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Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is  
verantwoordelijk voor het onderwijs op 5 reguliere  
basisscholen in Wijk bij Duurstede, Cothen en  
Langbroek. Deze scholen zijn een mini-samenleving,  
waar de leerlingen leren en op vele vlakken tot  
ontwikkeling komen. 

De scholen creëren een structuur en een omgeving,  
die stimuleert om betrokken te zijn, de wereld onder-
zoekend te benaderen, samen te leren en samen te 
leven. Het motto is daarbij: “Openbaar onderwijs,  
waar kinderen belangrijk zijn.”

We vinden het vanzelfsprekend om verantwoording  
af te leggen over het gevoerde beleid, de kwaliteit  
van ons onderwijs en de resultaten. Met trots  
presenteer ik dit jaarverslag, waarin we in  
hoofdlijnen terugblikken op 2017. 

Veel leesplezier!

Henny Sikken
voorzitter college van bestuur

VOORWOORD
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Projectplan taal 
 
“Naast mijn baan als leerkracht volg ik 
een opleiding tot logopedist. Ik wil met 
deze opleiding graag iets betekenen voor 
de stichting. Daarom ben ik gestart met 
een onderzoek naar de aansluiting tussen 
de voorschoolse educatie en groep 1. 
De peuterspeelzaal besteedt veel aan-
dacht aan de taalontwikkeling van risico-
leerlingen. In mijn onderzoek kijk ik wat 
er in groep 1 met deze kinderen gebeurt. 
Krijgen zij daar óók een extra taalaanbod 
en specifieke begeleiding? Waar ik moge-
lijkheden voor verbetering zie, zal ik de 
leerkrachten van groep 1 adviezen geven.
Wellicht ga ik in de toekomst ook een 
logopedische screening doen in de 
onderbouw. Daarbij kijk je naar de taal- 
en spraakontwikkeling en kun je bepalen 
wie logopedie nodig heeft. Hoe eerder 
dat duidelijk is, hoe sneller je een
 behandeling kunt starten.”

Suzan Vernooij
leerkracht Piet de Springer en 
logopedist in opleiding

Onze scholen krijgen volop ruimte om eigen keuzes te maken en 
accenten te leggen. Daardoor heeft elke school een eigen kleur, 
identiteit en profiel. 

In 2017 is aandacht besteed aan de versterking van deze profielen. 
Dat is goed, zo laten scholen zien waarin ze verschillen van 
collega-scholen. Dat helpt ouders om de school te kiezen die 
goed aansluit bij hun eigen ideeën en waar zij zich thuis voelen. 

Opbrengsten
Onze gezamenlijke scholen presteerden in 2017 bovengemiddeld 
goed. Elke school heeft een basistoezichtsarrangement van de 
Inspectie voor het Onderwijs. 

Een deel van onze leerlingen groeit op in een vrij taalarme omgeving, 
bijvoorbeeld omdat er thuis weinig gepraat wordt of omdat er een 
dialect wordt gesproken. Dit kan een goede taalontwikkeling in de 
weg staan. Om te zorgen dat alle leerlingen zich op taalgebied goed 
ontwikkelen, is in 2017 het projectplan Taal van start gegaan.

SCHOLEN

• Flinke stijging van het aantal leerlingen dankzij de aanleg van een 
nieuwe wijk. 

• Start met ‘onderzoekend leren’, waarbij leerlingen op zoek gaan naar 
antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. De eerste ervaringen zijn 
erg positief: onderzoekend leren maakt leerlingen veel actiever en meer 
betrokken. Het programma is opgezet met het Wetenschapsknooppunt 
(Universiteit Nijmegen). 

• Deelname aan het project 3D Kanjers, waarbij leerlingen zélf een 
3D-printer bouwden. Een geweldige manier om met wetenschap en 

 techniek bezig te zijn.

• Piet de Springer hecht veel waarde aan een veilige omgeving, waarin 
kinderen zich prettig voelen. De veiligheidsmonitor 2017 bevestigt dat de 
school hier goed in slaagt: 100 procent van de leerlingen voelt zich veilig. 

3



Wij werken in een krimpregio met een dalend leerlingenaantal. 
Gelukkig was de daling minder groot dan voorspeld. Op 1 oktober 2017 
hadden wij 855 leerlingen (in 2016 waren dat er 866). Al onze scholen 
hadden voldoende leerlingen om zelfstandig te blijven functioneren.
In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek ging 43,1 procent van alle 
leerlingen naar een van onze openbare basisscholen. In 2016 was dat 
43,4 procent, dus ons marktaandeel is vrijwel constant. Komende jaren 
zetten we ons in om minimaal dit marktaandeel te behouden, ook als 
het totale aantal kinderen in de basisschoolleeftijd verder afneemt. 

LEERLINGEN

• Invoering van IPC (International Primary Curriculum). IPC is een  
programma waarbij de leerlingen bij de zaakvakken thematisch en  
vakoverstijgend werken. De focus ligt op samenwerken, onderzoeken en 
ontdekken. IPC sluit mooi aan bij andere internationaal georiënteerde  
activiteiten van De Horn.

• Introductie van daily mile, een landelijk project met een simpel doel: 
dagelijks op school (hard)lopen. Dit zorgt voor fittere kinderen en bevordert 
de concentratie. 

• Verdere digitalisering van het onderwijs. Vanaf augustus 2017 werken 
groep 4 t/m 8 bij rekenen en spelling op ChromeBooks. Hierdoor kunnen 
leerlingen nog beter op hun eigen niveau werken. 

• Verhuizing naar Het Kompas, een gebouw waar we fijn en eigentijds 
onderwijs kunnen geven.
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ONDERWIJS

De wereld om ons heen verandert continu, het onderwijs moet 
mee-veranderen. Daarbij waaien we overigens zeker niet met alle 
winden mee. Innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van ons 
onderwijs en onze maatschappelijke opdracht omarmen we echter 
graag. We belichten een aantal activiteiten en projecten dat in 2017 
is gestart of geïnitieerd: 

INCLUSIEVER ONDERWIJS OP HET ANKER 
In 2017 heeft Brede School Het Anker haar nieuwe huisvesting in
gebruik genomen. In Het Anker werken verschillende partners samen: 
reguliere basisschool ’t baken, school voor speciaal basisonderwijs 
De Driehoek, kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co en Loket Wijk. 
Samen verzorgen zij onderwijs en opvang aan kinderen van 4-13 jaar. 
Het Anker is een prachtig voorbeeld van vergaande samenwerking 
en inclusief denken. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk kinderen 
uit Wijk bij Duurstede hier naar school kunnen, óók als zij specifieke 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben. Op deze brede school 
zitten ook leerlingen die normaal gesproken een verwijzing zouden 
krijgen voor het speciaal onderwijs. Dit is mogelijk dankzij de regeling 
van ‘verbrede toelating’.

Het Anker is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de gemeen-
te Wijk bij Duurstede en samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht 
(ZOUT). In het gezamenlijk overleg tussen schoolbesturen en 
gemeente is afgesproken dat er de komende jaren meer brede 
scholen in Wijk bij Duurstede komen. Het samenwerkingsverband 
ziet Het Anker als een proeftuin om ervaring op te doen met  
inclusiever onderwijs. Dat past uitstekend bij de koers van het  
samenwerkingsverband, die is gericht op ‘meer inclusief denken’.

EXPLORA-KLAS
Hoogbegaafde kinderen uit Wijk bij Duurstede kunnen sinds 2016 
onderwijs volgen in een speciale Explora-klas. In deze klas worden 
zij geholpen om hun talenten optimaal te ontwikkelen.
In 2017 is er een extra Explora-klas bijgekomen. De twee  
Explora-klassen zijn gehuisvest in brede school Het Anker.

Jonge Kind Café 

“Het Jonge Kind Café is eigenlijk heel 
spontaan ontstaan tijdens een bbq 
van onze stichting. Met een aantal 
collega-kleuterleidsters van verschil-
lende scholen hadden we zo een leuk 
gesprek over het werk dat we alle-
maal het gevoel hadden: het is toch 
eigenlijk niet nodig dat vijf scholen 
allemaal zelf het wiel uitvinden? Het is 
veel logischer om inzichten, ideeën en 
ervaringen met elkaar te delen!

Ons idee om een ‘leergemeenschap’ te 
starten – het Jonge Kind Café -  is door 
het bestuur heel positief ontvangen. 
Eind 2017 hebben we de plannen ge-
smeed, in 2018 was de daadwerkelijke 
start. Voor de inhoudelijke diepgang 
zetten we elkaars expertise in maar 
nodigen we soms ook een expert uit. 
Ook willen we veel gelegenheid geven 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
Het moeten leuke en interessante 
bijeenkomsten worden, waar echt iets 
te halen is en waar je meteen mee  
aan de slag kunt.”

Marieke de Kruijff
leerkracht De Werkschuit 
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ICT-Community
 
“Alle scholen van onze stichting zijn 
op hun eigen manier bezig met ICT. 
Mijn eigen school is bijvoorbeeld in 
the cloud gaan werken met behulp 
van Google Education. De ene 
collega-school laat haar leerlingen 
met ChromeBooks werken, de andere 
heeft onlangs een 3D-printer aange-
schaft. Het is interessant om te horen 
welke keuzes collega-scholen maken, 
waar ze tegenaan lopen, en wat de 
voor- en nadelen van bepaalde ICT-
toepassingen zijn. 

Met de ICT-coördinatoren van de 
vijf scholen hebben we in 2017 een 
ICT-Community opgericht. Inmiddels 
zijn we een aantal keer bij elkaar  
gekomen en ik merk dat we elkaar  
tussendoor ook steeds makkelijker  
weten te vinden. Bijvoorbeeld om even 
te sparren. Ik ben ervan overtuigd dat 
we elkaar veel te bieden hebben en 
dat we sámen meer kunnen bereiken.”

Peter van den Brandhof
leerkracht en ICT-coördinator 
De Toermalijn 

PASSEND ONDERWIJS
In de Wet passend onderwijs staat dat elk kind recht heeft op een 
passende onderwijsplek. Dat wil zeggen dat elk kind het onderwijs en 
de begeleiding moet krijgen die het nodig heeft, liefst dicht bij huis.

Al onze scholen leveren basisondersteuning en kunnen een aanvul-
lend ondersteuningsarrangement aanbieden. Zo’n arrangement is 
afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo krijgt de ene leerling 
bijvoorbeeld twee keer per week extra hulp bij het lezen, terwijl een 
leerling met het syndroom van Down dagelijks gerichte ondersteuning 
krijgt.

Bij het geven van passend onderwijs, zijn scholen intensiever gaan 
samenwerken met externen. Bijvoorbeeld met Loket Wijk en met het 
schoolondersteuningsteam van samenwerkingsverband ZOUT. 

ICT
Onze medewerkers en leerlingen maken meer en meer gebruik van 
ICT. De mogelijkheden van ICT lijken weleens onbeperkt, maar wat 
ons betreft is het altijd een middel en nooit een doel. 
Ook op ICT-gebied maken onze scholen hun eigen keuzes, maar 
natuurlijk kunnen ze wel veel van elkaar leren. De ICT-coördinatoren 
van onze vijf scholen richtten daarom in 2017 een ICT-community op. 
Dat is dé plek om kennis en ervaring te delen, en om na te denken 
over het vertalen van onderwijskundige vraagstukken in 
ICT-oplossingen. 

In 2017 hebben we voor onze scholen een basisschool-app aange-
schaft, waarmee zij efficiënt en eigentijds kunnen communiceren met 
ouders. Via deze app is alle relevante informatie makkelijk bereikbaar 
voor ouders. We voeren deze app gefaseerd in; de eerste drie scholen 
gebruiken hem vanaf januari 2018. 
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OUDERS

Ouders zijn een belangrijke partner voor onze scholen. Ouders en 
school spelen beide een rol in de opvoeding en ontwikkeling van onze 
leerlingen. Zij zijn samen in gesprek over de manier waarop school en 
thuis elkaar kunnen versterken. 

Uiteraard zijn er ook formele overleggen met ouders. Elke school heeft 
een medezeggenschapsraad, op stichtingsniveau is er een gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr heeft niet alleen 
een formele rol, maar is ook gesprekspartner en een ‘critical friend’ 
voor het college van bestuur en de raad van toezicht.

Medezeggenschap

“Ik vind het belangrijk om een bijdrage 
te leveren aan de school van mijn kind. 
Dat kan op allerlei manieren, maar de 
medezeggenschapraad (mr) past het 
beste bij mij. Hierin kan ik de meeste 
toegevoegde waarde leveren. Als mr-lid 
kun je meepraten over het beleid en de 
kwaliteit van de school. Dat is interes-
sant. Dankzij de leerkrachten die in de 
mr zitten, krijg ik ook inzicht in hun 
perspectief en de issues waarmee zij 
soms worstelen. Volgend jaar gaat de mr 
onder meer een speerpunt maken van 
de communicatie met de ouders, die we 
als oudergeleding tenslotte vertegen-
woordigen. Wat er bij hen leeft, weten 
we niet altijd goed genoeg. Dat is nog 
een zwak punt.

Namens de mr zit ik ook in de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad 
(gmr). Daardoor krijg ik een goed beeld 
van het grotere geheel, dat maakt het 
plaatje voor mij echt compleet.”

Anne-Marie Meijer
lid mr/gmr

• De Werkschuit is sinds 2017 een Vreedzame School. De Vreedzame school 
 is een programma voor sociale competentie en burgerschap. Door dit 
 programma gaan kinderen zich verantwoordelijker voelen voor elkaar en 

voor de groep. Ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op 
 te lossen. Dit zorgt merkbaar voor meer rust in de school. 

• In 2017 is de schooltuin helemaal opgeknapt. De leerlingen onderhouden 
de tuin met elkaar. Met de opbrengsten worden onder andere kooklessen 
gegeven.

• De Werkschuit is een sportieve school. In 2017 werden extra sportieve 
 activiteiten georganiseerd die leerlingen tijdens ‘keuzetijd’ kunnen kiezen.

• Alle voorbereidingen zijn getroffen om in 2018 een school-app te 
 lanceren. De app vergemakkelijkt de communicatie met ouders.
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PERSONEEL

ARBEIDSMARKT
In het onderwijs is afgelopen jaren een krapte op de arbeidsmarkt 
ontstaan. Ook wij worden geconfronteerd met de gevolgen daarvan. 
We moeten steeds meer moeite doen om vacatures te vervullen en 
om kwalitatief goede mensen te vinden. Tot nu toe is dat nog steeds 
gelukt.

In 2017 zijn we lid geworden van het Regionaal Transfercentrum (RTC): 
een samenwerkingsverband van negentien schoolbesturen. Binnen 
het RTC is onder meer een gezamenlijke invalpool waarmee kort- en 
langdurende vervangingen worden opgelost. De RTC richtte in 2017 
een denktank op, waarin ook ons college van bestuur zit. Deze denk-
tank zoekt naar (onconventionele) antwoorden op actuele arbeids-
marktvraagstukken. 

In een krapper wordende arbeidsmarkt is het extra belangrijk om 
een goede werkgever te zijn en om medewerkers aan ons te binden. 
Daarvoor zijn in 2017 verschillende concrete maatregelen genomen. 
Zo krijgen tijdelijke medewerkers bij goed functioneren sneller dan 
voorheen een vaste aanstelling. Medewerkers waarderen dit en het 
zorgt voor meer continuïteit en stabiliteit op scholen. 

PROFESSIONALISERING
Het onderwijs staat of valt met de leerkracht die voor de klas staat. 
Het kan niet genoeg benadrukt worden: de leerkracht maakt het 
verschil! We zoeken voortdurend naar manieren om leerkrachten 
goed toe te rusten om hun werk goed te doen. Nascholing en 
professionaliseringsactiviteiten spelen daar een rol in. We stimuleren 
dat collega’s ook van elkaar leren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp 
van collegiale visitatie, waarbij leerkrachten bij elkaar in de klas gaan 
kijken en elkaar feedback geven. 

Soortgelijke initiatieven zien we ook op directieniveau, waarbij 
collega-schoolleiders elkaar consulteren. In 2017 zijn hier de eerste 
ervaringen mee opgedaan.
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Startende leerkrachten die goede begeleiding krijgen, ontwikkelen 
zich sneller en beter. Zij zijn met meer plezier aan het werk en blijven 
vaker behouden voor het onderwijs, zo blijkt uit onderzoek. In 2017 
hebben we ons coachingsprogramma voor startende leerkrachten 
verder verstevigd. 

WERKDRUK
In 2017 heeft het onderwijs twee dagen gestaakt. Tijdens deze 
landelijke stakingsdagen werd aandacht gevraagd voor het 
verminderen van de werkdruk en een beter salaris. 
Tijdens de tweede stakingsdag hebben we voor onze medewerkers 
een werkdrukbijeenkomst georganiseerd. Leerkrachten en college 
van bestuur hebben tijdens deze geanimeerde bijeenkomst sámen 
gezocht naar mogelijkheden om de werkdruk te verminderen en het 
welbevinden te vergroten. 

• Voor kinderen is het heel motiverend als ze actief bezig zijn met de 
 leerstof. Dan leren ze méér en sneller. In 2017 startte een professiona-

liseringstraject, waarin leerkrachten leren hoe ze leerlingen eigenaar 
maken van hun leerproces. Leerlingen en hun leerkracht sturen samen 

 op het behalen van doelen en op het proces van ‘leren leren’. 

• Met de aanschaf van tachtig ChromeBooks en de samenwerking met 
Cloude-wise heeft iedere leerling en leerkracht een instrument beschik-
baar waarmee digitaal leren heel erg makkelijk is geworden.

• De Toermalijn is een lerende organisatie. Het team streeft ernaar om 
het onderwijs steeds weer ietsje beter te maken. Het 4D-model, waar-
mee de school sinds 2017 werkt, is daarbij behulpzaam. 

Programma starten-
de leerkrachten 

“Elke school heeft haar eigen gezicht 
en haar eigen missie waaraan ze 
werkt. Toch kunnen scholen veel van 
elkaar leren en het onderwijs sámen 
beter maken. In 2017 hebben we een 
programma ontwikkeld voor nieuwe 
leerkrachten. Dat is een heel diverse 
groep mensen. Sommigen komen net 
van de Pabo, anderen staan al jaren 
voor de klas. Zij nemen allemaal hun 
eigen kennis en ideeën mee. Dat is 
heel inspirerend.

Gedurende het schooljaar zijn er 6-8 
bijeenkomsten over onderwerpen 
die de leerkrachten zelf aandragen. 
Bijvoorbeeld zaken waar zij in hun 
dagelijks werk tegenaan lopen of 
waarbij ze hulp nodig hebben.
Ik verwacht er veel van. De bijeen-
komsten zijn een geweldige kans 
om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren!”

Chantal van Heusden
leerkracht De Horn 
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Bestuur en toezicht

OBS Wijk heeft een raad van toezicht-model. Dat sluit aan bij de richt-
lijnen van de Code Goed Bestuur, die is ontwikkeld door de PO-Raad. 
Door de keuze voor dit model zijn bestuur en intern toezicht optimaal 
gescheiden. 

College van bestuur 
Mevrouw H.J. (Henny) Sikken

Raad van toezicht 
De heer G. (Giel) van de Kuil   voorzitter
Mevrouw L. (Lea) Bras    vicevoorzitter
Mevrouw M.J. (Margret) van der Mast  lid
De heer Th.F. (Theo) Monfils    lid
Mevrouw E.J. (Elisabeth) van Oostrum-Rutjes lid

In 2017 heeft een heroriëntatie plaatsgevonden op de rol van 
het college van bestuur en de raad van toezicht. Het college van 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, bewaakt 
de onderwijskwaliteit en de continuïteit van de organisatie. De raad 
van toezicht gaat haar contacten met stakeholders en de maatschap-
pelijke omgeving verstevigen. Zo krijgt zij meer inzicht in wat de 
omgeving van onze scholen en ons onderwijs verwacht. 

Accentverschuiving 
raad van toezicht 

“In 2017 is de rolverdeling tussen het 
college van bestuur (cvb) en raad van 
toezicht (rvt) tegen het licht gehouden. 
Niet omdat er een knelpunt was, maar 
omdat het goed is om regelmatig te 
kijken hoe dingen beter kunnen. 
De dialoog tussen cvb en rvt is open 
en transparant, de samenwerking ver-
loopt heel natuurlijk. Dat werkt prettig.

De rvt heeft onder meer een advi-
serende rol. We vertegenwoordigen 
iedereen die belang heeft bij goed en 
fijn openbaar onderwijs. Alle leden van 
de rvt hadden altijd al veel contacten 
in de lokale samenleving, maar die 
zijn in 2017 verstevigd, ook op politiek 
niveau. We krijgen ook ‘voeding’ vanuit 
de organisatie zelf, bijvoorbeeld tijdens 
schoolbezoeken en gesprekken met 
ouders. Het is heel leuk om vanuit 
onze positie bij te dragen aan de ver-
dere ontwikkeling van de organisatie.”

Giel van de Kuil
voorzitter raad van toezicht 

• Obs ’t baken, sbo De Driehoek en KMN Kind & Co vormen sinds 2017 
 sámen Brede School Het Anker. Het Anker is een schoolvoorbeeld van 

de weg naar inclusiever onderwijs.  

• Invoering van IPC (International Primary Curriculum). IPC is een program-
ma waarbij de leerlingen bij de zaakvakken thematisch en vakoverstij-
gend werken. De leerlingen van obs ’t baken en sbo De Driehoek werken 
ook in gemengde groepjes aan de IPC-opdrachten. IPC sluit mooi aan bij 
de interesses en talenten van álle kinderen.

• Start van twee Explora-groepen voor hoogbegaafde leerlingen van 
groep 5/6 en 7/8. De leerlingen krijgen verrijkte leerstof en werken aan 
uitdagende projecten. 
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Financiën

Wij zijn een financieel gezonde organisatie, die bewust 
en verantwoord omgaat met het geld dat we van het 
Rijk krijgen. 

Bij het maken van de begroting van 2017 werd rekening 
gehouden met een tekort van 75.000 euro. Door een 
aantal meevallers kon 2017 uiteindelijk met groene 
cijfers worden afgesloten; het positieve resultaat 
bedroeg 38.499 euro. Om te voorkomen dat er onnodig 
grote financiële reserves ontstaan, wordt dit geld weer 
geïnvesteerd in het onderwijs. 

EIGENRISICODRAGER
Wij zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds. Als een 
medewerker ziek is, betaalt het Vervangingsfonds de 
kosten daarvan. De premie die we hiervoor betalen, 
is aanzienlijk. Daarom zijn in 2017 de voorbereidingen 
getroffen om uit het Vervangingsfonds te stappen;  
per 1 januari 2018 worden we eigenrisicodrager.  
We hebben een verzekering afgesloten, waardoor we  
maximaal 42 dagen financieel verantwoordelijk zijn 
voor zieke medewerkers. We verwachten dat deze 
keuze een kostenbesparing oplevert. 

Aantal leerlingen op 1 oktober 2017 855 

Onderwijsresultaten Alle scholen hebben het basisarrangement

Aantal scholen (regulier basisonderwijs) 5
Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen in 2017 56,77 fte
Aantal werknemers per 31 december 2017 84

Baten en lasten in 2017 x 1.000 

Baten €4.846.944,00
Lasten €4.808.443,00
Resultaat €38.499

Financiële kengetallen 2017 2017  OCW-norm

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 65 % groter dan 30%
Liquiditeit 4,2 groter dan 0.75
Rentabiliteit 0,6 % groter dan 0
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Het volledige jaarverslag en de jaarrekening van 2017 
vindt u op onze website.

© Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede
Telefoon 0343 592 968
E-mail info@obswijk.nl

Colofon
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