leerlingvolgsysteem Magister is eveneens uitvoeriger ingezet. Naast de cijfers 
en opmerking over leerlingen werden vanaf dit schooljaar eveneens de absentie, de toetsen en de 
ouderavonden ingevoerd. Deels ook met het oog op het vergroten van de ouderparticipatie. 

Eveneens is er een transparante lijn opgezet op het gebied van sanctioneren. Middels aparte 
voorlichtingsavonden zijn ouders en leerlingen hierover geïnformeerd. Een van de doelstellingen was 
het verlagen van verzuim en lesverwijderingen bij leerlingen. Een nevendoel was het vergroten van 
de intrinsieke motivatie. De eerste cijfers hebben een duidelijke daling van het "te laat komen" en 
"lesverwijdering" laten zien. 

2.2 Kwaliteit 

Voor het monitoren van de prestaties van onze leerlingen gebruiken we in klas 1 en 2 het Cito 
volgsysteem VO. Hiermee vergelijken wij het niveau van onze leerlingen met landelijke normen. 
Omdat we tweemaal in klas 1 en één maal in klas 2 de toetsen afnemen, kunnen we ook zien hoeveel 
elk kind vooruit is gegaan. 

We zijn in 2010 gaan participeren in "Vensters voor Verantwoording", hiermee zijn onze resultaten 
zichtbaar voor iedere bezoeker van deze website. 



2.3 Personeel 

Elke medewerker krijgt een voortgangs-/functioneringsgesprek. Docenten die als grond voor hun 
tijdelijke aanstelling het niet bezitten van een onderwijsbevoegdheid, zijn allen bezig met hun 
opleiding en weten wanneer ze uiterlijk bevoegd moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een 
vaste aanstelling bij positieve beoordeling. 

Vanwege het afbouwen van de school is die formatie niet te bieden op het Teyler College. Elke 
medewerker heeft een bestuursaanstelling van Dunamare. Bij een positieve beoordeling wordt een 
medewerker na schooljaar 2012/2013 besproken in de mobiliteit. 

Schooljaar 2012/2013 startte met een kleine vacature voor het vak lichamelijke opvoeding. Deze 
vacature was voordat de lessen startten alweer vervuld. 

2.4 Financiën 

Het tekort van het Teyler College is erg hoog. Dit negatieve resultaat is te zien bij Dunamare. Nog 
meer bezuinigen op het primaire proces zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 
Gedurende het schooljaar heeft de directeur een aantal voorstellen gedaan om deze lasten ietwat te 
verlagen. Zo is de opslagfactor verlaagd naar 1,500; is de lessentabel voor een tweetal (kleine) 
vakken aangepast en zijn de lessen voor het vierde leerjaar berekend over het feitelijk aantal weken. 
Dit verkleinde het tekort. Desondanks blijft het tekort zoals gezegd hoog. 
Mede vanwege de wens om het Teyler College zorgvuldig af te bouwen en de leerlingen optimaal de 
kwaliteit te bieden, is dit tekort gehonoreerd door Dunamare en wordt dit gedekt. 



4. Toelichting op de investeringen 

Over het jaar 2012/2013 is er niets door de school geïnvesteerd. De zaken die benodigd waren om 
goed onderwijs te geven waren reeds in huis. Met het oog op de eerder genoemde afbouw zou een 
investering ook niet verantwoord zijn. 


