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Voor u ligt ons jaarverslag van 2019. In dit verslag kijken we terug op 

de activiteiten die in 2019 plaatsvonden, zowel in als buiten de klas. 

Het schooljaar 2018-2019 was een veelbewogen jaar met grote en com-

plexe combinatiegroepen, zorgen in de groepen, in de school, in de 

gezinnen, om gedrag, gezondheid en andere zaken. Gedurende het 

schooljaar 2019-2020 keerde de rust en stabiliteit gestaag terug in de 

school. Ongetwijfeld heeft u zelf ook veel herinneringen aan dit kalen-

derjaar met elk hun eigen emoties.

  

We mochten nieuwe collega’s, leerlingen en ouders welkom heten, 

maar namen ook weer afscheid van anderen die soms jaren bij onze 

school betrokken waren. In dit jaarverslag hopen we het één en ander 

op een rij te zetten.

Eén ding is bij het schrijven van het jaarverslag elke keer weer on-

veranderd. Precies zoals Hij het ons beloofd heeft! De Heere onthield 

Zijn trouwe zorg aan ons niet. Hij vulde lege plaatsen in het team in, 

liet merken dat Zijn zorg en nabijheid niet aan plaats of tijd of persoon 

gebonden is en droeg ons door vele moeilijkheden en onzekerheden 

heen. Maar ook dat niet alleen. Hij gaf ons ook momenten waarop we 

mochten genieten van de ontwikkeling van onze leerlingen en mooie 

momenten waarop we de verbondenheid aan elkaar mochten ervaren. 

In blijdschap, zorg en verdriet was Hij daar! Aan Hem daarom aan het 

begin van dit jaarverslag alle dank en eer.

We wensen u veel kijk- en leesplezier!

M. Provily
Locatiedirecteur

Voorwoord

School met de Bijbel - Goudswaard
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...   en waar gingen 
ze naartoe?

Goudswaard
65
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In 2019 vertrokken de kinderen naar de 
volgende typen scholen van voortgezet 
onderwijs.
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MAVO/HAVO
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VMBO K

VMBO- B

Onze leerlingen
Waar kwamen ze 
vandaan...
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Als vereniging werd ook dit jaar weer aan gezamen-

lijke ontwikkelingen gewerkt. Vanuit de stuurgroep 

Meerbegaafdheid werd onder anderen nagedacht 

over de meerbegaafde leerling in groep 1/2 en 3. 

In de tweede helft van 2019 werd een tweejarig na-

scholingstraject gestart om de kennis en vaardig-

heden over het autistisch spectrum op te frissen en 

uit te breiden. Dit doen we in samenwerking met de 

organisatie Geef me de 5. 

De locatieraad heeft op 11 februari 2019 een loka-

le ledenvergadering georganiseerd. Door de heer 

Kriekaard werd een lezing gegeven over het thema  

 

 

geloofsopvoeding. Na de pauze werd de notulen en 

het jaarverslag doorgenomen en heeft de verkiezing 

van leden van de oudercommissie en Lokale Raad 

plaatsgevonden. Wim de Visser en Wilbrecht Giljam 

namen afscheid van de Lokale Raad na een periode 

van respectievelijk 12 en 1 jaar. Marvin van Arkel werd 

bereid gevonden en gekozen om als opvolger aan 

de slag te gaan. In de periode na de jaarvergadering 

werd ook Arie Knöps bereid gevonden de tweede va-

cature op te vullen. Dit zal tijdens de jaarvergadering 

in 2020 aan de leden worden voorgelegd.

In het kalenderjaar 2019 overleed één van onze leden, 

dhr. A. Van der Heiden. Per 31-12-2019 telt de vereni-

ging 60 leden.
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Verenigingsnieuws

Ouders aan het woord
“Ik vind het heel mooi en waardevol dat alle 
 kinderen van de school elkaar voor elke  
 vakantie het lied ‘Ga met God en Hij zal met je 
 zijn’ toezingen!”
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Leerling aan 
het woord:
“Ik vond dit het afgelopen 
schooljaar leuk:
 •  De kerstviering en het 

spelen in het muziek-
groepje,

 •  De juf en de meester 
zijn echt lief,

 •  De juf- en meesterdag 
vind ik echt leuk.”
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In april hebben de leerlingen van groep 8 de jaar-

lijkse Centrale Eindtoets gemaakt. Er werd, helaas 

naar verwachting, onder het landelijk gemiddelde 

gescoord. Daarmee werd niet voldaan aan de door 

het bestuur geformuleerde norm om op of boven 

het landelijk gemiddelde te scoren.

In de groep 1 t/m 8 werden in januari/februari en 

mei/juni de CITO toetsen gemaakt. De resultaten 

daarvan waren, gezien de leerlingpopulatie en de 

onderwijsomstandigheden, naar verwachting lager 

dan de voorgaande keer. Om de ontwikkeling op een 

aantal vakgebieden extra te stimuleren hebben we 

het volgende gedaan:

•  Nascholing voor het rekenonderwijs,

•   Van leerlijnvolgend werken terug naar metho-

disch werken, 

•   Kleinere groepen door een vierde combinatie-

groep te starten,

•   Scholing voor het werken met Holmwoods 

(Engels).

Dagelijks wordt er instructie gegeven voor de hoofd-

vakken. De verwerking van deze doelen vindt plaats 

op de tablets van Snappet. De voortgang van de leer-

lingen kan zowel door de leerlingen zelf als door de 

leerkracht direct tijdens de les gevolgd worden. Op 

deze manier kan effectief extra instructie gegeven 

worden. Voor de zaakvakken worden diverse me-

thoden gebruikt en werken de leerlingen in les- en 

werkboeken.

De kleuters werken in periodes van gemiddeld 6 

weken aan diverse thema’s. Binnen deze thema’s 

worden taal-, reken- en sociale doelen aangeboden. 

Ook wereldoriëntatie komt door het thematische 

werken ruimschoots aan bod. Wekelijks krijgen de 

kleuters ook een Engelse les aangeboden.

Schoolbreed wordt er regelmatig aandacht besteed 

aan de omgang met elkaar en de zorg voor jezelf 

met behulp van de aspecten uit Onderwijs Vraagt 

Leiderschap. Ook krijgen de leerlingen jaarlijks een 

aantal lessen aangeboden rond seksuele opvoeding 

en mediawijsheid.

Onderwijs & resultaten

School met de Bijbel - Goudswaard

“De voortgang van de 
leerlingen kan zowel 

door de leerlingen zelf 
als door de leerkracht 
direct tijdens de les 

gevolgd worden.”
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Er waren dit jaar diverse wisselingen binnen het 

personeel.

Juf Van den Berg startte na de kerstvakantie in 

groep 4/5/6 en werkte daar op donderdag en vrij-

dag. Na een periode van ziekte nam ze na de zomer-

vakantie voor het schooljaar 2019/2020 het IB werk 

voor haar rekening.

Juf Van der Meer werd per schooljaar 2019/2020 be-

noemd als leerkracht voor groep 5/6 en juf De Zeeuw 

als leerkracht voor de plusgroepen. Juf Fieten werd 

vanaf november 2019 gedetacheerd vanuit Klaswijs 

en is één dag werkzaam in groep 7/8. 

We namen in het kalenderjaar 2019 afscheid van juf 

Kleppe, juf Molendijk en meester Bakker.

Juf Provily rondde in juni de opleiding Schoolleider 

Basisbekwaam af en ontving in oktober haar diploma. 

Meester Blok heeft als startende leerkracht onder-

steuning gekregen. Onder andere in de vorm van 

groepsbegeleiding.

Personeel

School met de Bijbel - Goudswaard

Ouders aan 
het woord
 ”De ouderavond 
 ‘Samen Sterk’ was 
 interessant. Je kreeg 
 inzicht van 
 meerdere kanten: 
 leerkracht, leerling 
 en ouders. Het 
 project op school 
 is leuk. De kinderen 
 hebben het er thuis 
 over en zijn erg 
 enthousiast. Als 
 ouders mag je het 
 werk komen 
 bekijken. ” 
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De aandacht lag in het jaar 2019 bij de complexe zorg op 

groepsniveau en leerlingniveau en bij het basisaanbod 

van ons onderwijs. 

Na de, voor onze school, grote instroom van nieuwe leer-

lingen werd de vraag aan het bestuur voorgelegd om 

toestemming te krijgen voor een aantal jaar weer met 4 

combinatiegroepen te mogen werken. Het bestuur stem-

de hiermee in en dit zorgde voor een terugkerende rust in 

de school en ruimte om elke leerling voldoende aandacht 

te geven. Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 werd 

een ouderavond georganiseerd om samen na te denken 

over het vasthouden van regels en afspraken binnen de 

school met als doel gedrag en gezag te versterken. Onder 

het thema ‘Samen Sterk’ werd nagedacht over de zaken 

die we binnen school vooral willen vasthouden en de za-

ken die we zouden kunnen verbeteren. In een aanvullende 

bijeenkomst met het team werden drie basisregels vast-

gesteld, waarna deze werden geïntroduceerd aan alle 

leerlingen.

Naast deze ontwikkelingen hebben er onder andere ook 

de volgende activiteiten plaatsgevonden:

•   De leerkrachten van groep 1/2 en groep 3 volgden een 

verenigingsbrede nascholing over ‘Slimme Kleuters’. 

•   De leerkrachten van groep 3/4, 5/6 en 7/8 volgden sa-

men een nascholing voor het werken met het program-

ma Holmwoods (Engels).

•   Met uitzondering van de kleuterjuffen volgen de team-

leden een nascholing voor de didactiek binnen het re-

kenonderwijs.

•   Verenigingsbreed werd gestart met een nascholing ge-

richt op het vergroten van kennis en vaardigheden in 

het omgaan met autisme. Dit wordt gedaan onder lei-

ding van de organisatie Geef me de 5.

•   Het leerlingmeubilair werd vervangen. De oude stoelen 

en tafels werden opgehaald om een nieuwe bestem-

ming te krijgen in een ontwikkelingsgebied.

12 Publieksversie Jaarverslag 2019

Ontwikkelingen

“... dit zorgde voor  
een terugkerende rust 
in de school en ruimte 

om elke leerling  
voldoende aandacht  

te geven.”
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Leerling aan 
het woord:
“Dit schooljaar was 
 heel leuk. We hebben 
 veel lol gehad en ook 
 wat minpunten. Ik heb    
 er veel zin in om naar 
 de 1ste te gaan, maar 
 vind het ook wel een 
 beetje spannend.”
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Ouders aan het woord
“Positief vonden we dat er weer 
 kleinere klassen gekomen zijn. Dit was 
 1 van de redenen om voor deze school 
 te kiezen. Ook vinden we het positief 
 dat behulpzaamheid en samenwerken in 
de kleuterklas al gestimuleerd wordt.”
 

In mei 2016 legde inspectrice mevr. M. Roders een be-

zoek af aan onze school. De school werd beoordeeld vol-

gens het nieuwe inspectiekader. 

Omdat we al diverse jaren op de Centrale Eindtoets vol-

doende scoren, werd de standaard ‘onderwijsresultaten’ 

voldoende beoordeeld. De standaarden ‘onderwijsproces’, 

‘schoolklimaat en veiligheid’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘ambitie’ 

werden goed beoordeeld.

De IB-er legde een groepsbezoek af waarbij de betrok-

kenheid en het welbevinden van de leerlingen werd geob-

serveerd. De bevindingen werden na afloop met de leer-

kracht besproken. 

De locatiedirecteur legde klassenbezoeken af bij de star-

tende leerkrachten om hen te ondersteunen bij persoon-

lijke ontwikkelpunten.

De leerlingen vulden twee keer de leerlingvragenlijst 

ZIEN in. Met deze vragenlijst werd onder andere de vei-

ligheidsbeleving van de leerlingen in kaart gebracht. De 

uitkomsten van de vragenlijsten leidden bij opvallende 

scores tot kindgesprekken.

Kwaliteitszorg
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Ook voor het kalenderjaar 2019 bedanken we alle 

vrijwilligers en de leden van de oudercommissie 

hartelijk voor het organiseren van en het mee-

helpen tijdens diverse activiteiten en excursies.  

Met dank aan u was dit allemaal mogelijk!

Activiteiten

 Fietsen schoonmaken 

 Meester- en juffendag 
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 Excursie Klein Profijt 

Leerling aan
het woord
“Ik voel me thuis in  
 de groep en dat is 
 heel belangrijk.”

 Plusklasleerlingen in groep 1/2 

 Dierendag in groep 3/4 
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Plannen voor 2020
In 2020 hopen we met de volgende

 punten aan de slag te gaan:

Samen met 
Steef Post wordt 
nagedacht over 
een vervolg  
aan het traject 
‘Samen Sterk’. 

De teamleden volgen 
het begeleidingstraject 
‘Rekenen’ om de  
didactiek en begelei-
ding bij het vak  
rekenen te verbeteren.

Met andere teams 
van de vereniging 
volgen we de nascho-
ling ‘Geef me de 5’ 
om zo onze kennis en 
vaardigheden rondom 
autisme te vergroten. 

De teamleden volgen 
de nascholingen van 
Snappet om het in-
strument zo effectief 
mogelijk in te zetten. 

School met de Bijbel - Goudswaard
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Financiën

Financiële cijfers publieke gelden

 Baten  2019  Begroting 2019 2018 

Rijksbijdragen  545.325   512.151   493.239   

Overige baten   147  -  -   

Totaal baten   545.472  512.151  493.239      

 Lasten  2019  Begroting 2019  2018 

Personeelslasten   361.290  393.096  399.483   

Afschrijvingen   18.043  19.145  21.632    

Huisvestingslasten   6.497  62.477  65.752   

Overige lasten   48.224  28.100  30.317    

Totaal lasten   434.055  502.818  517.184    

Saldo baten en lasten  111.417  9.333  23.945-

 

 Netto resultaat   111.416  9.333  23.945- 

Publieksversie Jaarverslag 2019

Toelichting:
Zoals u in de cijfers kunt zien 

is de Rijksbijdrage hoger uit-

gevallen dan begroot. Dit komt 

door het feit dat er in 2019 een 

gedeelte van de salariskosten 

is ontvangen die in 2020 uitbe-

taald zijn.

Daarnaast ziet u dat de huis-

vestingslasten afwijken van 

de begroting. Dit komt door 

het feit dat de kosten voor het 

meerjarig onderhoud opnieuw 

zijn berekend.



Financiële cijfers private gelden

 Baten  2019  Begroting 2019 2018  

Ouderbijdragen   -  -  50   

Opbrengsten acties 1.537  1.000  -  

Leerlinggebonden 
activiteiten  1.750  2.500  2.258 

Bijdragen overblijven  1.839  1.250  957   

Overige baten  2.900  1.340  2.410   

Totaal baten   8.026  6.090  5.675     

 Lasten  2019  Begroting 2019  2018  

Acties 528  1.000  1.184  

Leerlinggebonden
activiteiten  2.618  3.100  3.396  

Lasten overblijven  1.395  1.500  1.185 

Totaal lasten   4.541  5.600  5.765   

Saldo baten en lasten   3.485  490  90-    

 

 Netto resultaat  3.485  490  90-     

  

In het jaar 2019 zamelden we geld in 

voor de financiële adoptie van een kind 

via Woord en Daad. Samen bracht dit  

€ 578,39 op. Inmiddels hebben we zo 

verschillende kinderen ondersteund om 

onderwijs te ontvangen. 

Er werden diverse verkopingen georga-

niseerd om extra geld in te zamelen voor 

de school. Als team willen we graag in 

de toekomst onze pleinen opknappen 

en daar nieuwe speeltoestellen voor 

aanschaffen. Eén van onze dromen is 

het plaatsen van een voetbalkooi. Dit 

kost echter veel geld en terecht wil het 

bestuur daar eerst een goed plan voor 

zien. Het ingezamelde geld staat daar-

om veilig op de bankrekening tot we ge-

noeg gespaard hebben en er een goed-

gekeurd plan is. We hopen in 2020 een 

start te kunnen maken met het uitwer-

ken van een plan.

De verkoop op de projectmiddag- en 

avond leverde voor dit doel € 713,83 op. 

De bolusactie vulde deze pot nog eens 

aan met € 823,30. Nogmaals allen har-

telijk bedankt voor uw bijdrage.

School met de Bijbel - Goudswaard

Leerling aan het woord
“Er kwam een nieuwe juf en we hebben 
 best veel leuke dingen gedaan.”
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Koningin Julianastraat 25
3267 AK  Goudswaard
T 0186 - 69 25 26
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Vereniging voor Christelijk Onderwijs
op Reformatorische Grondslag

in de Hoeksche Waard

Zaaien voor de toekomst


