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Voorwoord  

Met   genoegen   kan   ik   de   lezer   het   bestuursverslag   2019   van   Stichting   LOGOS   aanbieden.   

Het   bestuursverslag   vormt   samen   met   de   jaarrekening   het   jaarverslag   van   het   bestuur   van   Stichting  
LOGOS.   Het   bestuur   hanteert   voor   het   realiseren   van   het   bestuursverslag   het   format   dat   is  
aangereikt   door   de   PO-raad.   Het   bevat   op   compacte   wijze   een   verantwoording   over   het   verslagjaar.   

Het   eerste   hoofdstuk   bevat   generieke   informatie   over   het   bestuur.   Het   tweede   hoofdstuk   blikt  
terug   op   de   resultaten   van   het   beleid   van   het   verslagjaar.   Het   derde   hoofdstuk   bevat   een  
toelichting   op   de   financiële   situatie   van   het   bestuur.   

De   belangrijkste   functie   van   dit   jaarverslag   is   ‘verantwoorden’.   Het   is   onderdeel   van   de   eigen  
verantwoordingscyclus.   Dit   maakt   het   eigen   bestuur,   de   scholen,   het   intern   toezicht   en   de  
(gemeenschappelijke)   medezeggenschap   van   LOGOS   tot   de   belangrijkste   doelgroepen.   

Een   in   het   oog   springend   punt   in   2019   is   de   realisering   van   het   Koersplan   2019-2023,    ‘Onderwijs   van  
morgen’.    Directeuren,   medewerkers   en   externe   partners   hebben   in   co-creatie   hieraan   bijgedragen.  

Bij   de   start   van   het   Koersplan-traject   is   de   metafoor   van   de   LOGOS-vloot   gebruikt,   die   met   een  
gezamenlijke   bestemming   uitvaart   en   waarbij   gemeenschappelijke   focuspunten   als   baken   helpen  
om   richting   te   vinden   en   koers   te   houden.  

‘Koers   2019-2023’   geeft   een   duidelijke   richting,   mét   manoeuvreerruimte   voor   elke   school.   Iedere  
LOGOS-school   onderneemt   de   tocht   op   eigen   wijze,   passend   bij   de   leerlingenpopulatie   en   de  
plaatselijke   omstandigheden.  

De   medewerkers   maken   de   eigenheid   van   de   school   binnen   de   LOGOS-kaders   zichtbaar   en   voelbaar.  

Heldere   positionering   onder   de   LOGOS-vlag   en   goed   zichtbare   scholen   maken   de   keuze   voor   onze  
scholen   en   voor   samenwerking   gemakkelijker,   zowel   met   ouders   als   met   de   (lokale)   omgeving.  

Met   het   Koersplan   als   richtinggevend   vertrekpunt   kijk   ik   uit   naar   een   gezamenlijke   invulling   voor   het  
‘onderwijs   van   morgen’.  

 

H.M.J.   (Henk)   Mackloet,  

College   van   Bestuur   LOGOS  

 
 
   

Bestuursverslag   2019 3   



 
 

1. Het   schoolbestuur  
 
1.1 Organisatie   
 
Contactgegevens  
LOGOS,   Stichting   voor   Protestants   Christelijk   onderwijs  
Bestuursnummer   41396  
De   Meent   24,   4141   AC   Leerdam  
0345   -   63   79   80  
admin@stichting-logos.nl  
www.stichting-logos.nl  
 
Contactpersoon   voor   dit   jaarverslag  
H.M.J.   Mackloet  
College   van   Bestuur   (CvB)  
06   -   13   09   71   69  
 
Overzicht   scholen  
LOGOS   maakt   zich   sterk   voor   onderwijs   aan   leerlingen   in   de   gemeenten   West   Betuwe,  
Vijfheerenlanden   en   Gorinchem.   De   stichting   bestaat   uit   11   basisscholen,   1   SBO-school,   1   school  
voor   (V)SO   ZML   en   1   school   voor   VO   (Praktijkonderwijs).   Binnen   LOGOS   krijgt   het   concept   ‘10-14  
onderwijs’   gestalte   in   het   ‘Tienercollege’.   In   een   doorgaande   lijn   is   daarmee   het   Peuter-   en  
Juniorcollege   verbonden.   Een   overzicht   van   de   LOGOS-scholen   is   vermeld   in   de    bijlage .   
 
Juridische   structuur  
De   juridische   structuur   van   LOGOS   is   een   stichting.   Deze   is   statutair   gevestigd   in   Leerdam.  
 
Organisatiestructuur  
Het   CvB   fungeert   als   bevoegd   gezag   van   de   stichting   en   de   scholen.   Directeuren   sturen   onder  
eindverantwoordelijkheid   van   het   CvB   de   scholen   aan.   Zij   zijn   op   hun   school   onderwijskundig   leider  
met   integrale   verantwoordelijkheid   voor   personeel   en   middelen.   Directeuren   zijn   via   het  
directeurenoverleg   (DO)   en   stichtingsbrede   werkgroepen/leergemeenschappen   betrokken   bij   de  
beleidsvoorbereiding   en   verantwoordelijk   voor   de   uitvoering   van   het   stichtingsbeleid   op   de   scholen.  
Stafmedewerkers   bieden   expertise   en   ondersteuning   aan   CvB   en   directeuren   in   de  
beleidsvoorbereiding   en   bij   de   beleidsuitvoering.   
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Organogram   van   de   stichting  
 

 
 
Governance   Code  
LOGOS   hanteert   de   actuele    Code   Goed   Bestuur    volgens   het   model   van   de   PO-raad.   Daarin   zijn  
principes   vastgelegd   omtrent   professionaliteit   van   bestuurder,   toezichthouders   en   directeuren.   In  
2019   zijn   geen   relevante   zaken   te   benoemen   inzake   governance.   LOGOS    handhaaft   deze   code  
onverkort.   Het   bestuurs-   en   toezichtreglement   vormt   gezamenlijk   het    managementstatuut .  
 
Functiescheiding   
LOGOS   hanteert   een   functionele   scheiding   (two-tier)   van   bestuur   en   toezicht.   Er   is   een   eenhoofdig  
College   van   Bestuur   en   een   Raad   van   Toezicht.   
 
Bestuur   en   functie  
H.M.J.   Mackloet  
College   van   Bestuur  
Nevenfuncties   n.v.t.  
 
Intern   toezichtsorgaan  
Het   intern   toezichtsorgaan   bestaat   uit   de   Raad   van   Toezicht   (RvT).  
De   verslaglegging   van   taak   en   rol   van   de   RvT   in   2019   is   verwoord   in   de    bijlage .   
 
Gemeenschappelijke   medezeggenschap   (GMR)  
Elke   school   vaardigt   één   vertegenwoordiger   af   in   de   GMR.   Horizontale   inspraak   en   verantwoording  
vindt   plaats   langs   de   lijn   van   GMR   en   CvB.   
De   GMR   verantwoordt   zich   over   haar   taak   in   2019   in   de    bijlage .  
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1.2 Profiel   LOGOS  
 
Missie   &   visie  
Missie  
LOGOS   staat   voor   waardegedreven,   uitdagend   en   kwalitatief   goed   onderwijs.  
Onze   missie   is   om   leerlingen   te   helpen   uit   te   groeien   tot   zelfstandige   en   verantwoordelijke  
burgers,   zodat   zij   later   hun   bijdrage   kunnen   leveren   aan   de   samenleving.   Onze   scholen   bieden  
leerlingen   een   leeromgeving   waar   ze   zich   breed   kunnen   ontwikkelen   en   hun   talenten   maximaal  
kunnen   ontdekken   en   ontplooien   in   kennis,   vaardigheden   en   houding.   De   Protestants   Christelijke  
waarden   vormen   onze   basis.  
 
Visie  
Maatschappelijk   betrokken  
De   leerling   van   nu   is   de   burger   die   straks   mede   onze   samenleving   vorm   gaat   geven.   Onderwijs  
maakt   de   toekomst;   als   LOGOS-scholen   zijn   we   bewust   van   onze   maatschappelijke   opdracht  
om   leerlingen   toe   te   rusten   met   kennis,   vaardigheden   en   ze   bewust   te   maken   van   hun   houding.  
LOGOS-onderwijs(aanbod)   is   om   die   reden   uitdagend,   past   bij   het   leven   in   de   eenentwintigste  
eeuw   en   wordt   digitaal   verrijkt   en   ondersteund.  
LOGOS-scholen   werken   in   dit   kader   ook   samen   met   ouders   en   maatschappelijke   partners   aan  
een   doorgaande   ontwikkelingslijn   van   leerlingen.   Ieder   vanuit   eigen   deskundigheid   en  
verantwoordelijkheid.  
 
Blijven   ontwikkelen  
We   hanteren   het   principe   van   ‘met   en   van   elkaar   leren’.   LOGOS-scholen   zien   we   als   de   plek  
waar   leerlingen   (en   medewerkers!)   leren   zoals   ze   dat   van   jongs   af   aan   doen:   nieuwsgierig,  
ontdekkend,   onbevangen,   spontaan   en   vanuit   hun   eigen   interesse.   Ze   moeten   onbevangen  
kunnen   ontdekken   en   de   kracht   van   verwondering   behouden   en   leren   benutten.   Een  
nieuwsgierige   houding   van   degene   die   leert,   is   belangrijk,   waarbij   vragen   stellen   vanzelfsprekend  
is   en   niets   ‘voor   zoete   koek’   wordt   aangenomen.   Binnen   LOGOS   leren   we   spelenderwijs.   We  
durven   fouten   te   maken:   ervaringen   doen   we   immers   op   door   fouten   te   maken   en   ervan   te  
leren.   Als   leerlingen   en   medewerkers   op   deze   manier   leren,   ontwikkelen   hun   prestaties   zich   ook.  
De   waarden   geloof,   hoop   en   liefde   vanuit   onze   Protestants   Christelijke   identiteit   bieden   hierbij  
een   belangrijke   en   veilige   basis.   LOGOS-onderwijs   wordt   geleid   en   gegeven   door   goed  
gekwalificeerde   en   bevlogen   medewerkers   die   hun   professionaliteit   blijven(d)   ontwikkelen.  
 
Wendbare   organisaties  
Vijf   dimensies   (levensbeschouwelijk,   maatschappelijk,   pedagogisch,   onderwijskundig   en  
organisatorisch)   vormen   de   basis   voor   een   gedeelde   visie   op   en   een   gezamenlijk   vertrekpunt  
voor   het   onderwijs   van   morgen   dat   we   op   de   LOGOS-scholen   vormgeven.   Ze   helpen   ons   om   op  
weg   te   gaan,   gezamenlijk   koers   te   houden,   met   voldoende   eigen   manoeuvreerruimte   voor   de  
LOGOS-scholen,   passend   bij   de   leerlingenpopulatie   en   de   plaatselijke   omstandigheden.  
LOGOS-scholen   werken   binnen   de   LOGOS-kaders   vanuit   eigen   kleur,   kracht   en   kwaliteit,   individueel  
en   gezamenlijk,   aan   waardegedreven,   uitdagend   en   kwalitatief   goed   onderwijs.   Dit   alles   leidt  
tot   een   divers   aanbod   van   kwaliteitsscholen   waarbij   leerlingen   tot   hun   recht   komen.  
 
Kernactiviteiten  
LOGOS-scholen   staan   voor   gezamenlijke   ambities   en   kernwaarden   (vertrouwen,   verbinden,  
ontwikkelen).   Elke   school   geeft   hieraan   schoolspecifiek   betekenis,   vorm   en   inhoud.  
LOGOS-scholen   hebben   gezamenlijke   kenmerken.   Op   LOGOS-scholen:  

● Groeien   leerlingen   op   tot   zelfstandige   burgers   die   een   actieve   en   duurzame   inbreng  
kunnen   hebben   in   de   samenleving;  

● Leren   leerlingen   liefde   voor   zichzelf,   hun   naaste   en   hun   omgeving   te   ontwikkelen;  
● Leren   leerlingen   keuzes   te   maken   op   basis   van   een   moreel   kompas   dat   is   gevoed   door  

christelijke   waarden   en   normen   (‘geloof,   hoop   en   liefde’);  
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● Ontwikkelen   leerlingen   zich   in   een   passende   omgeving,   waarbij   eigen   talenten,  

mogelijkheden   en   grenzen   uitgangspunt   zijn   (‘gepersonaliseerd   leren’);  
● Leren   leerlingen   kennis   en   vaardigheden,   en   ontwikkelen   een   levenshouding   en   waarden   die  

passen   bij   het   leven   in   de   eenentwintigste   eeuw   (‘het   onderwijs   van   morgen’).  
 
Koersplan   als   strategisch   beleid  
Het    Koersplan   2019-2023    is   uitgangspunt   voor   strategische   beleidsvorming.   In   het   koersplan   zijn  
voor   de   aangegeven   beleidsperiode   vier   focuspunten   benoemd:  

● Gepersonaliseerd   leren  
● Vakmanschap   doet   ertoe!  
● Samen   leren   inhoud   geven  
● Aantrekkelijk   partnerschap  

Deze   focuspunten   worden   uitgewerkt   volgens   het   uitgangspunt   ‘centraal   waar   het   kan;   specifiek  
waar   het   moet’.   De   focuspunten   hebben   betekenis   voor   leerlingen,   medewerkers   en   organisatie.  
Scholen   werken   in   hun   school-   en   jaarplannen   aspecten   van   deze   focuspunten   schoolspecifiek   uit.  
 
Toegankelijkheid   &   toelating  
LOGOS   en   haar   scholen   vinden   hun   waarden   en   normen   in   de   Bijbel.   ‘Geloof,   hoop   en   liefde’   vormen  
ons   moreel   kompas.   Binnen   LOGOS   hanteren   we   drie   kernwaarden   voor   ons   professioneel   handelen,  
namelijk   ‘vertrouwen,   verbinden,   ontwikkelen’.  
 
Waardegedreven  
Vanuit   onze   Protestants   Christelijke   identiteit   bieden   LOGOS-scholen   waardengedreven   onderwijs.  
Dit   betekent   dat   wij   geloven   dat   leerlingen   tot   hun   recht   komen   vanuit   verbinding   met   God,   de  
mensen   om   hen   heen   en   de   wereld   waarin   ze   opgroeien.   Wij   geloven   dat   God   zoveel   van   deze  
wereld   houdt,   “dat   Hij   zijn   enige   Zoon   heeft   gegeven,   opdat   iedereen   die   in   Hem   gelooft   niet  
verloren   gaat,   maar   eeuwig   leven   heeft   “(Johannes   3:16).   Vanuit   dát   geloof   kunnen   we   niet  
anders   dan   hoopvol   in   deze   wereld   staan.  
 
Iedereen   is   van   harte   welkom  
We   zoeken   naar   een   eigentijdse   omgang   met   de   Protestants   Christelijke   traditie   en   doen   daarbij  
recht   aan   diversiteit   van   onze   leerlingenpopulatie.   De   waarden   ‘geloof,   hoop   en   liefde’   staan  
centraal   in   ons   onderwijs,   ons   handelen   en   in   onze   omgang   met   leerlingen,   ouders,  
medewerkers   en   partners.   Onze   scholen   worden   ook   bezocht   door   leerlingen   met   een   andere  
levensbeschouwelijke   of   niet-religieuze   achtergrond.   Iedereen   is   van   harte   welkom.   Wel   vinden  
we   het   belangrijk   dat   de   uitgangspunten   van   LOGOS   en   haar   scholen   worden   gerespecteerd.  
 
1.3 Dialoog   
 
Belanghebbenden  
LOGOS   heeft   regelmatig   contact   met   externe   belanghebbenden.   In   het   onderstaande   schema   is  
hierover   beknopt   informatie   weergegeven.   
 
Belanghebbende  
organisatie   of   groep  

Beknopte   omschrijving   van   de   samenwerking   of   dialoog  

Kinderopvang   Periodiek   bestuurlijk   overleg   met   de   kinderopvangorganisaties  
waarmee   de   LOGOS-scholen   samenwerken   en   afstemmen,   fysiek   in  
hetzelfde   gebouw,   of   als   concept   Brede   School,   t.w.   SKG,   SKCN,  
Kinderkamer,   Hummeltjeshoeve.  

Voortgezet   en   primair  
onderwijs/kinderopvang  

LOGOS   voert   op   bestuurlijk   niveau   overleg   met   de   scholen   voor   PO   en  
VO   in   de   regio,   zowel   formeel   binnen   GBO   en   BPO,   als   informeel   bij  
bestuurlijke   contacten.  
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Samenwerkingsverband   LOGOS   is   deelnemer   in   het   bestuur   van   SWV   Driegang   (PO)   en   SWV  

PasVorm   (VO).   Elk   SWV   heeft   een   eigen   ondersteuningsplan.   Scholen  
geven   hieraan   schoolspecifiek   invulling.   

Gemeente   LOGOS   onderhoudt   contact   met   de   gemeenten   Gorinchem,  
Vijfheerenlanden   en   West   Betuwe   in   het   kader   van   LEA   en  
huisvesting.  

Vereniging   Partners   in  
Onderwijs   en   Transvita  

LOGOS   werkt   regionaal   samen   met   besturen   waarbij   een  
gezamenlijke   invalpool   (PIO)   en   een   transfercentrum   (Transvita   -  
instroom,   doorstroom,   uitstroom)   is   ingericht.  

Pabo   LOGOS   heeft   een   preferent   partnerschap   met   HS   Marnix   in   Utrecht.  
Daarmee   wordt   ‘opleiden   in   de   school’   vormgegeven.   Studenten   van  
andere   pabo’s   zijn   eveneens   welkom.  

Inspectie   LOGOS   heeft   formele   contacten   met   de   inspecties   PO,   SO   en   VO.  
OCW   LOGOS   maakt   deel   uit   van   de   regiegroep   ‘onderwijs   10-14’.  
 
 
Klachtenbehandeling  
LOGOS   is   aangesloten   bij   de    landelijke   Klachtencommissie   voor   het   Christelijk   Onderwijs .   In   2019  
zijn   bij   het   College   van   Bestuur   vijf   meldingen   binnengekomen   van   ouders/verzorgers   die   zich  
zorgen   maakten   inzake   continuïteit   of   kwaliteit   van   het   onderwijs,   welbevinden   en/of   communicatie  
rondom   hun   kind(eren).   Het   bestuur   heeft   in   alle   gevallen,   soms   meerdere   keren,   met   ouders   en  
betrokkenen   van   de   desbetreffende   school   gesproken.   Met   gesprekken   en   waar   nodig   met  
interventies   zijn   alle   situaties   in   2019   afgehandeld.   In   het   proces   om   tot   oplossingen   te   komen   is  
altijd   aandacht   voor   de   vraag   of   en   hoe   ouders/kind(eren)   en   school   (weer)   met   elkaar   verder  
kunnen   gaan.   Ook   wordt   met   de   school   gesproken   welke   lessen   deze   trekt   uit   de   besproken  
casuïstiek.  
 
 

2. Verantwoording   beleid  
Dit   hoofdstuk   bevat   de   verantwoording   over   het   beleid   van   het   bestuur.   Het   is   opgedeeld   in   vier  
paragrafen   over   de   verschillende   beleidsterreinen:   Onderwijs   &   kwaliteit,   Personeel   &  
professionalisering,   Huisvesting   &   facilitaire   zaken,   en   Financieel   beleid.   Het   hart   van   deze  
paragrafen   wordt   gevormd   door   de   verantwoording   over   de   gestelde   doelen,   de   behaalde  
resultaten   en   de   mogelijke   vervolgstappen.   De   laatste   paragraaf   van   dit   hoofdstuk   gaat   in   op   de  
risico’s   en   risicobeheersing.   
 
2.1 Onderwijs   &   kwaliteit  
 
Onderwijskwaliteit   
LOGOS   benadert   vanuit   het   Koersplan   het   systeem   voor   kwaliteitszorg   op   bestuurs-   én   op  
schoolniveau   vanuit   een   ‘nieuwe’   werkwijze.   Als   onderliggend   model   is   gekozen   voor   ‘Regie   op  
Onderwijskwaliteit’   ( ROOK ).   LOGOS   geeft   kwaliteitszorg   vorm,   niet   vanuit   een   puur   instrumentele  
kant   (‘vinken’),   maar   vanuit   het   organiseren   van   de   professionele   dialoog   in   de   verschillende  
geledingen   (‘meetbaar/merkbaar’).   
 
In   het   schooljaar   2019-2020   is   vanuit   het   focuspunt   ‘Samen   Leren   Inhoud   Geven’   uit   het   Koersplan  
een   Professionele   Leergemeenschap   (PLG)   ingericht.   De   PLG   heeft   als   opdracht   ‘kwaliteitsbeleid’   uit  
te   werken   in   een   matrix   m.b.v.   het   model   ‘ROOK’.   De   matrix   bevat   vier   vragen:  

1. Hoe   definieert   het   bestuur   onderwijskwaliteit?  
2. Op   welke   manier   heeft   het   bestuur   zicht   op   onderwijskwaliteit?  
3. Op   welke   manier   werkt   het   bestuur   aan   onderwijskwaliteit?  
4. Hoe   verantwoordt   het   bestuur   zich   over   de   onderwijskwaliteit?  
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In   2019   is   vraag   1   uitgewerkt.    Als   definitie   voor   ‘kwaliteit’   van   onderwijs   is   binnen   LOGOS   gekozen  
voor   de   volgende   formulering:   
De   Christelijke   identiteit   is   de   drijfveer   van   waaruit   we   waardegedreven   onderwijs   met   de   kernwaarden  
vertrouwen,   verbinden   en   ontwikkelen   vormgeven.   We   willen   hierbij   de   leerlingen   leren  
verantwoordelijkheid   te   nemen   voor   zichzelf,   elkaar   en   de   wereld.   Binnen   de   scholen   van   LOGOS   bieden  
we   een   rijke,   veilige   leeromgeving   aan   waarin   leerlingen     mogen   worden   wie   ze   kunnen   zijn.   Ons  
onderwijs   is   hierbij   gericht   op   persoonsvorming   en   het   verwerven   van   kennis   en   vaardigheden,   zodat  
onze   leerlingen   passend   binnen   hun   eigen   mogelijkheden     mee   kunnen   doen   in   de   samenleving,   nu   en   in  
de   toekomst.   
 
Als   onderlegger   bij   deze   definitie   wordt   bij   vraag   1   een   nadere   invulling   gegeven   aan   de   volgende  
aspecten:  

● Identiteit:     Welke   rol   speelt   identiteit   in   ons   onderwijs   en   wat   betekent   dat   voor   onze  
ambities?  

● Socialisatie:   Welke   waarden,   normen   en   gebruiken   willen   we   onze   leerlingen   meegeven,  
zodat   ze   volwaardig   kunnen   meedoen   in   de   samenleving?  

● Persoonsvorming:   Wat   hebben   onze   leerlingen   nodig   om   zicht   te   krijgen   op:   Wie   ben   ik?,  
Wat   wil   ik   (worden)?,   Wat   vind   ik   belangrijk?   en   Hoe   wil   ik   omgaan   met   anderen?  

● Kwalificatie:   Met   welke   kennis   en   vaardigheden   willen   we   onze   leerlingen   toerusten,   
zodat   ze   volwaardig   kunnen   meedoen   in   de   samenleving?  

 
In   2020   worden   de   vragen   2,   3   en   4   uitgewerkt.   
 
Doelen   en   resultaten  
LOGOS   stelt   de   volgende   doelen   voor   ‘onderwijskwaliteit’:  

Een   professionele   leergemeenschap   (PLG)   met   daarin   een   afvaardiging   uit   LOGOS  
(bestaande   uit   stafmedewerker   Onderwijskwaliteit,   2   directeuren,   3   IB’ers   en   2   leraren)  
en   externe   specialisten   is   samengesteld   die   vanuit   het   focuspunt   Samen   leren   Inhoud  
geven   (SLIG)   voorstellen   gaat   formuleren   voor   concretisering   van   (nieuw)   beleid.  

 

De   PLG   formuleert   voorstellen   voor   concretisering   van   (nieuw)   beleid   en   sondeert   dit  
in   het   DO.  

 

Het   DO   heeft   kennis   van   het   model   Regie   op   Onderwijskwaliteit   en   het   eerste   veld   (de  
definiëring   van   de   onderwijskwaliteit   op   organisatieniveau)   doordacht   en   waar   nodig  
gespecificeerd   vanuit   de   vragen   uit   het   model.   Er   is   een   heldere   afbakening   wat   op  
LOGOS-niveau   verstaan   wordt   onder   onderwijskwaliteit:   meetbaar,   merkbaar,  
zichtbaar.  

 

Het   DO   heeft   geïnventariseerd   wat   er   op   de   andere   drie   velden   (zicht   op,   werken   aan,  
verantwoorden)   al   aanwezig   is   en   bruikbaar   is   op   LOGOS-niveau   en   wat   aanvullend   of   in  
plaats   van   bestaande   uitwerkingen   en   instrumenten   nodig   is   voor   de   toekomst.  

 

 
Aan   het   einde   van   schooljaar   2019-2020   zijn   opbrengsten   van   het   schooljaar   geëvalueerd   en  
concrete   vervolgstappen   bepaald   voor   de   volgende   schooljaren.   Deze   zijn:  

Er   is   een   stichtingsbrede   lijn   uitgezet   met   ruimte   voor   schoolaccenten.    

Het   kwaliteitsinstrumentarium   is   uitgelijnd   in   een   beleidsdocument   en   draagt   bij   aan  
een   effectieve   bedrijfsvoering.  

 

Het   kwaliteitsbeleid   ondersteunt   een   cyclische   werkwijze   waarbij   ‘kwaliteit   van  
onderwijs’   planmatig   inzichtelijk   wordt   gemaakt   en   nodigt   uit   tot   een   reflectieve  
dialoog   tussen   alle   lagen   in   de   organisatie   (RvT,   CvB,   school,   groep).  
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Het   kwaliteitsbeleid   versterkt   de   gesprekkencyclus   en   vergroot   hierdoor   het  
‘zicht   op   onderwijskwaliteit’,   voorsorterend   op   een   inspectieonderzoek   waarbij  
dit   één   van   de   centrale   vragen   is.   

 

Het   beleid   groeit   door   van   ‘papier   naar   manier’.    

 
Vanuit   het   Koersplan   heeft   het   focuspunt   ‘gepersonaliseerd   leren’   een   plek   in   de   school-   en  
jaarplannen   gekregen.   Voor   het   jaarplan   van   het   schooljaar   2019-2020   geldt:  

Het   ‘onderwijs   van   morgen’   biedt   behalve   kennis   en   eenentwintigste   eeuwse  
vaardigheden   ook   brede   persoonlijke   vorming   aan.   Elke   school   beschrijft   welke  
aspecten   (minimaal   2)   zij   per   schooljaar   gestalte   geeft.  

 

Alle   LOGOS-scholen   beschikken   minimaal   over   een   basisarrangement.   Elke   school  
formuleert   daarnaast   een   aantal   eigen   concrete   ambities   om   binnen   de  
beleidsperiode   te   realiseren.   Deze   liggen   hoger   dan   de   benchmark   in   de  
specifieke   onderwijssector   (PO,   SO,   VO).  

 

 
Legenda   kleurcodering:  
 

  Al   gerealiseerd   in   2019  

  Wordt   gerealiseerd   gedurende   schooljaar   2019-2020  

  Wordt   gerealiseerd   in   de   koersplanperiode   2019-2023   maar   na   schooljaar   2019-2020  

  Niet   realiseerbaar   in   deze   koersplanperiode  

 
Ontwikkelingen  
In   de   vorige   planperiode   is   gebruikgemaakt   van   Integraal   als   kwaliteitsmanagementsysteem.  
Nu   Integraal   gestopt   is,   is   vanuit   het   Koersplan   de   richting   gekozen   om   niet   meteen   een   ander  
instrument   te   kiezen   maar   het   proces   leidend   te   laten   zijn.   In   het   Koersplan   geldt   het   focuspunt  
‘Samen   Leren   Inhoud   Geven’   als   de   kapstok   voor   het   ontwikkelen   van   nieuw   kwaliteitsbeleid   dat  
moet   leiden   tot   een   sterke   kwaliteitscultuur   en   ook   een   gedeeltelijk   nieuw   instrumentarium.  
 
Onderwijsresultaten  
De   onderwijsresultaten   worden   in   beeld   gebracht   via   de   toetsen   in   het   leerlingvolgsysteem.   In   een  
cyclus   van   klankbordgesprekken   bespreken   de   directeuren   de   resultaten   met   stafleden   en   College  
van   Bestuur.   De   basis   voor   het   gesprek   over   de   onderwijsresultaten   wordt   gevormd   door   een  
vragenlijst   die   aan   het   begin   van   het   schooljaar   wordt   ingevuld   en   waarin   de   verwachtingen   worden  
geschetst.   
Na   de   M-toets   vindt   de   tweede   ronde   klankbordgesprekken   plaats   en   daar   wordt   op   basis   van   de  
eigen   analyse   van   de   school   en   de   analyse   van   de   stafmedewerker   Onderwijs   en   kwaliteit   gekeken  
hoe   de   opbrengsten   zich   ontwikkelen   ten   opzichte   van   de   verwachtingen   aan   het   begin   van   het   jaar.  
Bij   scholen   waar   de   situatie   aanleiding   is   voor   interventie,   wordt   het   proces   na   de   M-toetsen  
gemonitord   en   vindt   waar   nodig   na   de   E-toetsen   een   derde   klankbordgesprek   plaats   om   gerichte  
interventies   uit   te   zetten   en   te   monitoren.   
De   resultaten   van   de   Eindtoetsen   worden   verwerkt   in   een   overzicht   dat   ook   met   de   inspectie   wordt  
gedeeld.  
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Overzicht   Eindtoets   scores   Schoolgroep   na   herberekening  

    Gecorr.   Perc.   Ondergr.   Gem.   Bovengr.  

School:   Jaar:   score   gew.   Lln.   schoolgr.   schoolgr.   schoolgr.  

Regenboog   2017   536,2   3%   534,8   536,8   538,8  

  2018   538,6   2%   534,9   536,9   538,9  

  2019   537,1   3%   534,8   536,8   538,8  

Samen   Ond.   2017   531,4   19%   532,3   534,3   536,3  

  2018   533,2   20%   532,1   534,1   536,1  

  2019   534,9   20%   532,1   534,1   536,1  

Tamboerijn   2017   536,8   8%   534   536   538  

  2018   537,9   10%   533,7   535,7   537,7  

  2019   535,8   8%   534   536   538  

Juliana   2017   540,8   2%   534,9   536,9   538,9  

  2018   533,7   2%   534,9   536,9   538,9  

  2019   539,6   1%   535,1   537,1   539,1  

Klim   Op   2017   526,3   19%   532,3   534,3   536,3  

  2018   532,9   19%   532,3   534,3   536,3  

  2019   525,6   13%   533,2   535,2   537,2  

KWS   2017   541,1   8%   534   536   538  

  2018   536,5   7%   534,2   536,2   538,2  

  2019   542,4   7%   534,2   536,2   538,2  

Open   Poort   2017   537,3   5%   534,5   536,5   538,5  

  2018   537,4   6%   534,3   536,3   538,3  

  2019   539   3%   534,8   536,8   538,8  

SmdB   2017   535,9   11%   533,5   535,5   537,5  

  2018   535,9   10%   533,7   535,7   537,7  

  2019   536,5   9%   533,9   535,9   537,9  

Wegwijzer   2017   537,8   4%   534,6   536,6   538,6  

  2018   538,2   4%   534,6   536,6   538,6  

  2019   539,4   5%   534,5   536,5   538,5  

Hoeksteen   2017   536,8   6%   534,3   536,3   538,3  

  2018   531,6   10%   533,7   535,7   537,7  

  2019   531,4   8%   534   536   538  

Kompas   2017   533   9%   533,9   535,9   537,9  

  2018   535,8   10%   533,7   535,7   537,7  

  2019   538,1   8%   534   536   538  

Samen   Ond.   2017   530,8   18%   532,4   534,4   536,4  

Hoofdlocatie   2018   533,6   17%   532,6   534,6   536,6  

  2019   534,3   17%   532,6   534,6   536,6  
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v.   Goudoever   2017   531,9   22%   531,8   533,8   535,8  

  2018   532,7   22%   531,8   533,8   535,8  

  2019   535,4   23%   531,6   533,6   535,6  

 
De   scholen   publiceren   hun   onderwijsresultaten   ook   via    scholenopdekaart.nl .  
 
Inspectie   
Tijdens   het   verslagjaar   is   geen   formeel   inspectiebezoek   geweest.   Wel   heeft   een   informeel   overleg  
met   de   contactinspecteur   plaatsgevonden   over   alle   ontwikkelingen   binnen   LOGOS.  
 
Passend   onderwijs  
Het   primaire   doel   binnen   passend   onderwijs   is   steeds   dat   de   basiskwaliteit   op   orde   is.   Deze   is   gelijk  
aan   de   eisen   die   de   inspectie   in   haar   inspectiekader   stelt   aan   onderwijs   en   ondersteuning   op   elke  
school.   Gekozen   is   om   de   ambitie   voor   de   basisondersteuning   in   samenwerkingsverband   Driegang  
te   leggen   op   het   niveau   van   de   PO-kwaliteit.   Dit   wil   zeggen   dat   de   basisondersteuning   bestaat   uit  
enerzijds   de   door   de   inspectie   vastgelegde   normen   (en   bijbehorende   indicatoren)   en   anderzijds   uit  
het   merendeel   van   de   door   de   PO-Raad   in   het   referentiekader   vastgelegde   indicatoren   voor  
onderwijs   en   ondersteuning.  
  
In   2019   was   in   samenwerkingsverband   Driegang   het   scholingstraject   op   meer-   en   hoogbegaafdheid  
een   belangrijk   speerpunt.   Het   uitgangspunt   daarbij   is   dat   een   passend   onderwijsaanbod   voor   deze  
doelgroepen   binnen   de   basisondersteuning   van   de   scholen   valt.   
 
De   middelen   vanuit   het   samenwerkingsverband   zijn   aan   de   volgende   doelen   besteed:  

● Harmoniseren   werkwijzen:   AB’ers   en   orthopedagogen   werken   kameroverstijgend   op  
structurele   wijze   samen.   Arrangementen   worden   gemonitord   via   Grippa;  

● Jeugdhulp:   op   de   S(B)O-voorzieningen   maakt   de   jeugdzorg/jeugdhulpverlening   structureel  
deel   uit   van   de   ondersteuningsstructuur;  

● Dekkend   netwerk   S(B)O:   tussen   de   diverse   S(B)O-scholen   wordt   samenwerking   en  
afstemming   opgestart   en   uitgebouwd;  

● Communicate:   Driegang   heeft   een   nieuwe   website   met   informatie   voor   professionals   en  
ouders;   

● BOUW!   en   Kurzweil:   er   is   onderzoek   gedaan   naar   een   preventief   aanbod   ter   voorkoming   van  
dyslexie   m.b.v.   BOUW!   Het   overgrote   deel   van   de   scholen   gebruikt   BOUW!;  

● Leerlijnen:   de   AB’ers   zijn   geschoold   in   het   leerlijnenmodel   van   ParnasSys;  
● Kweekvijvers   voor   nieuw   talent:   een   kweekvijver   voor   nieuwe   IB’ers   is   aangeboden.  

 
Onderwijsachterstanden  
Voor   het   schooljaar   2019-2020   zijn   door   het   Rijk   via   een   DUO-beschikking   via    financiële   middelen  
beschikbaar   gesteld   voor   bestrijding   van   onderwijsachterstanden   (OAB).   Het   Rijk   hanteert   voor  
basisscholen   waar   sprake   is   van   achterstanden   problematiek   als   verdeelsleutel   de   zgn.  
CBS-indicator.   Binnen   LOGOS   vindt   besluitvorming   over   deze   middelen   plaats   langs   de   lijn   van   het  
geldende   allocatiemodel.   De   volgende   LOGOS   scholen   hebben   OAB   geld   ontvangen   en   dit   als   volgt  
besteed   in   2019-2020:   Hoeksteen   (extra   inzet   personeel;   scholing)   ,   Kompas   (ondersteuning  
individuele   leerlingen),   Klim   Op   (extra   inzet   personeel   in   de   groep   en   individueel),   Samen   Onderweg  
(extra   inzet   personeel;   scholing)   en   Tamboerijn   (verkleining   groepsgrootte).    
 
 
2.2 Personeel   &   professionalisering  
 
Ontwikkelingen  
De   ontwikkelingen   die   van   invloed   zijn   op   het   beleid   m.b.t.   personeel   en   professionalisering   komen  
voort   uit   het   Koersplan,   met   name   in   de   uitwerking   van   de   focuspunten   ‘gepersonaliseerd   leren’   en  
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‘vakmanschap’.   De   aandacht   voor   het   werkverdelingsplan   met   als   onderdeel   de   besteding   van   de  
middelen   voor   werkdrukverlaging   was   in   2019   een   belangrijk   thema.  
 
Doelen   en   resultaten  
1. Meerbegaafdheid   (vanaf   2019)  
Doel  

● Vanuit   het   samenwerkingsverband   is   er   de   opdracht   dat   scholen   het   onderwijs   aan   meer-   en  
hoogbegaafde   leerlingen   v.a.   2020   binnen   de   basisondersteuning   laten   vallen.  

 
Aanbod  

● Scholing   is   centraal   georganiseerd;   
● Onderscheid   in   het   WAT   (niet   alleen   weten,   maar   ook   kunnen/doen);  
● Het   HOE   (uitwerking   en   tempo   van   ontwikkeling   mag   per   school   verschillen   passend   bij   de  

eigen   ontwikkelagenda).  
 

Wanneer   tevreden?  
Vanaf   2018-2019   wordt   scholing   aangeboden   voor   leraren.  

 

Scholen   hebben   de   scholing   opgenomen   in   hun   jaaragenda.    

Er   is   een   bovenschoolse   werkgroep   (van   specialisten)   die   beleidsvoorstellen   voorbereidt   vanuit  
de   gedachte   van   ‘leren   met   en   van   elkaar’.   De   werkgroep   verstrekt   handreikingen   waarmee   elke  
school   in   eigen   tempo   en   intensiteit   kan   realiseren   dat   onderwijs   aan   meer-   en   hoogbegaafde  
leerlingen   binnen   de   basisondersteuning   vanaf   2020   valt.   

 

Scholen   werken   samen   en   wisselen   kennis,   ervaring   en   good   practice   uit.     

 
Vervolg   

● Monitoren   van   de   praktijk   op   de   scholen;   het   samenwerkingsverband   wordt   hierbij  
betrokken;   verdieping   en   verbreding   is   nodig.  
 

2. Effectief   onderwijskundig   leiderschap   2017-2019  
Doel  
Het   directeurenoverleg   versterken   en   het   stimuleren   van   eigenaarschap   centraal   stellen,   te  
beginnen   bij   de   directeuren   zelf.   Doel   is   dat   de   aanwezige   inzet   en   betrokkenheid   daadwerkelijk  
leidt   tot   onderwijsontwikkeling   en   hoge(re)   opbrengsten   in   de   brede   zin   van   het   woord.  
 
Aanbod  
Meerjarig   traject   (‘17-’19)   waarbij   ervan   uitgegaan   wordt   dat   veranderen   tijd   vraagt.   

● Een   werkgroep   bestaande   uit   directeuren,   CvB   en   externe   adviseur(s)   monitort   het   proces.    
● Jaarlijkse   inzet   van   10   dagdelen   regulier;   daarnaast   individuele   inzet   bij   specifieke  

begeleiding/coaching/intervisie.  
● Er   is   een   externe   aanbieder   die   het   traject   begeleidt   volgens   een   vooraf   opgesteld   plan   van  

aanpak.  
 

Wanneer   tevreden  
Er   is   een   breed   gedragen   collectieve   ambitie   m.b.t.   onderwijskundig   leiderschap   binnen   LOGOS.  

 

Directeuren   nemen   deel   aan   professionele   leergemeenschappen   en   doen   inzichten   op   in  
leiderschap   op   drie   interactieniveaus.  

 

Directeuren   hebben   hun   theoretische   concepten   uitgebreid   en   weten   die   te   verbinden   aan   hun  
handelen.  

 

Directeuren   leren   met   en   van   elkaar   door   actief   praktijken   en   kennis   in   te   brengen   en   te   delen.    

Directeuren   hebben   via   zowel   inhoudelijke   bijeenkomsten   als   bijeenkomsten   met   coaching   en  
intervisie   hun   professionele   kennis   en   vaardigheden   verdiept.  
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Directeuren   hebben   actief   en   gericht   gewerkt   aan   eigen   professionele   ontwikkeling.     

 
3. Kweekvijver   Talentenplein   (2019-2021)  
Doel  
Het   doel   van   het   traject   is   voor   LOGOS   in   samenwerking   met   TriVia:  

● Het   bieden   van   ontwikkelingsmogelijkheden   voor   medewerkers;  
● Investeren   in   school-   en   organisatieontwikkeling;  
● Investeren   in   ontwikkeling   van   de   stichting/vereniging.  

 
Het   doel   van   het   traject   voor   de   medewerker   is   talentontwikkeling   met   een   accent   op   een  
(voor)trekkersrol   in   onderwijs-   en/of   organisatieontwikkeling.   Alle   activiteiten   zullen   daarom   gericht  
zijn   op   overeenkomstige   taken   en   functies.   
 
Aanbod  
Het   programma   van   het   Talentenplein   kent   de   volgende   opbouw:  

● oriëntatiefase  
● verkenningsfase  
● differentiatiefase  

 

Wanneer   tevreden  
Het   traject   wordt   voorbereid   in   de   eerste   helft   van   ‘18-’19.  

 

In   de   tweede   helft   van   ‘18-’19   wordt   bij   voldoende   deelnemers   gestart   met   de   eerste   fase.    

Op   basis   van   een   portfolio   en   positief   advies   van   leidinggevende   start   de   verkenningsfase   met  
50%   van   de   deelnemers   uit   de   oriëntatiefase.  

 

 
4. Professionele   leergemeenschappen   (PLG)   2019   -   2020  
Vanuit   het   Koersplan   zijn   PLG’s   ingericht:  

● Focuspunt   SLIG:   PLG   ROOK   met   deelname   van   directeuren,   IB’ers   en   leerkrachten;  
● Focuspunt   vakmanschap   doet   ertoe!:   PLG   MTO,   met   deelname   van   directeuren,   stafleden   en  

leden   van   de   GMR;  
● Focuspunt   gepersonaliseerd   leren:   PLG   met   directeuren   en   leerkrachten   van   twee   scholen  

doen   onderzoek   naar   ICT   als   middel   om   in   te   zetten   bij   ‘gepersonaliseerd   leren’.   
 
Uitkeringen   na   ontslag  

Uitkering   ingangsdatum   bedrag   vanaf   die   datum  

Uitkering   1   01-06-2017   €   148.512  

Uitkering   2   03-08-2017   €     24.169  

Uitkering   3   01-02-2018   €     30.306  

Uitkering   4   01-08-2018   €     42.646  

Uitkering   5   01-08-2019   €     14.585  

 
In   bovenstaand   schema   zijn   de   uitkeringen   zoals   opgenomen   in   het   overzicht   van   het  
Participatiefonds   weergegeven.   Het   betreft   de   startdatum   van   de   uitkering   alsmede   het   totale  
bedrag   vanaf   die   datum.  
 
Een   goede   gesprekkencyclus   (vanuit   de   visie   op   personeelsbeleid   ‘duurzaam,   bevlogen   en  
bekwaam’)   en   het   tijdig   inzetten   van   scholing,   begeleiding   en   ondersteuning   bij   het   zoeken   naar  
ander   passend   werk   leidt   tot   duurzame   inzet   in   werk   en   voorkomt   zoveel   mogelijk   uitkeringskosten.  
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Het   betreft   uitkeringskosten   die   door   het   Participatiefonds   betaald   worden.   LOGOS   heeft   voldaan  
aan   de   door   het   Participatiefonds   gestelde   eisen   die   getoetst   zijn   in   de   instroomtoets.  

 
Aanpak   werkdruk  
In   een   bestuurlijke   handreiking   is   een   stappenplan   ‘werkdruk   wegwijzer   TNO’   aangereikt   om   binnen  
de   scholen   te   komen   tot   bewuste   keuzes   voor   de   besteding   van   de   werkdrukmiddelen.   In   deze  
handreiking   zijn   ook   tips   opgenomen   om   werkdruk   te   beperken   die   geen   kosten   met   zich  
meebrengen   (bijv.   ‘anders   kijken   naar   het   werk’;   ‘spreiden   en   begrenzen’).   Deze   tips   zijn   gebruikt  
voor   het   goede   gesprek   op   de   scholen   over   de   (ervaren)   werkdruk.  
Per   1   augustus   2019   zijn   de   keuzes   voor   de   besteding   van   de   werkdrukmiddelen   onderdeel   van   het  
werkverdelingsplan   op   schoolniveau.  
 
Op   de   scholen   van   LOGOS   hebben   teams   keuzes   gemaakt   voor   de   besteding   van   de  
werkdrukmiddelen   voor:  

● Inzet   onderwijsassistent   om   in   alle   groepen   ondersteuning   aan   de   leerkrachten   te   bieden  
● Inzet   leraar   om   in   alle   groepen   ondersteuning   aan   de   leerkrachten   te   bieden  
● Inzet   muziekonderwijs   (intern   en   extern)  
● Teamscholing  
● Incidentele   extra   inzet   leraren   op   piekmomenten  
● Behoud   van   enkele   groepen   in   specifieke   setting  
● Inzet   leraar   voor   begeleiding   van   meer-   en   hoogbegaafden  

 
Prestatiebox  
De   ontvangen   lumpsumbekostiging   voor   de   zogenaamde   prestatiebox   is   besteed   aan   de  
bekostiging   van   talentontwikkeling   voor   uitdagend   onderwijs,   aanpak   voor   duurzame  
onderwijsverbetering,   professionalisering   en   doorgaande   ontwikkellijnen.  
M.b.t.   de   voornoemde   bestedingsdoelen   is   er   concreet   aandacht   besteed   aan:  

● Scholing   van   leraren   in   onderwijs   aan   meer-   en   hoogbegaafde   leerlingen;  
● Duurzame   investering   in   onderwijsopbrengsten   met   begeleiding   van   externen,   scholing   van  

medewerkers   en   investering   in   hard-   en   software   (o.a.   chromebooks,   gynzy,   snappet);  
● Ontwikkeling   van   doorgaande   leerlijnen,   o.a.   via   de   ontwikkeling   van   peutercollege,  

juniorcollege,   tienercollege   (pilot   10-14   onderwijs);   
● Ontwikkelingen   aan   gepersonaliseerd   leren   en   ICT   via   praktijkonderzoek   in   samenwerking  

met   de   Pabo   als   partner.  
 
Strategisch   personeelsbeleid  
De   ontwikkeling   van   strategisch   personeelsbeleid   2020-2023   wordt   in   twee   etappes   uitgevoerd.  
In   schooljaar   2018-2019   is   het   Koersplan   ontwikkeld;   daarin   zijn   de   onderwijskundige   doelen   in  
samenhang   tot   de   leiderschaps-   en   besturingsfilosofie   en   kwaliteitszorg   beschreven.   Ook   is  
nagedacht   hoe   LOGOS   aantrekkelijk   als   werkgever   is.   Bijvoorbeeld   aanbod   Talentenplein   voor  
ontwikkeling   van   leiding   geven   aan   onderwijs-   en   organisatie,   aanbod   voor   baangarantie   jonge  
leraren   via   partnerschap   met   het   transfercentrum   Transvita   en   deelname   aan   professionele  
leergemeenschappen   (PLG’s)   om   mee   te   denken   over   ontwikkelingen   van   de   focuspunten   uit   het  
Koersplan.   
In   schooljaar   2019-2020   wordt   middels   een   breed   medewerkersonderzoek   het   huidige   profiel   van  
de   medewerkers   opgesteld.   De   uitkomsten   daarvan   verbinden   met   de   focuspunten   en   de   doelen  
daarbinnen   leiden   tot   HR-speerpunten   in   de   komende   beleidsperiode.  
Daarnaast   leidt   de   leerlingenprognose   voor   de   komende   jaren   tot   een   strategische   planning   voor   de  
omvang   van   het   personeelsbestand   voor   deze   periode.  
Bij   de   voorbereiding   van   personeelsbeleid   zijn   afhankelijk   van   het   thema   directeuren,   GMR-leden   en  
medewerkers   met   verschillende   taken   en   rollen   betrokken.   
 
2.3 Huisvesting   &   facilitair  
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Planning   huisvesting   2019  
LOGOS   heeft   scholen   in   drie   gemeenten.   Een   overzicht   van   de   ontwikkelingen   m.b.t.   huisvesting   in  
deze   gemeenten:  
 
Gemeente   West   Betuwe   
LOGOS   heeft   twee   nieuwe   brede   scholen   in   Asperen   en   Heukelum   in   gebruik   genomen   waar   de  
LOGOS-scholen   samen   onder   één   dak   zitten   en   afstemmen   met   de   kinderopvang   en   de   openbare  
scholen.   In   Spijk   zijn   de   architect   en   aannemer   geselecteerd   voor   het   realiseren   van   nieuwbouw   voor  
de   Hoeksteen.   Vanuit   omwonenden   is   bezwaar   gemaakt   tegen   deze   nieuwbouw   (een   project   in  
combinatie   met   woningbouw)   en   dit   heeft   geleid   tot   een   procedure   bij   de   Raad   van   State   waar   in  
2020   de   uitspraak   van   wordt   verwacht.  
 
Gemeente   Vijfheerenlanden  
Gestart   is   met   de   planvorming   van   Kindcentrum   Broekgraaf   in   Leerdam   waarin   de   Klim   Op  
gehuisvest   gaat   worden.   In   2019   is   duidelijkheid   verkregen   over   de   renovatie   van   de   Koningin  
Wilhelminaschool   in   Leerdam.   De   renovatie   zal   in   2020   gestart   én   afgerond   worden   .   
 
Gemeente   Gorinchem  
Veel   tijd   en   energie   is   gestoken   in   de   Regenboog   locatie   Retranchement.   Vanuit   het   Integraal  
Huisvestingsplan   Gorinchem   Oost   (IHPO)   is   eerder   een   budget   gealloceerd   voor   renovatie   van   deze  
locatie.   De   kwaliteit   van   het   gebouw   is   echter   dusdanig   dat   het   de   vraag   oproept   of   het   vanuit  
duurzaamheid   zinvol   is   om   te   renoveren.   LOGOS   onderzoekt   met   de   gemeente   of   vervangende  
nieuwbouw   op   basis   van   modulaire   systeembouw   de   voorkeur   heeft   boven   renoveren.   Door   de  
explosief   gestegen   bouwkosten   lijkt   deze   ambitie   vooralsnog   niet   haalbaar.   In   2020   wordt   vanuit  
het   onderzoek   meer   duidelijk   hoe   met   deze   locatie   omgegaan   wordt.   Op   de   Tamboerijn   is  
grootschalig   onderhoud   uitgevoerd   waarbij   o.a.   alle   kozijnen   zijn   vervangen.  
 
Meerjaren   Onderhoudsplan   (MOP)  
LOGOS   voert   onderhoud   uit   aan   de   gebouwen   op   basis   van   het   Meerjaren   Onderhoudsplan   (MOP)  
Het   MOP   wordt   opgesteld   door   een   externe   deskundige,   bureau   Lakerveld.    Per   jaar   wordt   gekeken  
welk   onderhoud   gepland   staat   en   of   dat   ook   daadwerkelijk   uitgevoerd   moet   gaan   worden.   In  
overleg   met   de   directeuren   wordt   ook   bekeken   of   er   andere   zaken   zijn   die   een   zodanige   prioriteit  
hebben   dat   het   wenselijk   is   dat   deze   in   het   MOP   naar   voren   worden   gehaald.   
Voor   het   MOP   gelden   de   volgende   uitgangspunten:  

● Door   de   gemeente   ter   beschikking   gestelde   schoolgebouwen    hebben    in   principe   een  
levensduur   van   40   jaar.   Daarna   krijgt   de   school   van   de   gemeente   een   nieuw   gebouw   of   een  
gerenoveerd   gebouw   waardoor   de   levensduur   wordt   opgerekt.  

● Het   MOP   wordt   gemaakt   op   de   maximale   levensduur   van   40   jaar   waarbij   de   laatste   jaren   van  
de   cyclus   géén   investeringen   worden   gedaan   die   een   te   korte   periode   effectief   zullen   zijn.  

● Voor   ‘oudere’   scholen   wordt   een   MOP   gemaakt   over   de   resterende   periode   tot   de   40   jaar.  
● Bureau   Lakerveld   actualiseert   jaarlijks   het   MOP.  
● LOGOS   bespreekt   met   de   gemeente   vervangende   nieuwbouw   uiterlijk   3   jaar   voor   het  

verstrijken   van   de   levensduur.  
● Als   de   gemeente   een   gebouw   langer   in   stand   wil   houden,   zal   de   renovatie,   om   de  

levensduur   te   verlengen,   ten   laste   van   de   gemeente   moeten   komen.   Dit   mag   niet   leiden   tot  
een   hogere   toevoeging   aan   het   MOP.    

● Duurzaamheidsinvesteringen,   bijvoorbeeld   zonnepanelen   en   led-verlichting,   zijn   niet  
opgenomen   in   het   MOP,   omdat   die   zichzelf   terugverdienen   in   lagere   energiekosten.  

● Als   de   bekostiging   van   de   overheid   ontoereikend   is   voor   de   dekking   van   de   noodzakelijke  
uitgaven,   zal   toch   de   benodigde   dotatie   aan   het   MOP   meegenomen   worden   in   de  
exploitatie.   

● Het   College   van   Bestuur   beoordeelt   bij   het   opstellen   van   de   meerjarenbegroting   of   dit   mag  
leiden   tot   een   negatief   exploitatieresultaat   op   stichtingsniveau.  
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Relatie   met   financieel   beleidsplan  
LOGOS   stelt   in   het   financieel   beleidsplan   2019-2022    m.b.t.   het    financieringsbeleid   huisvesting   het  
volgende:  

● Scholen   hebben   recht   op   een   goed   en   veilig   schoolgebouw   passend   bij   het   onderwijs   zoals  
dat   gegeven   wordt   binnen   de   visie   van   de   school.  

● Het   buiten-   en   binnenonderhoud   voor   de   gebouwen   wordt   of   betaald   in   de   vorm   van   een  
(huur)bedrag   aan   de   gemeente,   of   zelf   gereserveerd   in   de   Meerjaren   Onderhouds   Planning  
(MOP)   of   gereserveerd   in   een   Beheerstichting.  

● Het   MOP   wordt   op   stichtingsniveau   gereserveerd.   Voor   de   bijdrage   van   de   scholen   wordt  
binnen   het   allocatiemodel   een   (voor   alle   scholen   gelijk)   vast   percentage   over   de   totale  
schoolopbrengsten   berekend.  

● De   bewaking   van   het   onderhoud   en   van   het   MOP   wordt   gedaan     vanuit   het   bestuursbureau  
van   LOGOS,   daarbij   ondersteund   door   een   extern   deskundige.  

 
Duurzaamheid   &   maatschappelijk   verantwoord   ondernemen  
Bij   het   huisvestingsbeleid   is   ‘duurzaamheid’   een   steeds   belangrijker   thema.   Bij   nieuwbouwprojecten  
is   ‘gasloos   bouwen’   vanzelfsprekend.   Steeds   meer   gaan   de   gesprekken   over   BENG   en   bij   voorkeur  
zelfs   over   energieneutraal   (ENG)   bouwen.   Probleem   hierbij   is   dat   het   nog   lang   niet   altijd   helder   is  
hoe   het   e.e.a.   gefinancierd   wordt.   Duidelijk   is   dat   deze   ambities   een   gezamenlijke   inspanning  
vereisen   van   landelijke   overheid   (wet   en   regelgeving   en   toereikende   bekostiging),   gemeenten   en  
besturen.  
In   de   gemeenten   waar   LOGOS   scholen   heeft,   worden   stappen   gezet   om   tot   een   nieuw   Integraal  
Huisvestingsbeleid   (IHP)   te   komen.   Onderdeel   daarvan   is   de   noodzaak   dat   per   gebouw   geschouwd  
wordt   wat   het   DNA   van   een   gebouw   is   (bijvoorbeeld   leeftijd,   algehele   bouwkundige   staat,   voldoet  
het   gebouw   aan   de   eisen   van   binnenklimaat,   isolatie,   energiebeheer,   passendheid   bij   omvang   en  
onderwijsvisie).    Na   deze   schouw   moet   per   gebouw   worden   bepaald   wat   het   toekomstperspectief   is.  
Nieuwe   wet-   en   regelgeving   vanuit   de   landelijke   overheid   (waar   al   enige   jaren   op   wordt   gewacht)  
moet   het   mogelijk   maken   dat   schoolbesturen   aan   de   kant   van   duurzaamheid   en   maatschappelijk  
verantwoord   ondernemen   meer   ruimte   krijgen   om   vanuit   een   gezamenlijke   inspanning   met   de  
gemeente   te   komen   tot   passende   en   duurzame   onderwijshuisvesting.  
 
Facilitair  
Wat   facilitaire   zaken   betreft,   is   het   beleid   van   LOGOS    ‘apart   waar   het   moet,   gezamenlijk   waar   het  
kan’.    Het   bestuursbureau   faciliteert   en   ondersteunt   de   scholen.   Door   gezamenlijke   inkoop   wordt  
voordeel   behaald.   Vanuit   centrale   regie   waarborgt   LOGOS   dat   voldaan   wordt   aan   wettelijke   eisen  
wat   betreft   aanbesteding.  
Vanuit   efficiency   werkt   LOGOS   op   verschillende   dossiers   samen   met   de   Onderwijs   Inkoop   Groep  
(OIG).   Vanuit   deze   samenwerking   is   LOGOS   aangesloten   bij   Het   Aanbiedings   Collectief   (HAC)  
waarvanuit   via   een   zogenaamd   Dynamisch   Aankoopsysteem   (DAS)   aanbestedingen   op   bijvoorbeeld  
Chromebooks,   Desktops   en   Touchscreens   succesvol   is   afgerond.   
 
Doelen   en   resultaten   2019  

Doel/Beleidsvoornemen   Toelichting   Stavaza  

Realiseren   nieuwbouw  
Asperen  

In   2019   moet   de   nieuwbouw   van   de   BS   Asperen   zijn  
afgerond   en   het   gebouw   in   gebruik   zijn   genomen.  

 

Realiseren   nieuwbouw  
Heukelum  

In   2019   moet   de   nieuwbouw   van   de   BS   Heukelum   zijn  
afgerond   en   het   gebouw   in   gebruik   zijn   genomen.  

 

Voorbereidingen   nieuwbouw  
Dalen,   Broekgraaf,   Spijk  

In   2019   opgestart.    

Akkoord   op   renovatieplan  
KWS  

In   2019   moet   er   helderheid   zijn   over   budgets   van   de  
gemeente   en   omvang   van   het   totale   renovatieplan.  
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Grootschalig   onderhoud   op  
de   Tamboerijn  

In   2019   te   realiseren;   o.a.   vervangen   van   de   kozijnen.    

Duidelijkheid   m.b.t.   plan   voor  
Regenboog/Retranchement  

In   2019   moet   er   duidelijkheid   zijn   over   de   haalbaarheid  
om   te   komen   tot   vervangende   nieuwbouw.   Zie   *1.  

 

Beleid   Exploitatie   en   beheer   
Brede   Scholen  

LOGOS   voert   t.b.v.   de   Brede   Scholen   exploitatie   en  
beheer   uit;   dit   vraagt   om   heldere   beleidsafspraken.  

 

Documentensets   Brede  
Scholen  

Beheerplan,   MOP,   Huurovereenkomst,   Gebruiks-  
overeenkomst   en   Samenwerkingsovereenkomst  
moeten   congruent   en   juridisch   getoetst   zijn.   Zie   *2.  

 

Meerjaren   Onderhouds  
Planning   (MOP)  

Het   MOP   is   leidend   voor   het   uit   te   voeren   reguliere  
onderhoud   en   wordt   jaarlijks   geactualiseerd.  

 

Aanbestedingen   Het   aanbestedingsbeleid   moet   op   orde   zijn;   inclusief  
optimalisatie   door   samenwerking   OIG/HAC.  

 

 
*1:   Traject   loopt;   er   wordt   nader   onderzoek   gedaan.  
*2:    Documentenset   voor   Asperen   is   klaar   en   juridisch   getoetst.   Heukelum   is   onderhanden;  
actualisering   Vuren   en   Herwijnen   is   in   voorbereiding.   
 
2.4 Financieel   beleid  
 
De   kaders   van   het   financieel   beleid   zijn   als   volgt   geformuleerd:   

● LOGOS   is   een   financieel   gezonde   organisatie   waarbij   het   geld   zo   maximaal   mogelijk    wordt   
ingezet   voor   het   onderwijs   aan   kinderen.   

● LOGOS   is   transparant   in   haar   financiële   bedrijfsvoering.    
 
Het   maximaal   inzetten   van   geld   t.b.v.   het   onderwijs   aan   kinderen   komt   tot   uiting   in   het   jaarlijks  
begroten   van   een   onttrekking   van   het   vermogen   ten   gunste   van   de   scholen.   In   2019   zijn   financiële  
middelen   volgens   het   gehanteerde   allocatiemodel   toegekend   aan   de   scholen.   Het   resultaat   wijkt   in  
2019   sterk   af   van   de   begroting.  
 
De   belangrijkste   oorzaken   zijn:  

  *   €   1000  

Baten      

Extra   toegekende   middelen   PO   voor   éénmalige   uitkering   ad   €   875,=  
per   Fte,   ontvangen   in   2019,   uit   te   betalen   in   2020  
(bestemmingsreserve)  

232    

Extra   toegekende   middelen   VO   (bestemmingsreserve)   30    

Hogere   indexering   referentiesystematiek   dan   begroot   80    

Extra   middelen   Samenwerkingsverband   163    

Saldo   Overige   afwijkingen   -76    

Rendement   beleggingen   hoger   dan   begroot   (privaat   vermogen)   303    

Totaal   inkomsten     732  
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Lasten      

Ontvangen   middelen   voor   nieuwe   CAO,   middelen   ontvangen   in   2019,  
uit   te   betalen   in   2020   (bestemmingsreserve)  

287    

Lagere   inzet   personeelslasten   dan   begroot   237    

Loonkosten   vervanging   ziekteverzuim   in   begroting   184    

Nog   in   te   zetten   werkdrukmiddelen   (bestemmingsreserve)   33    

Niet   ingezette   middelen   projecten   en   calamiteitenfonds   176    

Saldo   overige   afwijkingen   12    

    929  

Totale   afwijking   begroting     1.661  

 
 
Belangrijke   doelen   voor   LOGOS   op   financieel   gebied:  

● LOGOS   voert   een   verantwoord   financieel   beleid   waarbij   baten   en   lasten   met   elkaar   in  
evenwicht   zijn   binnen   de   kaders   van   een   opgesteld   meerjarenperspectief   van   4   jaar.  

● LOGOS   streeft   naar   een   gezonde   vermogenspositie   waarbinnen   reguliere   risico’s   kunnen  
worden   opgevangen.  

● LOGOS   wil   een   deel   van   het   vermogen   investeren   door   van   scholen   een   lagere   bijdrage   te  
vragen   voor   gezamenlijke   activiteiten,   zie   allocatie   middelen.  

 

De   baten   en   lasten   zijn,   geschoond   voor   eenmalige   posten,   in   evenwicht.    

De   vermogenspositie   is   gezond.    

Mede   door   niet   beïnvloedbare   factoren   is   het   niet   gelukt   de   (negatieve)   begroting   te   realiseren.    

 
Ontwikkelingen  
In   de   meerjarenbegroting   heeft   LOGOS   voor   de   jaren   2020/2022   €   2.7   miljoen   gereserveerd   t.b.v.  
het   onderwijs;   zie   3.2   staat   van   Baten   en   Lasten.  
 
Treasurybeleid  
Het   beleid   m.b.t.   de   publieke   middelen   is   vastgelegd   in   een    treasurystatuut    dat   gebaseerd   is   op  
de   ‘Regeling   beleggen,   lenen   en   derivaten   OCW   2016’.   Dit   betekent   dat   het   beleggingsbeleid  
van   de   publieke   middelen   ‘zeer   defensief’   is.  
 
Uitvoering   van   dit   beleid   in   de   praktijk  

     De   publieke   middelen   worden   alleen   belegd   in   obligaties   (ultimo   2019    €448.990 )   en  
spaarrekeningen   (stand   liquide   middelen   ultimo   2019   €   9.079.858).   Voor   beleggingsdienstverlening  
wordt   gebruikgemaakt   van   ABN-AMRO   Mees   Pierson.  

 
Beleggingen   niet   zijnde   spaarrekeningen  

Fondsnaam   Looptijd   Ultimo   2018   Ultimo   2019  

BNP   Paribas   2026   1   625%   2026   X   X  

Bestuursverslag   2019 19   



 

Allianz   2027   0,875%   2027     X  

Allianz   2028   3,0%   2028     X  

BNG   2030   1,375%   2030     X  

 
Leningen   en   derivaten  
Er   is   geen   gebruik   gemaakt   van   leningen   en   derivaten.   In   2019   zijn   obligaties   gekocht.  
In   de   jaarrekening   zijn   ook   de   ongerealiseerde   koerswinsten   en/of   verliezen   opgenomen.  
 
Allocatie   middelen  
Financiële   middelen   worden   op   basis   van   de   DUO-beschikkingen   toegewezen   aan   de   scholen.  
Scholen   dragen   bij   aan   de   kosten   van   het   bestuursbureau,   gezamenlijke   projecten,   voorziening  
ziekteverzuim   i.v.m.   ‘eigenrisicodrager’   -   ERD)   en   het   Meerjaren   Onderhoudsplan   gebouwen.  
 
De   bijdrage   wordt   berekend   op   basis   van:  

Onderdeel   Bijdrage   over   alle   ontvangen   middelen   2019   Totaal   bedrag  
in   €   1000  

Totaal   relevante   baten   scholen     20.439  

Bijdrage   bestuursbureau   Vast   bedrag   €   20.000   per   school   plus   3,25%    924  

Gezamenlijke   projecten   en  
bijdrage   uit   reserves   LOGOS  

Vast   bedrag   €   15.000   per   school    min   2,9%    -   398  

Ziekteverzuim   3,49%   (interne   premie,   ERD)   636  

Meerjaren   Onderhoudsplan  
gebouwen  

2,86%   (scholen   dragen   hetzelfde   percentage  
bij,   ongeacht   de   leeftijd   en   de   staat   van  
onderhoud   van   hun   schoolgebouw(en))  

585  

 
Het   huidige   allocatiebeleid   is   ingegaan   per   1   januari   2019.   Het   besluit   om   dit   in   te   voeren   is   in   2018  
genomen   door   het   College   van   Bestuur   na   instemming   in   het   Directeurenoverleg,   de   GMR   en   de  
Raad   van   Toezicht.  
 
De   middelen   van   de   stichting   worden   ingezet   door   het   bestuursbureau   van   LOGOS   t.b.v.   een  
efficiënte   bedrijfsvoering.   Deze   bestaan   uit:    

● Aansturen   gezamenlijk   beleid   t.b.v.   kwaliteit   onderwijs  
● Personeelsadministratie   en   personeelszaken  
● Financiële   administratie/rapportage  
● ICT-beleid  
● Beheer   Meerjaren   Onderhoudsplanning  
● Beheer   contracten  
● Professionalisering   interne   en   externe   communicatie  
● Aansturing   projecten  

  
Onderwijsachterstandsmiddelen   
De   middelen   die   toegewezen   zijn   aan   de   specifieke   scholen   worden,   onder   aftrek   van   de   bijdragen  
conform   het   allocatiebeleid,   aan   die   scholen   toegewezen.   Dit   is   een   onderdeel   van   het  
allocatiebeleid   per   1   januari   2019.   Met   de   verkregen   middelen   is   m.n.   ingezet   op   kleinere   klassen  
door   de   inzet   van   meer   leraren   en   onderwijsassistenten.   Tevens   zijn   middelen   ingezet   op   scholing  
voor   de   betrokken   medewerkers.   
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2.5 Risico’s   en   risicobeheersing  
 
Intern   risicobeheersingssysteem   
Risico’s   zijn   de   effecten   van   onzekerheden   op   het   behalen   van   doelstellingen.   Onzekerheden  
ontstaan   als   gevolg   van   het   geheel   of   gedeeltelijk   ontbreken   van   informatie   over,   inzicht   in,   of  
kennis   van   een   gebeurtenis,   de   gevolgen   daarvan,   of   de   waarschijnlijkheid   dat   een   gebeurtenis   zich  
voordoet.   De   gedefinieerde   onzekerheden   zijn   verbonden   aan   de   waarschijnlijkheid   dat   de  
gebeurtenis   zich   voordoet   en   vervolgens   is   de   mogelijke   financiële   impact   daarvan   zo   goed   mogelijk  
gekwantificeerd.   
 
Risicomanagement   is   een   doorlopende   activiteit.   LOGOS   is   gericht   op   het   tijdig   onderkennen   van  
risico’s   en   het   nemen   van   noodzakelijke   beheersmaatregelen.   De   risico’s   zijn   organisatiebreed   in  
kaart   gebracht.   Twee   maal   per   kalenderjaar   wordt   een   update   gedaan   van   deze   risicoanalyse.  
Daarbij   gaat   het   steeds   om   de   impact   van   een   risico   op   de   gebieden   bestuur   &   organisatie,  
financiën,   huisvesting,   facilitair   &   ICT,   onderwijs   &   identiteit   en   personeel   en   de   kans   dat   het  
desbetreffende   risico   zich   voordoet   en   welke   beheersmaatregelen   gewenst   zijn   om   de   risico’s   te  
verkleinen.  
 
Er   blijven   risico’s   met   financiële   gevolgen   die   niet   (volledig)   kunnen   worden   uitgesloten   of  
voorkomen.   Voor   deze   risico’s   hanteert   LOGOS   een   financiële   buffer   van   4.1   miljoen.   
Dit   bedrag   is   bepaald   op   basis   van   de   kans   dat   een   risico   zich   voordoet   en   een   mogelijk   financieel  
impact.  
Belangrijkste   risico’s   die   LOGOS   betreffen  

Onderwerp   Risico   Actie  

Personele   zaken   Onvoldoende   personeel,  
onvoldoende   kwaliteit,   vertrek  
personeel   op   sleutelposities,  
te   hoog   ziekteverzuim  

Inhoudelijk   personeelsbeleid,  
het   binden   en   boeien   van  
medewerkers,   gericht   beleid  
t.a.v.   ziekteverzuim  

Huisvesting   Onduidelijkheid   m.b.t.   kosten  
huisvestingsprojecten   i.r.t.  
beleid   gemeenten;   te   lage  
vergoedingen;   sterk   stijgende  
(ver)bouwkosten  

Overleg   op   plaatselijk   en  
gemeentelijk   niveau;   landelijke  
aandacht   o.a.   via   de   PO-raad  

Passend   onderwijs   Te   weinig   gerichte   aandacht  
kunnen   geven   aan   leerlingen  

Blijvende   aandacht   voor  
monitoring   van   de  
ondersteuningsbehoefte  
gerelateerd   aan   het  
schoolondersteuningsprofiel;   
extra   aandacht   voor  
professionalisering   van  
medewerkers  

Ontwikkeling   leerlingaantallen   Dalende   aantallen    Hantering   T=0   in   het  
allocatiebeleid   waardoor  
sneller   actie   wordt   genomen  
bij   dalend   leerlingaantal  

 

3. Verantwoording   financiën  
Dit   hoofdstuk   bevat   de   verantwoording   over   de   financiële   staat   van   het   bestuur.   Het   geeft   de  
belangrijkste   financiële   gegevens   weer   en   is   los   van   de   jaarrekening   te   lezen.   De   eerste   paragraaf  
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gaat   in   op   ontwikkelingen   in   meerjarig   perspectief,   de   tweede   paragraaf   geeft   een   analyse   van   de  
staat   van   baten   en   lasten   en   de   balans   en   in   de   laatste   paragraaf   komt   de   financiële   positie   van   het  
bestuur   aan   bod.  
 
3.1 Ontwikkelingen   in   meerjarig   perspectief  
 
Leerlingen  

  2018   2019   2020   2021   2022  

Aantal   leerlingen   2.533   2.486   2.433   2.426   2.421  

 
De   ontwikkeling   van   het   leerlingaantal   laat   op   stichtingsniveau   een   dalende   trend   zien.   
In   zijn   algemeenheid   ligt   de   oorzaak   hiervan   bij:  

● Leerlingenkrimp   in   de   brede   regio  
● Soms   verlies   van   marktaandeel  
● Onverwachte   verhuizingen   i.v.m.   ontwikkeling   op   de   huizenmarkt;  
● Minder   instroom   dan   gedacht  
● Verwijzing   naar   een   vorm   van   speciaal   (basis)onderwijs  

 
Voor   de   ontwikkeling   van   de   inkomsten   in   de   komende   beleidsperiode   monitoren   de   scholen  
intensief   de   ontwikkeling   van   de   leerlingaantallen   en   de   belangstellingspercentages   voor   de   lokale  
schoolomgeving.   Het   focuspunt   ‘Aantrekkelijk   partnerschap’   uit   het   Koersplan   beoogt   via   scherpere  
positionering   en   profilering   deze   percentages,   waar   mogelijk,   te   beïnvloeden.  
 
FTE  

Aantal   FTE   2018   2019   2020   2021   2022  

Bestuur/management   13   15   15   15   15  

Onderwijzend   personeel   172   168   169   163   158  

Ondersteunend   personeel    49   53   50   49   49  

Totaal   234   236   234   227   222  

 
De   dalende   baten   als   gevolg   van   het   te   verwachten   dalend   aantal   leerlingen   heeft   direct   gevolgen  
voor   de   personele   inzet.   In   de   meerjarenbegroting   daalt   de   inzet   van   234   FTE   (2018)   naar   222   FTE  
(2022).   In   het   benoemingsbeleid   wordt   op   deze   ontwikkeling   geanticipeerd   door   gebruik   te   maken  
van   natuurlijk   verloop,   het   in   beeld   brengen   van   toekomstplannen   van   medewerkers   vanaf   60   jaar.  
Ook   een   schil   van   tijdelijke   uitbreidingen   zorgt   voor   een   zekere   flexibiliteit   om   de   omvang   van   de  
formatie   passend   te   maken   bij   de   middelen.   Tijdelijke   vacatures   worden   bij   voorkeur   ingevuld   met  
een   zgn.   ‘tijdelijke   uitbreiding’.   LOGOS   probeert   (jonge)   talentvolle   leerkrachten   en   studenten   ‘te  
boeien   en   te   binden’.   Naast   een   benoeming   op   een   school   kan   ook   een   benoeming   in   de  
Talentenpool   van   Transvita,   een   samenwerking   met   andere   besturen   in   de   regio,   hiertoe   benut  
worden.  
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3.2 Staat   van   baten   en   lasten   en   balans  

(*   €   1000)  

Reali  
satie  
2018  

Begrot 
ing   

2019  

Reali  
satie  
2019  

Begro 
ting  
2020  

Begro 
ting   
2021  

Begro  
ting  
2022  

Verschil  
verslag  

jaar   t.o.v.  
begroting  

Verschil  
verslag  

jaar   
t.o.v.  

vorig   jaar  

BATEN                  

Rijksbijdragen   19.373   19.591   20.391   19.768   19.326   19.218   800   1.018  

Overige   overheidsbijdragen  
en   subsidies  

221  
133   158  

95   38  
38   25   -63  

Overige   baten   1.280   1.240   1.101   1.149   982   973   -139   -179  

TOTAAL   BATEN   20.874   20.964   21.650   21.012   20.346   20.239   686   776  

LASTEN                  

Personeelslasten   17.143   18.182   17.279   18.308   17.821   17.466   -903   136  

Afschrijvingen   562   611   573   615   655   633   -38   11  

Huisvestingslasten   1.279   1.284   1.366   1.276   1.240   1.237   82   87  

Overige   lasten   1.627   1.672   1.602   1.713   1.683   1.672   -70   -25  

Doorbetaling   schoolbesturen   250     257         257   7  

TOTAAL   LASTEN   20.861   21.749   21.077   21.912   21.399   21.008   -672   216  

SALDO                  

Saldo   baten   en   lasten   13   -785   573   -900   -1.053   -769   1358   560  

Saldo   financiële   baten   en  
lasten  

-21  
10   313  

10   10  
10   303   334  

TOTAAL   RESULTAAT   -8   -775   886   -890   -1.043   -759   1.661   894  

 
 
 
 
Verklaring   afwijking   resultaat   t.o.v.   de   Begroting  

Baten   *   €   1000  

Extra   toegekende   middelen   PO   voor   éénmalige   uitkering   ad   €   875,=   per   Fte,  
ontvangen   in   2019,   uit   te   betalen   in   2020   (bestemmingsreserve)  

232    

Extra   toegekende   middelen   VO   30    

Hogere   indexering   referentiesystematiek   dan   begroot   80    

Extra   middelen   Samenwerkingsverband   163    

Saldo   overige   afwijkingen   -76    

Rendement   beleggingen   hoger   dan   begroot   (privaat   vermogen)   303    

Totaal   inkomsten   (excl.   doorbetaling   schoolbesturen)     732  

     

Lasten      
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Ontvangen   middelen   voor   nieuwe   CAO,   middelen   ontvangen   in   2019,   uit   te  
betalen   in   2020   (bestemmingsreserve)  

287    

Lagere   inzet   personeelslasten   dan   begroot   237    

Loonkosten   vervanging   ziekteverzuim   in   begroting   184    

Nog   in   te   zetten   werkdrukmiddelen   (bestemmingsreserve)   33    

Niet   ingezette   middelen   projecten   en   calamiteitenfonds   176    

Saldo   overige   afwijkingen   12    

Totaal   Lasten   (excl.   doorbetaling   schoolbesturen)     929  

     

Totale   afwijking   begroting     1.661  
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Verklaring   afwijking   resultaat    t.o.v.   2018  

Baten   *   €   1000  

Extra   toegekende   middelen   PO   voor   éénmalige   uitkering   ad   €   875,=   per   Fte,  
ontvangen   in   2019,   uit   te   betalen   in   2020   (bestemmingsreserve)  

232    

Extra   toegekende   middelen   VO   30    

Hogere   rijksbijdragen   (o.a.   referentiesystematiek)   380    

Extra   middelen   Samenwerkingsverband   163    

Overige   afwijkingen   -29    

Rendement   beleggingen   hoger   dan   2018   (privaat   vermogen)   334    

Totaal   inkomsten     1110  

     

Lasten      

Hogere   Personeelslasten,   excl.   CAO-verhoging,   uitbetaling   in   2020  
(bestemmingsreserve)  

136    

Overige   afwijkingen   80    

    216  

     

Totale   afwijking   begroting     894  

 
 
Ontwikkeling   meerjarenbegroting  
De   meerjarenbegroting   2020/2022   sluit   met   een   negatief   resultaat   van   2.7   miljoen.   Het   bestuur  
heeft   met   instemming   van   de   toezichthouders   besloten   het   beschikbare   vermogen   deels   af   te  
bouwen   en   dat   te   investeren   in   het   onderwijs.  
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Balans   in   meerjarig   perspectief  

 
Realisatie  

2018  
Realisatie  

2019  
Begroting  

2020  
Begroting  

2021  
Begroting  

2022  

ACTIVA            

VASTE   ACTIVA            

Materiële   vaste   activa   3.517   3.447   3.757   3.822   3.570  

Financiële   vaste   activa   1.378   2.343   2.343   2.343   2.343  

Totaal   vaste   activa   4.895   5.790   6.100   6.165   5.913  

VLOTTENDE   ACTIVA            

Vorderingen   1.302   1.251   1.251   1.251   1.251  

Liquide   middelen   8.463   9.080   6.389   5.286   4.911  

Totaal   vlottende   activa   9.765   10.331   7.640   6.537   6.162  

TOTAAL   ACTIVA   14.659   16.121   13.740   12.702   12.075  

PASSIVA            

EIGEN   VERMOGEN            

Algemene   reserve   6.762   6.708   6.413   5.440   4.751  

Bestemmingsreserves   647   1.321   726   656   586  

Bestemmingsreserve   privaat   vermogen   2.772   3.038   3.038   3.038   3.038  

Totaal   eigen   vermogen   10.181   11.067   10.177   9.134   8.375  

VOORZIENINGEN   2.334   2.420   1.361   1.398   1.562  

LANGLOPENDE   SCHULDEN   219   189   157   125   93  

KORTLOPENDE   SCHULDEN   1.925   2.445   2.045   2.045   2.045  

TOTAAL   PASSIVA   14.659   16.121   13.740   12.702   12.075  

 
De   meerjarenbalans    wijkt   af   van   de   meerjarenbalans   zoals   in   december   2019   vastgesteld   in   de   meerjarenbegroting  
2020/2023.   Naast   de   aanpassingen   a.g.v.   de   definitieve   jaarcijfers   2019   zijn   nog   een   tweetal   aanpassingen  
doorgevoerd.  

- Bij   de   voorzieningen   is   de   geactualiseerde   MOP   gehanteerd,   effect   per   ultimo   2020   €   116.000  
- Bij   de   kortlopende   schulden   is   de   €   400.000   die   van   de   gemeente   Vijfheerenlanden   vooruitontvangen   is  

t.b.v.   de   verbouwing   van   een   school,   en   in   2020   uitgegeven   wordt,   aangepast   per   ultimo   2020  
- Dit   resulteert   in   een   mutatie   van   €   516.000   in   de   liquide   middelen   per   ultimo   2020  

 

Belangrijkste   mutaties   2019   t.o.v.   2018   *   €   1000  

Activa    

Stijging   financiële   vaste   activa,   vastleggen   vrije   middelen    965  

Stijging   liquide   middelen,   met   name   ontvangen   rijksbijdragen   die   in   2020   aan   medewerkers   wordt  
uitbetaald   en   ontvangen   middelen   van   de   gemeente   voor   de   verbouwing   van   een   school  

617  

Passiva    
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Bestemmingsreserves,   met   name   reservering   voor   eenmalige   uitkering   en   CAO-nabetaling   2019   674  

Kortlopende   schulden,   met   name   ontvangen   middelen   van   de   gemeente   voor   de   verbouwing   van  
een   school  

520  

 
 

Belangrijkste   ontwikkelingen   meerjarenbalans  
De   belangrijkste   ontwikkeling   in   de   meerjarenbalans   is   de   begrote   afname   van   het   eigen   vermogen.  
Dit   wordt   veroorzaakt   door   het   totaal   negatief   begrote   resultaat   van   €   2,7   miljoen   over   de   jaren   2020/2022.  
De   voorzieningen   zullen   met   €   1,0   miljoen   afnemen.   Dit   is   het   gevolg   van   de   uitgaven   vanuit   de   meerjaren  
onderhoudsvoorziening   voor   een   tweetal   schoolgebouwen.  
De   investeringen   in   het   onderwijs   vanuit   het   eigen   vermogen   en   de   investering   in   gebouwen   vanuit   de  
voorzieningen   kunnen   volledig   vanuit   eigen   middelen   worden   gedaan.  
 
Corona  
In   maart   2020   is   Nederland   getroffen   door   een   uitbraak   van   het   Corona-virus.   Voor   LOGOS   betekent   dit   dat  
de   scholen   gesloten   zijn.   Het   onderwijs   wordt   ‘op   afstand’   gegeven.   Dit   heeft   impact   op   het   proces   van  
onderwijs   geven,   alhoewel   het   onderwijs   wel   door   kan   gaan.   Op   dit   moment   wordt   verwacht   dat   de  
financiële   impact   op   het   vermogen   en   het   jaarresultaat   2020   beperkt   zal   zijn   omdat   de   baten   (bekostiging  
door   OCW)   gecontinueerd   worden   en   ook   het   personeel   gewoon   wordt   doorbetaald.   Bij   weer   openstelling  
van   scholen   zullen   maatregelen   bekostigd   worden   om   de   veiligheid   van   leerlingen   en   personeel   te  
garanderen   (bijv.   extra   schoonmaakwerk,   schoonmaakmiddelen,   veiligheidsvoorzieningen   als  
bewegwijzering,   e.d.).   
 

 
3.3   Financiële   positie  
 
Kengetallen   

Kengetal   Realisatie  
2018  

Realisatie  
2019  

Begroting  
2020  

Begroting  
2021  

Begroting  
2022  

Signalering  

Solvabiliteit   2  
(inclusief   Privaat  
vermogen)  

0,85   0,84   0,84   0,83   0,82   Ondergrens:   <0,30  

Liquiditeit   5,07   4,23   3,74   3,20   3,01   Ondergrens:   <0,75  

Rentabiliteit   0,00   0,04   -0,04   -0,05   -0,04   Conform   besluit  
bestuur   LOGOS  

Weerstands  
vermogen  

0,37   0,39   0,36   0,32   0.28   Ondergrens:   <0,05  

 
Reservepositie  
Het   vermogen   van   LOGOS   is   hoger   dan   noodzakelijk.   Het   bestuur   heeft   besloten   om   de   komende   jaren   een  
deel   van   het   vermogen   in   te   zetten   als   extra   investering   in   het   onderwijs.   Dit   komt   tot   uiting   in   een  
negatieve   meerjarenbegroting.   Voor   de   jaren   2020-2022   is   hier   €   2,7   miljoen   voor   uitgetrokken.   Enerzijds  
wordt   dit   gedaan   door   een   generiek   hogere   bijdrage   aan   de   scholen   te   verlenen   middels   het  
allocatiemodel.   Anderzijds   wordt   dit   gedaan   door   gerichte   bijdragen   aan   individuele   scholen   op   basis   van  
een   beredeneerde   onderbouwing.  

 
 

Bijlage    Jaarrekening   2019  
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Verslag Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht (RvT) is in 2019 zes maal formeel in vergadering bijeen geweest. Daarnaast 
hebben leden van de raad deelgenomen aan verschillende LOGOS-activiteiten waaronder de 
nieuwjaarsreceptie en de start van het schooljaar 2019-2020. Ook heeft de RvT schoolbezoeken 
gebracht aan de Tamboerijn en de Noordhoek.  
De voorzitter van de RvT is aangeschoven bij een vergadering van de GMR en heeft daarnaast een 
aantal maal overleg gevoerd met de voorzitter van de GMR.  

 
Tijdens de vergaderingen is onder andere stilgestaan bij: 

● de managementletter van de accountant; 
● HRM-beleid en diverse actuele personele ontwikkelingen bij LOGOS; 
● terugkoppelingen van bevindingen vanuit de onderwijscommissie; 
● terugkoppelingen van bevindingen vanuit de auditcommissie waaronder diverse softcloses; 
● voorbereiding en terugkoppeling van het jaargesprek met de bestuurder vanuit de 

remuneratiecommissie; 
● de voorbereiding op het gesprek met de accountant over de jaarrekening; 
● het treasurybeleid van de stichting; 
● diverse huisvestingszaken van scholen van LOGOS; 
● de uitkomsten van de eindtoetsen van de scholen van LOGOS; 
● de terugkoppeling van jaaragenda van het College van Bestuur 
● het risicomanagement van LOGOS; 
● het Koersplan 2019-2023. 

 
Formele besluitvorming heeft plaatsgevonden over de volgende onderwerpen: 

● goedkeuren van de meerjarenbegroting 2020; 
● goedkeuren van het treasurystatuut 2019; 
● goedkeuren van het Koersplan 2019-2023; 
● vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag 2018; 
● vaststellen van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder in het kader van de WNT; 
● herbenoeming van Roel Brandwijk, Kees Achterberg en Wim van Doornik voor een nieuwe 

periode van 4 jaar als lid van de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht heeft toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en geen 
afwijkingen geconstateerd. De code goed bestuur is gevolgd zonder afwijkingen daarvan. 

De Raad van Toezicht 

 
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal 
voor vier jaar worden herbenoemd. De heren Roel Brandwijk, Kees Achterberg en Wim van Doornik zijn 
in 2019 voor een 2e periode van 4 jaar benoemd.  
De leden van de Raad van Toezicht worden bezoldigd. In 2019 bedroeg de bruto bezoldiging in totaal 
€26.133. De voorzitter ontvangt jaarlijks € 3.000,= (netto), de vicevoorzitter € 2.250,= (netto) en de leden 
€ 1.500,= (netto). Met ingang van 1 april 2019 ontvangt de voorzitter  
€ 3.400 netto, de vicevoorzitter € 2.550 netto en de leden € 1.700 netto. 
De raad kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. 
Deze commissies handelen in opdracht van de raad, hebben een voorbereidende rol en brengen verslag 
uit aan de raad. Eventuele besluiten worden in de voltallige raad genomen.  
In de remuneratiecommissie hebben de voorzitter en vicevoorzitter zitting.  
De auditcommissie werd gevormd door Kees Achterberg en Edwin van Honk. 
De onderwijscommissie werd gevormd door Wim van Doornik en Martine Burggraaf.  
  



De samenstelling van de raad was in 2019: 

 
 Naam 
 

 Hoofd- en nevenfunctie 

 Drs. Cor Smits (voorzitter)  
 
 Vanaf 07-02-2017 
 Einde zittingstermijn 01-02-2021 
 
 Aanwezigheid:  
 drie van de zes vergaderingen 

 Hoofdfunctie: 
 Gemeentesecretaris Etten-Leur 
 
 Nevenfuncties: 
 Lid Algemeen bestuur van de Vereniging gemeentesecretarissen 

 Mr. Roel Brandwijk (vicevoorzitter) 
 
 Vanaf: 1-1-2015 
 Einde zittingstermijn  
 1-1-2019 (eerste periode) 
 
 Einde zittingstermijn  
 1-1-2023 (tweede periode) 
 
 Aanwezigheid:  
 zes van de zes vergaderingen 
 

 Hoofdfunctie: 
 Senior beleidsmedewerker gemeente Gouda (tot 01-07-2019) 
 
 Nevenfuncties: 
 Voorzitter RvT van Schoolbegeleidingsdienst “Centraal  
 Nederland” 
 Lid Raad van Toezicht van Stichting H3O te Dordrecht 
 Lid Bezwaarschriftencommissie gemeenten Diemen en   
 Krimpenerwaard 
 Lid/zittingsvoorzitter Bezwaarschriftencommissie gemeenten 
 Haarlemmermeer en Uithoorn 

 Kees Achterberg RA 
 
 Vanaf: 1-10-2015 
 Einde zittingstermijn 1-10-2019 (eerste 
 periode) 
 
 Einde zittingstermijn  
 1-10-2023 (tweede periode) 
 
 Aanwezigheid: 
 zes van de zes vergaderingen 

 Hoofdfunctie: 
 Directeur Stawo Bedrijfsadviseurs BV 

 
 Nevenfuncties: 
 Voorzitter RvT Stichting De Veenhoeve te Ederveen 
 Lid RvC SHO Groep BV te Velp 
 Lid RvT Stichting De Onderwijsspecialisten te Arnhem 
 Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Adullam  
 Gehandicaptenzorg te Barneveld 
 

 Wim van Doornik MSc  
 
 Vanaf 1-12-2015 
 Einde zittingstermijn 1-12-2019 (eerste 
 periode) 
 
 Einde zittingstermijn  
 1-12-2023 (tweede periode) 
 
 Aanwezigheid: 
 vier van de zes vergaderingen 

 Hoofdfunctie: 
 Domeinleider Zakelijke Dienstverlening bij ROC Da Vinci College 
 in Dordrecht 
 
 Nevenfunctie: 
 Secretaris Stichting Schoolbus De Wegwijzer 
 

 Drs. Martine Burggraaf van Dam 
 
 Benoemd per 26-09-2017 
 Einde zittingstermijn 01-09-2021 
 
 Aanwezigheid:  
 zes van de zes vergaderingen 

 Hoofdfunctie: 
 Docent Frans, Gymnasium Haganum te Den Haag 
 
 Nevenfuncties: 
 Secretaris “Vrienden van Aix” (per 1-1-’20 “Samen voor Aix”) 
 Lid Conseil de Faculté (RvT) theologische faculteit te  
 Aix-en-Provence 



 Edwin van Honk RA 
 
 Vanaf 01-10-2018 
 Einde zittingstermijn 01-10-2022 
 
 Aanwezigheid:  
 vijf van de zes vergaderingen 

 Hoofdfunctie: 
 Accountant in de Audit & Assurance praktijk van ABAB 
 Accountants BV te ’s-Hertogenbosch 
 

 Nevenfuncties:  
 Geen 

Eén lid van de Raad heeft per 01-01-2020 een functie die mogelijk ertoe leidt dat betrokken RvT lid en CvB tijdens 
1 regionaal overleg gezamenlijk aan tafel kunnen zitten. De Raad en CvB zien hierin geen reden voor het 
heroverwegen van het lidmaatschap van het betreffende RvT lid. 

De samenstelling van het College van Bestuur bestaat uit: 
 

 Naam 
 

 Hoofd- en nevenfunctie 

 H.M.J. Mackloet  
 
 Vanaf: 1-8-2016 
 

 Hoofdfunctie: 
 College van Bestuur LOGOS 
 
 Nevenfuncties: 
 Geen 

Auditcommissie 

In 2019 is de auditcommissie 3 maal bijeen geweest. Onderwerp van gesprek waren onder andere de 
begroting 2020 en de jaarrekening 2018. Ook is diverse keren aan de hand van een softclose de actuele 
financiële situatie besproken. Daarnaast is nadrukkelijk stilgestaan bij het treasurybeleid van de 
stichting. 

De onderwerpen die meer in detail binnen de auditcommissie worden besproken worden vervolgens in 
de RvT-vergadering teruggekoppeld en indien nodig vastgesteld of goedgekeurd. De auditcommissie 
zoomt in de bespreking in op de rechtmatigheid van inkomsten en uitgaven en de doelmatige besteding 
van de middelen. 

Onderwijscommissie 

De onderwijscommissie heeft 2 maal vergaderd met het College van Bestuur en de stafmedewerker 
Onderwijs & Kwaliteit. Gesproken is onder andere over de ontwikkeling van de leerlingaantallen, 
onderwijskwaliteit en de voortgang van de ontwikkeling op de scholen. Van de besprekingen van de 
onderwijscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Toezicht.  

Tot slot 

In 2019 is het Koersplan 2019-2023 formeel vastgesteld. Met de focuspunten ‘gepersonaliseerd leren’, 
’samen leren inhoud geven’, ‘vakmanschap doet ertoe!’ en ‘aantrekkelijk partnerschap’ biedt het 
Koersplan richting aan het beleid van zowel het bestuurskantoor als de individuele scholen. Het doet de 
RvT goed om te zien dat de focuspunten binnen de afzonderlijke scholen vorm en inhoud krijgen.  

Wederom in 2020 een compliment aan het College van Bestuur en de medewerkers van het 
bestuursbureau voor de prettige en open samenwerking.   

Als laatste een dankwoord aan allen die zich dagelijks inzetten om de kinderen vanuit onze 
levensbeschouwelijke identiteit les te geven en te begeleiden. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het geluk en welzijn van een nieuwe generatie. 

 
Namens de Raad van Toezicht van LOGOS, 
 
Cor Smits, voorzitter  

 



Jaarverslag   GMR   LOGOS   2019  
 
Het   College   van   Bestuur   communiceert   op   een   transparante   wijze   met   de   GMR   en   informeert   de  
GMR   vroegtijdig   over   ontwikkelingen.  
 
Het   College   van   Bestuur   is   op   5   vergaderingen   van   de   GMR   uitgenodigd.  
Tijdens   deze   vergaderingen   zijn   beleidsdocumenten   ter   instemming   of   advies   aangeboden   nadat  
een   toelichting   op   de   documenten   gegeven   is.   De   bespreking   met   de   GMR   leidde   in   een   aantal  
gevallen   tot   een   gerichte   aanpassing   van   het   document.  
 
De   GMR   heeft   in   2019   ingestemd   met:  

● Bestuursformatieplan  
● Handreiking   Werkverdelingsplan  
● Koersplan   2019-2023  

 
Naast   bovenstaande   onderwerpen   hebben   het   College   van   Bestuur   en   de   GMR   gesproken   over  
actuele   ontwikkelingen:  

● Meerjarenbegroting  
● Meldcode   huiselijk   geweld  
● Talentenplein   leidinggevenden  
● AVG  
● Stakingen  
● Ziekteverzuim  
● ICT  

 
Andere   onderwerpen   die   binnen   de   GMR   besproken   zijn:  

● Het   partnerschap   met   het   CNV   is   verlengd  
● Aan-   aftreedschema  
● Nieuwe   voorzitter/penningmeester  
● Verdeling   OG/PG    
● Werken   met   een   kleinere   GMR  
● Organiseren   cursussen  

 
In    maart   2019   heeft   de   GMR   een   voorlichtingsavond   georganiseerd   over   het   werkverdelingsplan  
door   het   AOB.  
In   november   2019   heeft   de   GMR   een   cursus   georganiseerd   voor   startende   (G)MR   leden   door   het  
CNV.  
 
De   GMR   spreekt   ook   met   een   vertegenwoordiging   van   de   Raad   van   Toezicht;   in   2019   heeft   dit  
gesprek   op   22   mei   plaats   gehad.   
 

 




























































































