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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Hierbij stuur ik u ter behandeling de Jaarrekening en het Jaarverslag 2011 van de 
Stichting ROOS toe. 

Ik wacht uw reactie met belangstelling af. 
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Met vriendelükfe groet, 
Stichting R(fo$, 
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Algemjem Direateur 
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Algemeen Bestuursverslag 

A1. Inleiding 

Het Primair Onderwijs in het algemeen en de Stichting ROOS in het bijzonder, staan volop in de 
belangstelling. De ingrijpende ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk gebied werken 
stevig in op het reilen en zeilen van schoolkinderen, hun ouders en de leerkrachten. Veelal zijn 
ontwikkelingen langer lopend dan een kalenderjaar en zijn ze niet van meet af aan manifest en/of 
overheersend. Steeds breder leeft het besef dat er een grondige, fundamentele, verandering gaande 
is. Nieuwe technologie is vooral een combinatie of integratie van 'hardware' en 'software'. In hoog 
tempo doet zich die ontwikkeling ook in het werkveld van het Primair Onderwijs voor. Deze ontwikke
ling gaat gepaard met een steeds sterkere gerichtheid op de (wetenschappelijke) kennis over het 
leren en ontwikkelen van kinderen en volwassenen en de betekenis voor het organiseren van leren en 
ontwikkelen. De ontwikkelingen van nieuwe technologie en de ontsluiting van wetenschappelijke 
kennis over het leren en ontwikkelen wordt steeds bewuster ingezet in de ontwikkeling van onderwijs 
en de organisatie van het leren. De strategische keuzen van de Stichting ROOS zijn, medio 2010, in 
nauwe samenspraak tussen schoolbestuur met de leerkrachten, ouders en directies geformuleerd en 
vastgelegd in het StrategischBeleidsPlan 'Wij zijn ROOS". Deze strategische doelen zijn ook in 2011 
volop actueel en leidend geweest in het werk van Leerkrachten,Directies,Medezeggenschap en 
Schoolbestuur. Gezamenlijk is er op verschillende wijze bijgedragen aan het realiseren van Meer 
onderwijsrendement, Meer school willen zijn voor iedereen en Meer leerlingen te laten deelnemen aan 
het openbaar onderwijs op één van de ROOS-scholen. Bestond 2010 vooral uit het hernemen en 
herijken van beleid en bedrijfsvoering, in 2011 is de bedrijfsvoering effectief verankerd en is de focus 
meer verlegd naar onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Onze activiteiten in 2011 stonden in het 
teken van 'Vaste Grond'. Het kunnen vertrouwen op een deugdelijke bedrijfsvoering maakt de energie 
weer vrij voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. 

De belangrijkste resultaten over 2011 zijn: 

Het realiseren van diverse oorspronkelijke schoolprofielen/identiteiten, zoals bij het omvormen 
van OBS 't Lochtersnest tot OBS 't Heem, de integratie van de OBS De Salto, de omvorming 
van OBS Westerweiland tot OBS Weemewereld. 
Op diverse scholen is de omslag gemaakt naar "horizontale programmering" en de invoering 
van het continurooster. 
Op twee scholen is het didactische werken verrijkt met het concept "Meervoudige 
Intelligentie". 
Voor twee opleidingsscholen is het aanvraagdossier tot Academische Opleidingsschool in 
nauwe samenwerking met Hogeschool Edith Stein voorbereid en ingediend. 
Het leerlingaantal is stabiel gebleven. 
Het financiële resultaat over 2011 is positief. 
OBS Weemewereld is verhuisd naar haar nieuwe schoolgebouw. 

Jaarverslag 2011 
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A2. Kerntaken en Organisatie 

Beleidskader 

De Stichting ROOS vormt een organisatie voor Openbaar Primair Onderwijs. 
De Stichting ROOS handelt op basis van een viertal gedeelde kernwaarden. 

ROOS haalt het beste uit alle kinderen 
ROOS is een kleurrijke ontmoetingsplek 
ROOS wil het samen doen 
ROOS is open en eerlijk 

Onze Missie: Dat ieder kind zich uniek in een veilige en uitdagende omgeving veelzijdig kan 
ontwikkelen, de ontmoeting staat centraal, met waardering en aandacht voor verschillen. ROOS staat 
voor optimale resultaten voor ieder kind! 

Onze Visie als het wenkend perspectief: In een wereld waarin complexiteit in toenemende mate van 
invloed is op elk aspect van ons dagelijks handelen, loopt ROOS voorop om ieder kind te vormen tot 
de wereldburger van de toekomst. 

Dat willen wij realiseren door te kiezen voor de volgende strategische doelstellingen: 
1. Meer onderwijsrendement 
2. Meer leerlingen 
3. Meer school zijn voor iedereen 

De kerntaak van ROOS is het organiseren van het leerprocessen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 
12 jaar, waarbij wij ons maximaal inspannen ieder kind een passend onderwijsarrangement te bieden. 
Hierbij werken we intensief samen met verschillende (keten-) partners. 

De ROOS-organisatie bestaat uit 14 scholen en een klein bestuursbureau, werkzaam in vier 
gemeenten. We maken gebruik van administratiekantoor Onderwijsbureau Twente (ObT) te Borne en 
de bedrijfsarts betrekken we van de Arbo-Unie. Voor huisvestingsadviezen is er een vaste relatie met 
het bureau Partners & Van Heun BV. 

De ROOS-organisatie bestaat overwegend uit HBO-opgeleide medewerkers; daarmee vormt zij een 
kennisintensieve organisatie, waarin het ontwikkelen, toepassen en evalueren van onderwijskundige 
kennis centraal staat. 

Het bijpassend missiestatement is dan ook: samen leven, samen leren, samen werken. 

Bestuur en organisatie 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitter: 
Penningmeester: 
Secretaris: 
Leden: 

De heer P. F. de Noord 
Mevrouw G.W. Dekker-Goorman 
De heer P.H.K. Ruding 
Mevrouw I.E. ter Beek - Fuchs 
De heer R.J.H. Martens 
De heer L.G.M. van Minderhout 
De heer P.R. Zwart 

Algemeen Directeur: De heer H.J. Wevers 

Jaarverslag 2011 
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Directeuren ROOS-scholen: 

Holten: 

Rijssen: 
Wierden: 

OBS Bosschool en OBS Dijkerhoek: de heer J.V. Dorlas 
OBS Haarschool: de heer J . Bult 
OBDS Holterenk: de heer M. Stempher 

OBS De Salto: Mevrouw W. van Waas - Fontijne 
OBDS De Touwladder en OBS Widerode: 

Mevrouw T. Bergsma - van Raaphorst 

Vroomshoop: OBS De Schakel: mevrouw H. Schuitemaker - van Stuivenberg 

Westerhaar: OBS De Blokstoeke en 
Vriezenveen: OBS Westerweiland/Weemewereld: de heer R. Kramer 

Nijverdal: OBS 't Heem en OBS De Peppel: de heer E. Vos 
Hellendoorn: OBS De Drie Linden en 
Nijverdal: OBS Tormentil: de heer J.H. Meuleman 

GMR DB: 

Voorzitter: Mevrouw W. Lenk 
Secretaris: Mevrouw R. van Duiven - van der Schalie 
Lid: Mevrouw J . Otter 

Medezeggenschap 

Iedere ROOS-school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een oudergeleding en 
een personeelsgeleding. Voor het gezamenlijk belang is er een Gemeenschappelijke Medezeggen
schapsraad (GMR) gevormd, bestaande uit vertegenwoordigingen uit iedere geleding van elke 
school. De GMR heeft in 2011 zes keer vergaderd en daarin zijn de volgende onderwerpen 
besproken: Afwegingskader spreiding en instandhouding scholen, Taakbeleid, Werving- en selectie
procedure, Protocol Agressie en Geweld, Competentiemanagement, Ziekteverzuimbeleid, Dossier
vorming medewerkers, Rapportage Onderzoek Beroepstrots en Regeldruk, Medezeggenschap in 
relatie tot Goed Bestuur, Implementatie Goed Bestuur, BestuursFormatiePlan, Jaarrekening 2010 en 
Jaarverslag 2010, Voorjaarsrapportage januari tot en met mei 2011, Competentiemanagement en 
Functieprofielen, WMS, Uitwerking SBP in schoolondernemingsplan, Handboek Goed Bestuur, 
Voordracht bestuurslid namens oudergeleding, Reglement WMO, Benen op Tafeloverleg (Passend 
Onderwijs, Ontwikkelingen rond de SWV en in het Onderwijs), Reglement GMR, Statuten GMR, 
Conceptbegroting 2012, Kaderbrief 2012, Inhoudelijke Meerjarenbegroting, Samenwerkingsverbanden 
binnen ROOS, Financiële rapportage 3 e kwartaal 2011, Statutenwijziging Stichting ROOS, Reglement 
Taakbeleid, Selectiecommissie Raad van Toezicht. 

Binnen de GMR is een Financiële Commissie gevormd, deze heeft met de Algemeen Directeur 
gesproken over de financiële tussenrapportages, de Jaarrekening, de Meerjarenbegroting en de 
Jaarbegroting. Bovendien is een Personele Commissie gevormd, deze heeft enkele keren met de 
beleidsadviseur P&O over beleidsvoorstellen met betrekking tot personeelsbeleid gesproken, 
(Taakbeleid, Ziekteverzuim, Personeelsdossiers, etc). 

Momenteel beraadt de GMR zich over haar omvang en positionering; met name in het kader van de 
scheiding tussen Bestuur en Toezicht. 

Horizontale verantwoording 

Het Jaarverslag beschrijft de resultaten over 2011, het sluit aan bij het strategische beleidskader en 
het Jaarplan 2011 "Vaste Grond". Evenals van het jaarverslag 2010 zal van dit jaarverslag een 
publieksvriendelijke versie worden samengesteld. Het Jaarverslag wordt toegezonden aan de vier 
gemeenten in het werkgebied van de Stichting ROOS, het wordt aangeboden aan ieder schoolteam 
en aan iedere MR. Bovendien wordt het aan alle leden van de GMR uitgereikt. Uiteraard wordt het 
verslag in alle overleggremia besproken. Tot slot wordt het jaarverslag op de website geplaatst. 
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De publieksvriendelijke versie van het jaarverslag zal ook worden verspreid onder onze keten- en 
samenwerkingspartners. 

Belanghebbenden 

Primair Onderwijs is in Nederland een vanzelfsprekendheid. Het is geografisch fijnmazig gespreid en 
opgedeeld in verschillende denominaties ofwel "zuilen", zodat het lijkt alsof het voortbestaan is 
verzekerd. Toch is dat laatste minder vanzelfsprekend. Daarom staat de Stichting ROOS nadrukkelijk 
stil bij de positie van haar belangrijkste belanghebbenden. De Stichting vindt het van cruciaal belang 
haar belanghebbenden goed te kennen en een plaats te geven in de koers van de Stichting. 

De belangrijkste belanghebbenden van de Stichting ROOS zijn: 

Belanghebbende Belang 
Ministerie van OCW Goed omgaan met publieke gelden 
Gemeenten Verwachten goed openbaar primair onderwijs 
Ouders Verwachten goed onderwijs, een veilig school

klimaat en adequate informatievoorziening over 
de ontwikkeling van hun kind(eren), zeggen
schap op hoofdlijnen 

Kinderen Verwachten plezierig onderwijs dat hen in staat 
stelt succesvol deel te nemen aan het vervolg
onderwijs, passend bij het persoonlijk talent 

Toeleverende ketenpartner(s) Verwachten een juiste, passende aansluiting; 
bereidheid tot samenwerking en afstemming 

Afnemende ketenpartner(s) Verwachten een juiste, passende aansluiting, 
warme overdracht, adequate informatievoor
ziening 

Eigen medewerkers Goed en solide werkgeverschap / stimulerende 
werking 

Daarnaast zijn er nog andere belanghebbenden, die weliswaar een belang vertegenwoordigen voor 
de Stichting ROOS, maar minder prominent. We denken hierbij aan onder andere, de accountant, de 
PO-Raad, vakorganisaties. 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- Voorbereidingen treffen ten behoeve van 

scheiding Bestuur en Toezicht, onder meer 
door herbezinning op rol, positie, taken en 
bevoegdheden 

- Interne organisatie stroomlijnen 

Formuleren Handboek Governance met daarin 
concretisering van de Code Goed Bestuur, 
inrichting van de organisatie (Raad van 
Toezicht, Bestuur, Interne Organisatie, 
Verantwoording en Rechtsbescherming). 
Presentatie populaire versie Jaarverslag 2010 
Actualisering medezeggenschapsreglement. 

Doelen 2012 
- Statutenwijziging doorvoeren na besluit

vorming door Gemeenten; 
- Professionalisering GMR 
- Intensivering samenwerking met keten

partners. 

Jaarverslag 2011 
5 



A3. Organisatie 

Een belangrijke activiteit in 2011 bestond uit het voorbereiden van de scheiding tussen het (interne) 
Toezicht en Bestuur. Ingegeven door aanpassingen in wet- en regelgeving, maar ook versterkt door 
de autonome wens meer daadkracht en resultaatgerichtheid te verankeren in het werken van het 
Schoolbestuur, zijn de keuzen en mogelijkheden tijdens diverse bijeenkomsten van het Stichtings
bestuur, het MT, GMR en de Coördinerende Gemeentelijke Commissie besproken. 

Het resultaat is eind van 2011 ter goedkeuring aangeboden aan de vier gemeenten Rijssen-Holten, 
Hellendoorn, Wierden en Twenterand. Behalve het ontwerp van nieuwe statuten, is er ook een 
Handboek Governance opgesteld. Daarin zijn de interne besturings- en verantwoordingsprocessen 
beschreven. Ook is de medezeggenschap en de rechtszekerheid van ouders en medewerkers 
geborgd, ondermeer door een actualisatie van medezeggenschapsreglement en een beschrijving van 
de beroep- en bezwaarprocedures. Ter voorbereiding op de nieuwe bestuurlijke verhoudingen werden 
enkele trainingsbijeenkomsten gehouden voor het huidig Stichtingsbestuur en de Algemeen Directeur. 
Met name de training met betrekking tot de nieuwe rolverdeling en rolvervulling gaf alle betrokkenen, 
Stichtingsbestuur en Algemeen Directeur, een helder beeld. Deze training werd verzorgd door de 
VOS/ABB. 

De bestuurlijke inrichting van de Stichting ROOS maakt een helder onderscheid tussen primaire werk
zaamheden (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) en de ondersteunende werkzaamheden. 
Het is de visie van het Schoolbestuur dat leerkrachten de spil vormen van de organisatie, deze 
"professionals" zijn kenniswerkers met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid voor het 
ontwikkelen van eigen vakmanschap en de persoonlijke deskundigheid. Daarom is er op het primaire 
taakgebied veel ruimte voor decentraal beleid; leerkrachten werken intensief samen binnen de eigen 
school en daarbuiten. In toenemende mate wordt afstemming en afbakening gezocht en gevonden in 
zogenaamde "kenniskringen". Hoewel ROOS hiermee recent is gestart, zijn de geluiden uit de I B-kring 
en ICT-kring positief. Maar naast ROOS-brede initiatieven vinden gelukkig ook steeds meer korte, 
informele activiteiten plaats. 

Om de bestuurlijke processen goed te verankeren is de Planning & Control-cyclus uitgebreid met een 
eerste opzet van een zogenaamde Monitor Onderwijskwaliteit, deze zal in 2012 nader aangescherpt 
worden. In de loop van 2011 is er meer duidelijkheid ontstaan in de spreiding van vrijheid voor de 
professional en de mate waarin de professional gebonden is aan afspraken en kaders. Op een 
beperkt aantal terreinen zijn standaarden nodig die voor alle scholen gelden, maar met name met 
betrekking tot de onderwijskundige uitvoering moet er maximale vrijheid in aanpak, werkwijze en inzet 
zijn. Wel moeten de beoordelingscriteria van de Inspectie van het Onderwijs strikt gewaarborgd 
blijven. Hiertoe is de Monitor Onderwijskwaliteit onontbeerlijk. In het StrategischBeleidsPlan "Wij zijn 
ROOS", heeft de Stichting haar minimale kwaliteitsdoelstellingen voor alle 14 scholen vastgelegd, 
namelijk alle scholen moeten aan het Toezichtskader PO voldoen. 

In 2011 is een viertal ronden rapportagebesprekingen gevoerd van Schooldirecteur met de Algemeen 
Directeur. Tijdens deze rapportagebesprekingen verstrekt de Schooldirecteur een toelichting op het 
gevoerde beleid en verantwoordt hij/zij zich voor de bereikte (financiële) resultaten. De Algemeen 
Directeur heeft in 2011 per kwartaal een Tussentijdse (cumulatieve) Rapportage verzorgd, samen
gesteld op de data zoals verwerkt tot en met de eerste week van het volgende kwartaal. Deze 
rapportages zijn besproken in en met het Stichtingsbestuur, het MT en (de financiële commissie van) 
de GMR. 

Op de ondersteunende (secundaire) werkprocessen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar eenheid in 
beleid en uitvoering. Ter verduidelijking: de leerlingenadministratie kan door velen bediend worden, 
maar de wijze waarop is eenduidig. ROOS-breed is er een "senior-gebruiker" aangewezen om een 
vlekkeloze uitwisseling met DUO-BRON te waarborgen. 

Ook voor wat betreft de inkoop van niet-strategische goederen (kantoorartikelen, schoonmaak
artikelen, leermiddelen) is een centrale bundeling voorbereid, deze wordt in 2012 gerealiseerd en zal 
ongeveer 20% kostenbesparing opleveren. Deze ruimte zal met name gebruikt worden om de nood
zakelijke meer en gevarieerde leermiddelen te kunnen aanschaffen. De voorbereiding in 2011 bestond 
uit een bureau-analyse van de gerealiseerde inkoop (producten, tariefvergelijking), het uitzetten van 
een offertetraject en het bepalen van de definitieve keuze. Doorvoering zal in 2012 plaatsvinden. 
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In 2011 is het eerste deel van het Management Development-programma afgerond. Het eerste deel 
stond onder begeleiding van twee consultants van APS en was gericht op het verkennen en weder
zijds erkennen van de rol als Schooldirecteur en als lid van het MT. Hoe sta je in je rol, hoe zien je 
collegae je in die rol en waar kun je je collega op raadplegen, etc. In het tweede deel van 2011 is een 
vervolg gegeven aan het MD-programma voor Schooldirecteuren. Het bestaat uit diverse bijeenkom
sten in het seizoen 2011-2012, waarbij het centrale thema 'OpbrengstGericht Leiderschap' is. Met 
name het werk van Marzano wordt centraal gesteld. Dit deel wordt verzorgd door twee trainers van 
Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

In het tweede deel van het MD-programma wordt de koppeling gelegd tussen persoonlijk leiderschap, 
het ontwikkelen van een collectieve ambitie als MT en de vertaling naar de eigen, specifieke school
situatie. Het is de bedoeling dat ook in de komende seizoenen het MD-programma wordt voortgezet. 

Ook in 2011 is er een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers van de Stichting. 
Juist een organisatie met een gespreid werkgebied, waarin de werkdruk fors is, moet het gemeen
schappelijke moment gestimuleerd worden. Ook in 2011 was er een hoge opkomst en kon het 
schoolbestuur haar lof en waardering over inzet en resultaten persoonlijk overbrengen aan alle 
collegae. 

Sinds 2010 wordt frequent een 'ROOS E-ZINE' geproduceerd. In 2011 heeft de ROOS E-ZINE een 
duidelijke en eigen plek verworven in de informatievoorziening/-spreiding binnen de Stichting. Er zijn in 
2011 17 nummers verschenen, daarin zijn ongeveer 120 berichten over gebeurtenissen binnen de 
ROOS-scholen gepubliceerd. Ook is er een eerste portret gemaakt van een 'ROOS-topper'. 

Het werkgebied van de Stichting ROOS kent een daling van het aantal geboorten, bovendien 
stagneert ook hier de nieuwbouw (huizenmarkt). Hoewel de omvang van de totale bevolking licht zal 
stijgen, is het duidelijk dat het aantal kinderen in de komende jaren afneemt. Het huidige marktbereik 
van het openbaar onderwijs ligt in de vier gemeenten al enkele jaren op zo'n 12%. Het Schoolbestuur 
streeft naar toename van het aandeel openbaar onderwijs. 

Sinds eind 2010 is met de betrokkenen van OBS Dijkerhoek en OBS Bosschool gesproken over de 
mogelijkheid een fusietraject in te gaan; dit voornemen van het Schoolbestuur stuitte op onover
komelijke bezwaren bij de oudergeleding van de MR van OBS Bosschool. Uiteindelijk heeft het 
Schoolbestuur besloten af te zien van dat voornemen, onder gelijktijdige explicitering van de 
kwalitatieve randvoorwaarden waaronder een zelfstandig voortbestaan van OBS Bosschool kan 
worden gewaarborgd. 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- Voldoen aan Toezichtskader PO 
- Voorbereiden scheiding Toezicht en Bestuur 
- Management Development 
- Planning & Control-cyclus uitvoeren 
- Geregeld verschijnen ROOS E-ZINE 
- Leerlingadministratie is actueel en 

betrouwbaar 

- Alle scholen zaten in 2011 in het basis
arrangement toezicht 

- Handboek Governance 
- Wijzigingsvoorstel gereed voor statuten 
- Medezeggenschapsreglement geactualiseerd 
- ROOS E-ZINE is 17 maal verschenen 
- Uitwisseling van leerlinggegevens met DUO

BRON is operationeel 
Doelen 2012 
- Iedere twee weken verschijnt ROOS E-ZINE 
- ROOS website opnieuw vorm geven en 

actualiseren 
- GMR professioneel en "in positie" 
- Intranet ten behoeve van beleidsdocumenten 
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A4. Onderwijs en Kwaliteit 

In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS neemt het onderwijsbeleid een dominante 
positie in. Zo heeft ROOS onder het strategisch doel "Meer onderwijsrendement" een drietal centrale 
langdurige inspanningen geformuleerd: Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken en 
Competentiemanagement. Deze kwalitatieve doelstellingen geven richting aan het bestuurlijk werken 
van de Stichting. Deze kwalitatieve of inhoudelijke doelstellingen zijn ook kwantitatief vertaald. Hiertoe 
hanteert de Stichting de landelijke normering. Dat wil zeggen dat de prestaties van de ROOS-scholen 
aan de minimale normen van de Inspectie van het Onderwijs moeten voldoen. Deze normering kent 
zowel een maatstaf voorde eindopbrengsten, gemeten in de eindtoets basisonderwijs, alsmede voor 
de zogenaamde tussenmetingen in de voorafgaande leerjaren. In 2011 is met veel enthousiasme aan 
de uitvoering van vele maatregelen gewerkt om deze inspanningen te realiseren. 

De ROOS-scholen boden per 1 oktober 2011 onderwijs aan 1.698 kinderen, 
kinderen in de leeftijd van 4 - 7 jaar en 892 zijn 8 jaar en ouder. 

Hiervan zijn 806 

806 
l onderbouw (4-7 jr) 

I bovenbouw (>=8jr) 

1.403 kinderen hebben een toekenning van 0,0 gewicht, 205 kinderen hebben een gewicht van 0,3 en 
73 kinderen zitten in de zwaarste categorie van 1,2. Van 17 kinderen is geen gewicht bepaald. 
In vergelijking tot het vorig peilmoment is er geen substantiële wijziging opgetreden. De gewichten 
worden volgens een landelijke richtlijn toegekend aan de hand van het opleidingsniveau van de 
ouders. 

Verdeling over gewichtencategorieen 
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De scholen zijn op grond van de weging van de kenmerken van de kinderen (aandeel gewichten
leerlingen) ingedeeld in een gewichtsklasse. Hieronder staan de scholen gegroepeerd van het 
zwaarste gewicht naar licht. 

Jaarverslag 2011 



scholen Schoolgewicht Aantal Schoolgewicht Aantal 
(2011) NOAT/Cumi (2010) NOAT/Cumi 

kinderen (2011) kinderen (2010) 
De Schakel 18 12 14 7 
De Salto 17 75 19 79 
De Blokstoeke 16 1 21 1 
't Heem 12 6 15 5 
De Peppel 6 4 5 4 
De Touwladder 6 4 5 4 
De Tormentil 3 10 2 10 
Weemewereld 1 0 3 0 
De Bosschool 0 0 0 0 
Holterenk 0 10 0 10 
Widerode 0 4 0 2 
Drie Linden 0 3 0 3 
Haarschool 0 0 0 0 
Dijkerhoek 0 0 0 0 

Juist op het moment van het schrijven van dit Jaarverslag krijgt het Passend Onderwijs veel (terechte) 
publiciteit. Vooral en nadrukkelijk de opgelegde bezuinigingen en de landelijke reken-kundige 
verevening van de zorgmiddelen. ROOS vindt het inhoudelijk beleid, zoveel mogelijk onderwijs in de 
directe leefomgeving van het kind aanbieden, een uitstekende zaak. Daarom zijn ROOS-scholen 
actief en constructief in de samenwerking met andere ketenpartners (Maatschappelijk werk, Speciaal 
Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs, Jeugdzorg, Kinderopvang, Peuterwerk, etc). ROOS-scholen 
verwijzen relatief weinig kinderen naar het Speciaal (Basis-) Onderwijs, ROOS-scholen ontvangen een 
gemiddeld aantal LGF-toewijzingen; daarmee wordt ons inziens op een uitstekende wijze rechtgedaan 
aan de inhoudelijke doelstelling met betrekking tot het maximaal ontwikkelen van alle talenten van 
jonge kinderen. Ter voorbereiding op de aangekondigde ontwikkelingen zijn de ROOS-scholen uit 
twee van de drie samenwerkingsverbanden al in het bezit van een voorlopig "zorgprofiel"; dit profiel is 
gebaseerd op het model van het Seminarium voor Orthopedagogiek en brengt op basis van de 
verwijzingscijfers en de inhoudelijke beschrijving van zorgcapaciteit en deskundigheid een onder
bouwde keuze voor classificatie van de desbetreffende school (netwerk-school, smalle of brede 
zorgschool, inclusieve school). De meeste ROOS-scholen classificeren zich als netwerkscholen, c.q. 
smalle zorgscholen. Overigens moet het zorgprofiel onder invloed van nieuwe definities en 
vocabulaire vanuit de wetgever worden omgewerkt tot ondersteuningsprofiel. Hieronder wordt in een 
tabel een overzicht gegeven van kinderen met formele indicatiestelling die onderwijs volgen op één 
van de ROOS-scholen. 
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Tabel Kinderen met indicatiestelling op peildata 

Onderwijs aan: Peil 1 oktober 
2010 (abs) 

Peil 1 oktober 
2010 (%) 

Peil 1 oktober 
2011 (abs) 

Peil 1 oktober 
2011 (%) 

Slechtziende 
kinderen 

3 0,2% 4 0,2% 

Dove kinderen 1 0,1% 1 0,1% 
Kinderen met 
ernstige spraak
moeilijkheden 

4 0,2% 4 0,2% 

Langdurig zieke 
kinderen met 
lichamelijke 
handicap 

3 0,2% 1 0,1% 

Lichamelijk 
gehandicapte 
kinderen 

2 0,2% 2 0,1% 

Zeer moeilijk 
lerende kinderen 

1 0,1% 1 0,1% 

Kinderen met 
lichamelijke 
handicap, tevens 
zeer moeilijk lerend 

1 0,1% 1 0,1% 

Langdurig zieke 
kinderen 

25 1,5% 16 0,9% 

Kinderen zonder 
indicatiestelling 

1.682 97,7% 1.668 98,2% 

1.722 100% 1.698 100% 

De aantallen indicaties per school geven op peildatum oktober 2011 het volgende beeld. 

scholen Kinderen zonder 
Indicatiestelling 

Kinderen met 
indicatiestelling 
(ABS) 

Kinderen met 
indicatiestelling 
(%) 

Aandeel school in 
totale indicatie
stelling (%) 

De Bosschool 35 2 5,4% 6,7% 
Holterenk 146 6 3,9% 20% 
Widerode 222 6 2,6% 20% 
De Blokstoeke 93 2 2,1% 6,7% 
't Heem 160 3 1,8% 10% 
De Drie Linden 61 1 1,6% 3,3% 
De Peppel 128 2 1,5% 6,7% 
Haarschool 222 3 1,3% 10% 
Dijkerhoek 80 1 1,2% 3,3% 
De Touwladder 88 1 1,1% 3,3% 
De Schakel 110 1 0,9% 3,3% 
Tormentil 120 1 0,8% 3,3% 
De Salto 143 1 0,7% 3,3% 
Weemewereld 60 0 0% 0% 

1.668 30 1,8% 100% 

63% van het totale aantal indicatiestellingen zijn kinderen op 5 scholen (OBS Bosschool, ODBS 
Holterenk, OBS Widerode, OBS Blokstoeke, OBS 't Heem). Hiervan springen de eerste drie er echt 
uit. Op deze scholen is het aandeel kinderen met een indicatiestelling ten opzichte van het leerling
aantal op school duidelijk hoger dan het gemiddelde van de ROOS-scholen. 

Jaarverslag 2011 
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De opbrengsten van het onderwijs staan in het middelpunt van de belangstelling, zowel bij de mensen 
in het onderwijs, als bij de toezichthouders en het brede publiek. Er heerst wel een enigszins 
verbrokkeld beeld over het begrip "opbrengsten". De externe toezichthouder definieert het begrip 
opbrengst vooral en met name als resultaat op de "eindtoets basisonderwijs (CITO)" en de vooraf
gaande tussentoetsen. Terwijl ROOS (leerkrachten) vooral ook de integrale ontwikkeling van de 
kinderen als opbrengst van het onderwijs zien. De strategische doelstelling van ROOS ligt bij dat 
laatste: De ROOS-scholen stellen zich tot doel het maximale uit ieder kind te halen en zorg te dragen 
dat er in ieder geval meer dan 100% leerrendement is. In de huidige rapportages hebben wij nog geen 
instrument om die laatste doelstelling periodiek op bestuursniveau te meten. Daarom volstaan we in 
ons Jaarverslag bij het weergeven van de resultaten op de eindtoets basisonderwijs. 
We hanteren daarbij de ongecorrigeerde score. 

Scholen Eindtoets Eindtoets Eindtoets 
Basisonderwijs Basisonderwijs Basisonderwijs 

2010 2011 2012 

De Bosschool 529,5 528,9 541,4 
Holterenk 532,8 537,5 531,2 
Widerode 535,3 537,9 536,0 
De Blokstoeke 526,0 531,1 528,1 
't Heem 531,1 530,0 532,0 
De Drie Linden 539,1 538,3 532,3 
De Peppel 531,1 529,0 531,8 
Haarschool 534,3 535,8 534,3 
Dijkerhoek 538,1 533,8 535,9 
De Touwladder 533,2 529,6 541,0 
De Schakel 533,4 537,2 536,6 
Tormentil 537,7 536,3 533,8 
De Salto 529,7 527,4 531,3 
Weemewereld 534,0 536,1 Geen groep 8 

ROOS-gemiddelde 532,5 533,9 534,3 

Landelijk gemiddelde 534,9 535,1 535,1 

Op alle ROOS-scholen worden de leerresultaten periodiek besproken, daarbij komen de trend
analyses aan de orde. Er wordt naar gestreefd inhoudelijke analyse en diagnose op te volgen met 
gerichte verbeteracties. Deze stijl van werken wordt voor de ROOS-scholen werkend binnen het 
samenwerkingsverband 06-06 (OBS Widerode, OBS Touwladder, OBS Weemewereld, OBS 
Blokstoeke, OBS Schakel, OBS De Salto) begeleid door een tweejarig traject onder leiding van de 
Universiteit Twente. De andere ROOS-scholen hebben andere bronnen (lerarenbeurs) benut. 

De uitstroom van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs is een belangrijke mijlpaal in de 
schoolloopbaan; hieronder wordt de uitstroom VO vermeld, op hoofdgroepen, in percentage. 

Uitstroom naar: 2009-2010 2010-2011 
VMBO, inclusief PRO en Overige 43,1% 23,2% 
VMBO TL 22,8% 24,5% 
HAVO en VWO 34,2% 52,3% 

Jaarverslag 2011 
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HAVO en VWO 

V M B O TL 10/11 

• 09/10 

Vmbo, incl PRO en Overige 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 

In 2011 is de interne kenniskring Intern Begeleider van start gegaan. De kring staat onder leiding van 
schooldirecteur J . Bult. In het eerste seizoen is aandacht besteed aan nadere onderlinge 
kennismaking en uitwisseling van materialen en werkwijzen.Het is duidelijk dat het werkgebied van de 
Intern Begeleider van groot gewicht is voor het ontwikkelen en borgen van de onderwijskwaliteit, met 
name in relatie tot het scheppen van een passend arrangement van onderwijsactiviteiten voor alle 
kinderen. De IB-kring zal in de komende jaren dan ook een cruciale positie innemen. 

Al sinds enkele jaren zijn de Wierdense scholen actief met het scheppen van een Passend Onderwijs-
arrangement voor met name de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In 2011 heeft dat met 
name een breed gedragen werkvorm opgeleverd, de "Projectgroep".Twee enthousiaste collegae 
hebben aan de hand van de werkwijze "De creatiespiraal" (M. Knoope) een Projectgroep voor zowel 
de onderbouw als de bovenbouw georganiseerd. Hierin worden kinderen uit de verschillende klassen 
gestimuleerd en begeleid tot het kiezen, uitvoeren, afronden en presenteren van eigen, persoonlijke 
projecten. Het bijzonder krachtige in de aanpak schuilt in twee bijzondere kwaliteiten. Enerzijds 
worden de individuele leerlingen begeleid met behulp van reflectie op de eigen talenten en die van de 
medeleerlingen. Anderzijds zijn de collegae er in geslaagd beide schoolteams "mee te krijgen", zodat 
het werken aan projecten breed door beide scholen wordt gerealiseerd. Inmiddels is er een publicatie 
verschenen, "Juf, Ik ben klaar!" met bijbehorende website: www.jufikbenklaar.nl. 

J u F, ik b e n k laa r ! 

Ook de scholen in Nijverdal hebben een speciale interscholaire groep ingericht ten behoeve van 
talentontwikkeling. In 2011 zijn wisselende ervaringen opgedaan: identificatie van leerlingen die 
gebaat zijn bij het aanbod, de aansluiting op de schoolontwikkeling en logistieke knelpunten. 

Beide Wierdense scholen hebben deelgenomen aan een project "Zicht op Excellentie". Dit project was 
onderdeel van het Opleiden in de School- programma. "Zicht op Excellentie" was met name gericht op 
het zichtbaar maken van excellent leerkrachtgedrag. Dit gedrag werd in korte video-filmpjes (zie 
http://www.leraar24.nl/video/2739) geanalyseerd op de kenmerken van excellentie. Niet alleen 

\ 

r 
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leerkrachten in opleiding bleken veel baat te hebben bij een dergelijke reflectieve en intercollegiale 
benadering; ook de teams hebben veel professioneel plezier opgedaan met deze ervaring, 
(zie ook www.zichtopexcellentie.nl) 

In diverse ROOS-scholen zijn de onderwijstijden aangepast. Hierin vormde niet alleen het service
argument ten behoeve van de ouders een argument; met name de onderwijskundige voordelen 
hebben in discussie tussen teams en ouders veelal de doorslag gegeven. Ook de koppeling aan de 
ketenpartner Kinderopvang, bleek een wederzijds voordeel op te leveren. De volgende scholen 
hebben het continu-rooster ingevoerd: OBS 't Heem, OBS De Salto, OBS Tormentil, OBS De Drie 
Linden. 

In 2011 vielen alle 14 ROOS-scholen onder het basisarrangement van toezicht. De eindopbrengsten 
van een aantal scholen waren wel aanleiding voor de Inspectie van het Onderwijs nadere informatie in 
te winnen. Inmiddels is het Toezichtskader en de wijze waarop het wordt toegepast, veranderd. Nog 
scherper dan voorheen zijn het de Eindopbrengsten en de Tussenopbrengsten die domineren in het 
beoordelen of de onderwijskwaliteit risico's behelst. Naar aanleiding van die aanzienlijke aanscherping 
is afgesproken een interne audit-systematiek in te stellen. Er is een Auditcommissie gevormd, er is 
een Handboek Interne Audits opgesteld en er zijn afspraken gemaakt in het voorjaar van 2012 op een 
drietal scholen een audit uit te voeren. 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- ROOS-scholen vallen binnen het basis

arrangement van de Inspectie van het 
Onderwijs 

- ROOS-scholen evalueren jaarlijks de bereikte 
resultaten en doen daarvan verslag in het 
schooljaarverslag 

- Inrichting leerlingvolgsysteem 
- ROOS-scholen besteden expliciet aandacht 

aan programma's gericht op talent
ontwikkeling 

- Initiatie van de IB-kenniskring 
- Beschrijving van het zorgprofiel (per school) 
- Plan van aanpak invoering zorgplicht 
- Periodieke trendanalyse op kerndoelen 
- Uitrol resultaten project "Zicht op excellentie" 

- Alle ROOS-scholen hadden in 2011 het basis
arrangement toezicht 

- Iedere school heeft een jaarverslag samen
gesteld en besproken 

- Over de inrichting van het leerlingvolgsysteem 
zijn stichtingsbrede afspraken gemaakt 

- 8 van de 14 scholen hebben een programma in 
uitvoering gericht op talentontwikkeling. 
(Projectgroep, Plusgroep, Hoogbegaafdheid) 

- De IB-kring komt periodiek bijeen, wisselt 
materialen en kennis onderling uit, stemt werk
wijzen onderling af en formuleert aandachts
punten voor nieuwe ontwikkelingen 

- Er is een plan van aanpak opgesteld voor de 
Invoering van de zorgplicht en er wordt aan
sluiting gezocht bij het nieuwe SWV. 

- Voor 10 van de 14 scholen zijn zorgprofielen 
geformuleerd, op basis van model van het 
Seminar voor Orthopedagogiek. 

- Op alle scholen worden periodiek de leer
resultaten geanalyseerd; er is nog geen 
rapportage op bestuursniveau beschikbaar 

- De resultaten van het project "Zicht op 
Excellentie" zijn niet vervat in een publicatie 

Doelen 2012 
Alle ROOS-scholen worden opgenomen in een 
bestuursmodel Schoolondersteuningsprofiel. 
De Monitor Onderwijskwaliteit wordt 
operationeel, inclusief de uitkomsten van de 
periodieke trendanalyses op schoolniveau 

Jaarverslag 2011 
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A5. Personeel 

Het personeelsbestand van de Stichting ROOS is ingedeeld in een drietal functiefamilies: de familie 
Pedagogisch-Didactisch, de familie Ondersteuning en die van het Management en Bestuur. Voor alle 
families geldt een drietal generieke competenties: Samenwerken, Resultaatgerichtheid en Zelf
ontwikkeling. Voor de families Pedagogisch-Didactisch en Management zijn er competentieprofielen 
en functieomschrijvingen geschreven. Hiermee heeft ROOS in 2011 belangrijke bouwstenen gelegd 
voor een gedifferentieerd en onderwijskundig functiebouwwerk. In 2011 is op diverse plaatsen binnen 
de Stichting gesproken over competentiemanagement; deze meningsvorming wordt in de loop van 
2012 afgerond met het vaststellen van het beleidsdocument, inclusief de bijbehorende uitvoerings
maatregelen. In 2011 is het beleid met betrekking tot de "gesprekkencyclus" geëvalueerd en 
bijgesteld. 

De formatie van de Stichting wordt hieronder conform het functiebouwwerk getalsmatig weergegeven, 
peil 1 augustus 2011. In het overzicht staan de cijfers volgens de indeling van het functiebouwwerk, 
daaruit is tevens af te leiden in welke verhouding de formatie toebedeeld is aan de scholen en het 
bestuursbureau, en in welke onderlinge verhouding de drie functiefamilies staan. 

De cijfers zijn op het peil van 1 augustus 2011 genomen, de formatie is echter voortdurend in 
beweging. Er doen zich in de loop van een kalenderjaar herhaaldelijk momenten voor waarop de 
cijfers als gevolg van personele mutaties wijzigen. 

Functiefamilie 
Pedagogisch didactisch 
Klasse assistent 
Onderwijsassistent 
Leraarondersteuner 
Leerkracht LA 
Leerkracht LB 

Ondersteuning (schoolniveau) 
ID-baan Conciërge 
Administratief medewerker 

Ondersteuning (bestuursbureau) 
Personeelsfunctionaris 
Beleidsmedewerker Financiën & 
Huisvesting 
Management-assistent 

Management 
Schooldirecteuren 
Algemeen Directeuren 

Totaal-

Subtotaal: 

Subtotaal: 

Subtotaal: 

Subtotaal: 

FTE 
1,0012 
2,0166 
2,1216 

83,1769 
15,0416 

103,3579 

0,4883 
0,6510 
1,1393 

1,4288 

1,0000 
1,0000 
3,4288 

9,3000 
1,0000 

10,3000 
118.2260 

% 
1,0% 
2,0% 
2,1% 

80,5% 
14,6% 

Formatieverdeling 
Scholen Bestuursbureau 

1,0012 
2,0166 
2,1216 

83,1769 
87,4% 15,0416 

1,0% 

0,4883 
0,6510 

2 9% 

9 3000 

8,7% 
100,0% 113 7972 

96,3% 

1,4288 

1,0000 
1,0000 

1,0000 

4,4288 
3,7% 
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De verdeling van de formatie over mannen en vrouwen is als volgt: 

Aandeel man vrouw aantal °A 
aantal mannen 29 19% 
aantal vrouwen 123 81% 

totaal 152 100% 

De leeftijdsopbouw van de formatie: Daarin is af te lezen dat 60% van de formatie 40 jaar of ouder is. 
De gemiddelde leeftijd ligt rond de 43 jaar. 

Leeftijdscategorieën aantal % % 
Leeftijdsgroep 60 jaar en ouder 10 6,3% 
Leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar 20 12,5% 34,4% 
Leeftijdsgroep 50 t/m 54 jaar 25 15,6% 
Leeftijdsgroep 45 t/m 49 jaar 22 13,8% 25,6% 
Leeftijdsgroep 40 t/m 44 jaar 19 11,9% 

25,6% 

Leeftijdsgroep 35 t/m 39 jaar 26 16,37» 25.0'V 
Leeftijdsgroep 30 t/m 34 jaar 14 8,8% 

25.0'V 

Leeftijdsgroep 25 t/m 29 jaar ÈÊÊÊÉÊÈÊÊ 13,1% 15.0% 
Leeftijdsgroep 20 t'm 24 jaar 3 1,9% 

15.0% 

Het ziekteverzuim bedroeg over 2011 gemiddeld 5,71 %. De Stichting ROOS is opnieuw ingedeeld in 
trede 0 van het Vervangingsfonds. Het kortdurend verzuim bedroeg 0,60%; het kort-middellang 
verzuim (8-43 dg): 0,68%. Het lang-middellangdurig verzuim (43-366 dg) bedroeg 2,87% en tot slot 
het langdurig verzuim (>366): 1,56%. 

70,0% 

60,0% 

50,0% 

40,0% 
—•—verzuim per categorie 

30,0% 
verzuimaantallen 

20,0% 

10,0% 

0,0% 
kort middellang lang langer dan 

verzuim verzuim verzuim l j r 

Hoewel het ziekteverzuim lager is dan in het verleden, vormt 5,71% wel een (te) hoog ziekteverzuim
percentage. Bovenstaande grafiek toont duidelijk aan dat een fors aandeel in het ziekteverzuim wordt 
gevormd door de categorie "lang verzuim". Dat wil zeggen verzuim dat ligt tussen 43 en 366 dagen 
afwezigheid. Het is duidelijk dat onder deze categorie een behoorlijk aandeel medewerkers met 
ernstige gezondheidsproblemen valt. Maar in deze categorie gaat ook een deel werkgerelateerde 
klachten schuil. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of maatregelen wenselijk c.q. noodzakelijk zijn 
om dat laatste aandeel te beperken. De categorie verzuim die langer dan een jaar duurt, is voor 100% 
persoonlijk en niet werk gerelateerd. 
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Tot slot leert bovenstaande grafiek dat het lonend moet zijn in de categorie "kort verzuim" de 
afwezigheidsdrempel te verhogen; het aandeel in het verzuim is slechts beperkt, maar de omvang 
(122 keer) is bijzonder hoog, c.q. fors. 

De Stichting ROOS heeft meegewerkt aan een pilot in opdracht van het Ministerie OCW om in enkele 
cruciale publieke sectoren (Zorg, Onderwijs en Veiligheid), een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen 
waarmee de beroepstrots, vakmanschap en de ervaren regeldruk gemeten kan worden. Een groot 
aantal ROOS-collegae heeft de vragenlijsten (digitaal) ingevuld en het leverde een helder beeld op. 
Dit Jaarverslag is niet de plek om de resultaten van het onderzoek uitvoerig te rapporteren, maar een 
paar hoogtepunten willen we hier graag melden. 92% van de mensen is trots op het werk dat hij/zij 
verricht. 90% van de mensen raakt geïnspireerd door dat werk en 95% voelt zich gelukkig als hij/zij 
intensief aan het werk is. Kortom met de beroepstrots zit het wel goed bij de ROOS-mensen. 96% van 
de mensen probeert continu zichzelf te verbeteren in zijn/haar beroep. 84% van de mensen volgt de 
ontwikkelingen in het vak-gebied actief en 95% onderkent dat het beroep specialistische kennis en 
vaardigheden vergt. 93% van de mensen zegt een helder beeld te hebben hoe het werk het beste 
gedaan kan worden. 

Beroepstrots wordt sterk beïnvloed door enkele factoren uit de organisatie: het management, de 
onderlinge samenwerking en de regeldruk en administratieve lasten. Het zal niemand verbazen dat de 
regeldruk en administratieve belasting negatief scoort, veel mensen voelen zich door regels en 
procedures klemgezet, voelen zich belemmerd het werk goed te doen. 

Het management wordt binnen ROOS positief ervaren; 91% van de mensen geeft aan dat zijn/haar 
leidinggevende voldoende vertrouwen geeft bij de uitvoering van het werk. 76% van de mensen 
ervaart dat de leidinggevende stuurt op resultaten en 79% krijgt het gevoel van de leidinggevende dat 
het fouten maken mag. 

97% van de mensen ervaart het vertrouwen van de leidinggevende dat hij/zij zich volledig inzet. In het 
algemeen is de medewerker tevreden met zijn/haar baan (91%), over de organisatie is men, alles 
bijeengenomen, iets minder tevreden (64%). 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- Invoering functiemix, tweede schijf 
- Evaluatie gesprekscyclus 
- Initiatie ROOS-academie 
- Beleidsnotitie competentiemanagement 

- Conform het invoeringsplan functiemix zijn er 
benoemingen in de LB-schaal gedaan 

- De gesprekscyclus is geëvalueerd en er zijn 
verbeterwensen geformuleerd 

- De beleidsnotitie competentiemanagement is in 
diverse interne geledingen besproken 

- Er zijn geen initiatieven met betrekking tot een 
ROOS-academie ondernomen 

Doelen 2012 
- Gesprekscyclus (gespreksformat, frequentie, 

verslaglegging, archivering) vernieuwd, 
inclusief uitbreiding met jaarlijkse rapportage 

- Besluitvorming over beleidsnotitie 
competentiemanagement 

- Initiatie ROOS-academie 

Jaarverslag 2011 
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A6. Huisvesting 

Zowel de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen als de schoolbestuurlijke onderhoudswerkzaam
heden zijn uitgevoerd onder het technisch toezicht van de huisvestingsadviseur Partners & Van Heun 
BV te Nijverdal. Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 2011 -2030 is de basis voor dit planmatig 
onderhoud geweest, waarbij voor de scholen die op korte termijn in aanmerking komen voor 
vervangende nieuwbouw of grootschalige renovatie uitsluitend het niet-uitstelbare onderhoud in 
opdracht is gegeven. 

Ten opzichte van het vorig jaar is in 2011 aanzienlijk minder aan onderhoud uitgegeven, € 130.027 
tegenover € 311.000 in 2010. De algehele staat van onderhoud van de gebouwen is redelijk tot goed. 

Voor gemeenterekening is in 2011 een bedrag van € 26.971 aan groot onderhoud besteed, namelijk 
OBS Haarschool: vervanging kozijnen patio € 9.811; OBS Touwladder: herstel kilgoten en vervanging 
van de fietsenstalling/berging € 15.500 en een bedrag van € 1.660 bij OBS De Schakel voor herstel 
muurborstwering. 

In het verslagjaar is een bedrag van € 130.027 aan onderhoudskosten voor rekening van het School
bestuur gekomen. Deze uitgaven komen ten laste van de Onderhoudsvoorziening. Tegenover de 
lasten staat een dotatie van € 93.852 waardoor de voorziening per saldo met € 36.175 is terug
gelopen. Enkele belangrijke uitgavenposten die in dit verband kunnen worden genoemd zijn: 
Schilderwerk € 9.528, onderhoud/herstel speeltoestellen € 10.443 en aanpassingen elektrische 
installaties (NEN3140) € 19.720. 

Naast het planmatig onderhoud zijn in 2011 ook de werkzaamheden in het kader van de subsidie
regeling "Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen PO 2009" uitgevoerd. Bij enkele scholen 
(OBS De Schakel, OBS Widerode, OBS Tormentil en OBS De Drie Linden) zijn de verlichtings
armaturen vervangen en waar nodig C02-meters geplaatst. 

De definitieve afrekening hiervan met de Gemeenten en het Rijk vindt plaats in 2012. 

Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen in het kader van de doordecentralisatie onderwijs
huisvesting heeft de gemeente Hellendoorn in overleg met de schoolbesturen dit jaar het besluit 
genomen de financiële middelen met betrekking tot de onderhoudsvoorzieningen en uitbreiding 
schoolgebouwen met ingang van 1 januari 2012 over te hevelen naar de besturen. De jaarlijkse 
huisvestingsaanvragen komen hiermee te vervallen. 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- Actualisatie meerjarig onderhoudsplan 

uitvoering regelingen met betrekking tot 
binnenklimaat 

- Oplevering gebouw Westerweiland 
- Planvorming en aanbesteding nieuwbouw 

Holterenk 

- Oplevering nieuwbouw De Weeme, onder 
andere ten behoeve van OBS Weemewereld 

- Aanbesteding nieuwbouw ODBS Holterenk 

Doelen 2012 
- Asbestinventarisatie 
- (periodieke) actualisatie Meerjaren-

OnderhoudsPlan (MJOP) 
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A7. Governance (interne beheersing en toezicht) 

De Stichting ROOS is lid van de PO-Raad en van profielorganisatie VOS/ABB. Hiermee geeft de 
Stichting aan dat zij prioriteit toekent aan het professioneel behartigen van haar belangen. Bovendien 
vormt het lidmaatschap ook een kader waarbinnen de Stichting zichzelf verder wil professionaliseren 
als onderwijsorganisatie. De Stichting onderschrijft actief de "Code Goed Bestuur". Deze Code vormde 
eind 2010 een belangrijk richtsnoer in de meningsvorming het Intern Toezicht en het Bestuur 
professioneel te positioneren. Die meningsvorming is opgevolgd door het formuleren van het 
Handboek Governance van de Stichting. In 2011 zijn de statuten besproken en is een voorstel tot 
wijziging gereed gemaakt. Ook het medezeggenschapsreglement is geactualiseerd, hierbij is 
aangesloten bij de recente versie van de WMS. 

In het Handboek Governance schetst de Stichting haar interne organisatie, waarbij de scheiding 
tussen Intern Toezicht en Bestuur zichtbaar is. Bovendien zijn de besturingsfilosofie en de kern
waarden van de Stichting uitgeschreven, zowel besturingsfilosofie als kernwaarden worden telkens 
actief betrokken bij en in de uiteenlopende beleidsonderwerpen. 
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A7.1 Verslag toezichthoudend orgaan 

De Interne Toezichthouder, in 2011 gevormd door het Stichtingsbestuur, doet hieronder verslag van 
de wijze waarop zij haar toezicht heeft uitgeoefend. 

In de strategische doelstellingen van de Stichting komen de elementen van de primaire opdracht aan 
het Schoolbestuur, conform artikel 7 uit de Code Goed Bestuur, duidelijk tot uitdrukking. In steek
woorden betekent het dat het schoolbestuur primair stuurt op: "Uit ieder kind het maximale leer
rendement halen, adequate leerresultaten boeken, burgerschap, en goed werkgeverschap". Naast 
deze kwalitatieve doelbepaling wordt door het Stichtingsbestuur in de huidige fase van opbouw, met 
betrekking tot het hanteren van kwantitatieve doelstelling, aansluiting gezocht bij de normstelling van 
de Rijksoverheid in het bijzonder de Inspectie van het Onderwijs. 

De Interne Toezichthouder ziet actief toe dat het Bestuur zich bezighoudt met het (besturen van) de 
scholen voor PO van de Stichting. Het bestuurlijk werk vindt grotendeels plaats aan de hand van een 
zogenaamde Beleidsagenda, een overzicht van onderwerpen waarover bestuurlijke uitspraken 
gedaan moeten worden. Dit overzicht stemt het onderling overleg in de tijd af tussen Stichtings
bestuur, GMR en MT. De Toezichthouder wordt door de Bestuurder frequent en gedetailleerd op de 
hoogte gebracht van de stand van zaken in de scholen. Periodiek wordt de toezichthouder op de 
hoogte gesteld van de onderwijskwaliteit, het personeel en de financiële positie van de Stichting. 
Eveneens periodiek wordt de toezichthouder op de hoogte gesteld van de huisvesting, zowel met 
betrekking tot het onderhoud als de nieuwbouwprojecten (vervangende nieuwbouw). 

Tijdens iedere vergadering van de Toezichthouder is er een Standvanzakenbericht, waarin 
actualiteiten met betrekking tot de scholen, de mensen en de omgeving van de Stichting 
gerapporteerd worden. In 2011 is er een rondgang langs een aantal scholen georganiseerd, hierbij 
konden de leden van het toezichthoudend orgaan kennisnemen van een aantal kenmerkende 
activiteiten van de diverse scholen. Deze activiteit ("Schatgraven in eigen tuin") wordt jaarlijks 
georganiseerd, de deelname is voor de Toezichthouder, de GMR en het MT. 

De Bestuurder (Algemeen Directeur) heeft in 2011 zeven maal een bilateraal overleg met de 
voorzitter van het toezichthoudend orgaan (Stichtingsbestuur) gevoerd. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden besproken, de lopende actiepuntenlijst, de agenda voor de komende bestuursvergadering en 
wordt stilgestaan bij actualiteiten. De Bestuurder (Algemeen Directeur) heeft periodiek overleg met de 
Penningmeester over de Tussenrapportages, de Jaarrekening, de Meerjarenbegroting en de 
Gedetailleerde Begroting; deze bespreking zijn vooral gericht op het uitlijnen van het financieel 
beleidskader van de Stichting, met name met betrekking tot stuur- en kengetallen. Vanuit de 
Toezichthouder (Stichtingsbestuur) is een commissie samengesteld, met de opdracht de periodieke 
gesprekscyclus met de Algemeen Directeur uit te voeren. In 2011 zijn twee gesprekken gevoerd en is 
ter meningsvorming, ook met enkele medewerkers gesproken over het optreden van de Algemeen 
Directeur. 

De Toezichthouder (Stichtingsbestuur) heeft in december 2011 haar functioneren en optreden 
geëvalueerd aan de hand van de richtlijnen zoals opgenomen in het Handboek Governance. Deze 
evaluatie is mede gefaciliteerd door een consultant van de VOS/ABB, gericht op de veranderende 
rolverdeling tussen Stichtingsbestuur en Algemeen Directeur. Uit deze evaluatie zijn enkele conclusies 
getrokken gericht op het verder ontwikkelen van Toezicht en Bestuur. Hieronder vindt u een overzicht 
van de bestuursvergaderingen. 
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Wanneer Wie Onderwerp 

10 februari 2011 Bestuur Financiën: vierde Tussenrapportage 2010 
Personeel: Taakbeleid, Competentiemanagement, Ziekte
verzuimbeleid 
Algemeen: Afwegingskader spreiding en instandhouding scholen; 
Handboek Governance; Standvanzakenbericht 

17 maart 2011 Bestuur Financiën: voortgang jaarrekening 2010, Risicoanalyse en 
-kwantificering. 
Personeel: werving en selectieprocedures. 
Algemeen: Overgang naar scheiding Toezicht - Bestuur, 
Contracten inventarisatie; Standvanzakenbericht 

28 april 2011 Bestuur Financiën: Eerste Tussenrapportage 2011 (Q1); Jaarrekening 
2010 en jaarverslag 2010 
Personeel: BestuursFormatiePlan 
Algemeen: Standvanzakenbericht 

7 juli 2011 Bestuur Financiën: Tweede Tussenrapportage (voorjaar) 
Personeel: Functiebeschrijvingen en competentieprofielen 
Algemeen: Standvanzakenbericht 

29 september 2011 Bestuur Financiën: Meerjarenbegroting 2012-2015, Conceptbegroting 
2012 op hoofdgroepen, Kaderbrief 2012 
Algemeen: gesprek met Inspecteur van het Onderwijs, 
Statutenwijziging, Handboek Governance, Passend Onderwijs, 
Standvanzakenbericht 

27 oktober 2011 Bestuur Financiën: Derde tussenrapportage 2011 (Q3) 
Onderwijs: Opzet Monitor Onderwijskwaliteit 
Algemeen: Standvanzakenbericht 

14 december 2011 Bestuur Financiën: Gedetailleerde begroting 2012 
Algemeen: Standvanzakenbericht, Risico-inventarisatie en 
-evaluatie, Monitor Nieuwbouwprojecten, workshop/training 
jaarlijkse evaluatie functioneren Bestuur, rolverdeling Toezicht en 
Bestuur 

Binnen de Stichting functioneert een GMR, deze Raad is in 2011 vijf keer bijeen geweest. De 
Algemeen Directeur woont in de regel de bijeenkomsten van de Raad integraal bij. Met het Dagelijks 
Bestuur van de GMR is vijfmaal agendaoverleg gevoerd. 

Risicomanagement 

De Stichting ROOS opereert in een turbulent maatschappelijk werkveld; het werkgebied wordt 
geconfronteerd met een verminderd aantal kinderen; ook het geboortegetal is afnemend. Dit gevoegd 
bij de stagnatie in de woningbouw (met name voor starters), maakt dat de organisatie alert moet zijn 
tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden. Deze noodzaak wint aan urgentie vanwege drie 
factoren. In de eerste plaats worden de kwaliteitseisen waaraan het onderwijs op de basisscholen 
moet voldoen in rap tempo opgeschroefd en nadrukkelijk ook vertaald in kwantitatieve drempelwaar
den. In de tweede plaats wordt het beschikbare budget langs verschillende wegen fors bekort en tot 
slot in de derde plaats is de Stichting ROOS er in haar eerste bestaansperiode niet in geslaagd tot 
een gezonde bedrijfsvoering te geraken, waardoor er geen opbouw van een afdoende weerstands
vermogen tot stand is gebracht. Samenvattend: goed bestuur vergt effectief risicomanagement om de 
kwaliteit en continuïteit van de Stichting te waarborgen. Goede prestaties realiseren gaat gelijk op met 
effectief risicomanagement; prestaties komen voort uit het formuleren van concrete doelstellingen en 
het tijdig nemen van adequate maatregelen, in het volle besefte weten "Wat er goed moet gaan". 
Bij het risicomanagement gaat het om planmatig beoordelen, beheersen en bewaken van risico's die 
het behalen van de geformuleerde doelstellingen bedreigen. Kortom het besef "Wat kan er fout gaan". 
Beide kanten, Prestatiemanagement en Risicomanagement, vormen een uitdaging en 
verantwoordelijkheid voor het management en zijn onderdeel van de Planning & Control-cyclus. 
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Prestatie- en risicomanagement 
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Planning en Control Cyclus 

In 2011 heeft de Stichting ROOS de Planning & Control-cyclus uitgevoerd, conform de opzet. Medio 
het najaar is de cyclus uitgewerkt tot ook het domein Onderwijs. Volgens de cyclus wordt medio van 
het kalenderjaar aan de hand van de Jaarrekening (T-1), de actuele Tussenrapportage Voorjaar (T), 
de meerjarenbegroting (T+1 t/m T+3) opgesteld. Hierbij worden de stuurgetallen met betrekking tot het 
aandeel personele lasten ten opzichte van de baten gehanteerd. Daarop volgend wordt de Begroting 
op Hoofdgroepen opgesteld, vervolgens wordt de Kaderbrief (T+1) geformuleerd, met daarin de 
concrete richtlijnen voor de komende Gedetailleerde Jaarbegroting. Bij deze laatste twee documenten 
heeft de Stichting een risicoparagraaf toegevoegd. De risicoparagraaf beoogt de risico's te benoemen. 
Onder risico wordt verstaan de kans dat zich een gebeurtenis voordoet die van materiële betekenis is 
voor de financiële positie van de Stichting. Tevens wordt de beheersmaatregel benoemd en wordt het 
risico geclassificeerd (hoog, midden of laag risico). 

De volgende risico's zijn onderkend: 
a) Stijging van de personele lasten als gevolg van premiestijging en hogere afdrachten. 

Met name pensioenpremie en afdrachten aan Participatiefonds en Vervangingsfonds. 
b) Daling leerlingaantal als gevolg van krimp. 
c) Lagere overige baten, als gevolg van bezuinigingen. 

Op grond van de gerealiseerde effectieve bedrijfsvoering inclusief tussentijdse rapportages is de 
Stichting voortdurend op de hoogte van de actuele stand van zaken. Bovendien kent de Stichting een 
natuurlijk verloop van personeel en een flexibel deel in de formatie. Daarmee kunnen tijdig en 
voldoende maat-regelen worden getroffen. Tijdens de jaarlijkse bezinningsbijeenkomst van de Raad 
van Toezicht (i.o.) wordt expliciet aandacht besteed aan de inhoudelijke bespreking van de 
gesignaleerde risico's. 
Eind 2011 is door de Bestuurder "Onderwijskwaliteit" als hoogste risicofactor benoemd, gevolgd door 
de factor "Leerlingen", daarbinnen met name de toenemende gestapelde problematieken; Als derde 
prioriteit uit de risico-analyse wordt de factor (onderwijs-)'Technologie onderkend". Deze drie 
prioriteiten worden in het komend Jaarplan verwerkt. 
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Klachtenafhandeling 

Binnen de Stichting ROOS worden klachten bij voorkeur direct en snel afgehandeld, bij voorkeur zo 
laag mogelijk in de organisatie door de direct betrokkenen. Veelal geldt het motto "We praten met 
elkaar en niet over elkaar". De stichting ROOS is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie 
Onderwijsgeschillen en heeft een externe vertrouwenspersoon. In 2011 is er één klacht gedeponeerd 
bij deze Landelijke Klachten Commissie Onderwijsgeschillen. Deze klacht werd door de LKC 
ongegrond verklaard. De drie klachten die bij interne vertrouwenspersonen werden gedeponeerd zijn 
in goed overleg opgelost. In iedere school van de Stichting fungeert een interne vertrouwenspersoon. 

DOEL 2011 BEREIKT 2011 
- Planning & Control-cyclus uitvoeren 
- Herstelplan Eigen Vermogen 
- Investeringsbehoefte inventariseren 

- Planning & Control-cyclus uitgevoerd volgens 
plan 

- Planning & Control-cyclus uitgewerkt ten 
behoeve van onderwijskwaliteit 

- Risicoparagraaf toegevoegd 
- Investeringsplanning verwerkt in Meerjaren

begroting 
Doelen 2012 
- Risicomanagement en prestatiemanagement 

integraal, dus inclusief Onderwijskwaliteit 
- Liquiditeitsbegroting (dakpanmodel, 16 

maanden vooruit) 
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A8. Verbonden partijen en samenwerkingsverbanden 

De Stichting ROOS kent geen verbonden partijen. 

De Stichting ROOS neemt deel aan een drietal samenwerkingsverbanden. De ROOS scholen uit 
Holten zijn onderdeel van SWV Sine Limite (Deventer). De scholen in de gemeente Twenterand, 
Wierden en Rijssen nemen deel aan het SWV 06-06 (Almelo); tot slot vormen de scholen in de 
gemeente Hellendoorn samen met het PC-schoolbestuur "leder Kind Telt" en het PC-schoolbestuur 
"De Regenboog", het SWV De Brug (Hellendoorn). Het is duidelijk dat deze situatie suboptimaal is. 
In het kader van invoering van Passend Onderwijs, is de regio-indeling verplicht. Dit leidt voor de 
Stichting tot eenduidigheid (namelijk één Samenwerkingsverband 23-01). Op welke wijze de 
implementatie zal verlopen is momenteel nog niet duidelijk, besluitvorming hierover wordt in de loop 
van 2012 verwacht. 
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A9. Financieel beleid 

Analyse financiële positie op balansdatum 

In het boekjaar 2011 heeft de Stichting ROOS een positief resultaat van € 98.965 behaald. Het Eigen 
Vermogen op 31 december 2011 bedraagt € 665.667 

De Algemene Reserve is met € 106,.754 toegenomen over 2011 (van 61% naar 68% van het totale 
Eigen Vermogen) en de Bestemmingsreserves zijn met € 7.789 afgenomen over 2011 (van 39% naar 
32% van het totale Eigen Vermogen). 

De Algemene Reserve is het zogenaamde vrije deel van het vermogen. De Bestemmings-reserves 
zijn, met uitzondering van de reserve eerste waardering, bedoeld voor een specifiek toekomstig 
investeringsdoel alsmede voor het opvangen van specifieke financiële risico's. 

De solvabiliteit geeft inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre aan de verplichtingen op lange 
termijn kan worden voldaan. Deze is verbeterd ten opzichte van 2010, namelijk van 27% naar 33%. 
Een gezonde solvabiliteit is hoger dan 40%. 

In 2010 is een nieuwe set van kengetallen geïntroduceerd om de financiële positie van schoolbesturen 
te beoordelen: solvabiliteit, kapitalisatiefactor (incl bufferliquiditeit), liquiditeit en rentabiliteit. Naast 
kapitalisatiefactor heeft de Inspectie ook de bufferliquiditeit toegevoegd. Dit omdat deze beter dan de 
kapitalisatiefactor weergeeft welke middelen aangehouden moeten worden als dekking voor risico's. 

Kengetal Formule 2011 2010 signaleringsgrenzen 
ondergrens bovengrens 

Commissie 
Don 

ROOS Commissie 
Don 

ROOS 

Solvabiliteit Eigen 
Vermogen / 
totaal activa 

30% 27% 20% 20% geen 

Liquiditeit Vlottende 
activa / 
vlottende 
passiva 

1,15 1,31 0,5 >1 1,5 

Kapitalisatiefactor Balans 
totaal minus 
huisvest ing/ 
totale baten 

25% 23% geen geen 35% 

Bufferliquiditeit Op basis van 
risicoanalyse 
2011 

1% 3% geen 5% 

Rentabiliteit Resultaat / 
totale baten 

1,10% -2,54% 0% 0% 5% 2% 

Weerstandsvermogen Eigen 
Vermogen / 
Totale Baten 

-3% -2% 8% 10% 
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Analyse resultaat 2011 t.o.v. 2010 en t.o.v. begroting 2011 

Analyse resultaat begroting en realisatie 2009 2010 2011 

Begroting 
2010 2011 

Realisatie 
2010 

Resultaat gewone bedrijfsvoering 

Taakstelling personeel 

Saldo baten en lasten 

47.670-

115.948 

39.200 _ 

82.000 

315.947- 226.564-

Afwijking begr./real. 
2009 2010 2011 

Baten 8.131.125 8.276.916 8.406.242 8.321.632 8.565.450 8.413.079 8.613.620 434.325 136.163 207.378 
Overige overheidsbijdragen 379.185 61.543 22.465 21.495 397.492 65.708 34.810 18.307 4.165 12.345 
Overige baten 181.128 418.864 245.594 209.544 166.824 407.169 360.934 14.304- 11.695- 115.340 

8.691.438 8.757.323 8.674.301 8.552.671 9.129.766 8.885.956 9.009.364 438.328 128.633 335.063 

Personele lasten 7.199.228 7.239.652 7.285.403 7.067.566 7.691.830 7.576.206 7.413.287 492.602 336.554 127.884 
Afschrijvingen 201.471 • 169.068 112.184 133.398 219.812 166.603 108.657 18.341 2.465- 3.527-
Huisvestingslasten 763.785 : 677.542 660.518 672.499 719.832 684.029 707.782 43.953- 6.487 47.264 
Overige instellingslasten 625.440 746.731 596.996 647.129 830.747 710.775 698.897 205.307 35.956- 101.901 

8.789.924 8.832.993 8.655.101 8.520.592 9.462.221 9.137.613 8.928.623 672.297 304.620 273.522 
Baten minus lasten 

98.486- 75.670- 19.200 32.079 332.455- 251.657- 80.741 233.969- 175.987- 61.541 

Saldo financiële baten en lasten 57.305 28.000 20.000 14.000 16.508 25.093 18.224 40.797- 2.907- 1.776-

274.766- 178.894- 22.235-

115.948-

315.947- 226.564- 274.766- 294.842-

Aantal leerlingen (per 1-10) 1.694 1.693 1.672 1.707 1.723 1.699 
Aantal personeelsleden in fte 121,17 118,73 115,00 127,00 122,95 120,00 
Aandeel personele lasten 82,7% 84,0% 82,6% 84,3% 85,3% 82,3% 
Gem opbrengst per leerling 4.886 4.965 4.977 5.018 4.883 5.070 
Gem personeelslasten per tte 59.750 61.361 61.457 60.566 61.620 61.777 

Voorjaar aantal fte 127,00 125,96 120,23 
Najaar aantal fte 113,00 118,73 117,36 
Gemiddeld aantal fte 121,17 122,95 119.03 

Analyse resultaat 2011 t.o.v. begroting 2011 

De baten OCW zijn € 207.000 euro groter dan begroot in 2011, als gevolg van groeibekostiging in het 
voorjaar van 2011 en extra leerlinggebonden financiering. 

De overige baten zijn € 128.000 hoger dan begroot. 

De personele lasten zijn € 127.000 hoger dan begroot, vanwege de extra inzet van personeel als 
gevolg van het hoger leerlingaantal in het voorjaar van 2011 en de begeleiding van meer leerlingen 
met LGF-toekenningen. Het aandeel personele lasten t.o.v. de baten bedroeg over geheel 2011: 
82,3%. 

De huisvestingslasten en de Overige Instellingslasten zijn hoger dan begroot (hogere energielasten, 
overschrijdingen op de posten kopiëren, iet verbruiksmiddelen, leermiddelen, verbruiksmaterialen 
onderwijs). 

Per saldo zijn e r€ 335.000 meer baten ontvangen dan begroot en zijn er € 273.000 meer lasten 
gerealiseerd dan begroot. 

Het resultaat over 2011 is inclusief het saldo financiële baten en lasten 22.000 lager dan begroot. 

Samenvattend: 
Inkomsten 2011: 
Uitgaven 2011 : 
Rentebaten 2011: 
Resultaat 2011: 

€9.009.364 
€ 8.928.623 

€ 18.224 
€98.965 

Jaarverslag 2011 
25 



Analyse resultaat 2011 t.o.v. resultaat 2010 

Het positieve verschil van € 325.529 tussen het resultaat van 2011 en het resultaat van 2010 wordt 
veroorzaakt door: 

Resultaat gunstiger door: € 
Hogere baten OCW 200.541 
Lagere personele lasten 162.919 
Lagere afschrijvingen 57.946 
Lagere overige instellingslasten 11.878 

433.284 

Resultaat ongunstiger door: 
Lagere overige overheidsbijdragen 30.898 
Lagere overige baten 46.235 
Hogere huisvestingslasten 23.753 
Lager saldo finaciële baten en lasten 6.869 

107.755 

Verschil resultaat 325.529 

De grootste afwijkingen ten opzichte van de realisatie 2010 inzake de baten zijn: 

De hogere rijksbijdragen OCW worden onder andere veroorzaakt door de personele 
bekostiging van de groei van het aantal leerlingen. 

Lagere overige overheidsbijdragen wordt veroorzaakt doordat de huuropbrengsten met 
betrekking tot Rode Kruis op de huurbaten zijn geboekt en doordat er minder baten zijn 
ontvangen met betrekking tot ID-banen. 

De lagere overige baten wordt veroorzaakt doordat er in 2011 minder lokalen zijn verhuurd. 

De grootste afwijkingen ten opzichte van de realisatie 2010 inzake de lasten zijn: 

Daling van de personele lasten. Er is minder personeel ingezet vanaf het schooljaar 
2011/2012. 

De afschrijvingslasten zijn lager uitgevallen doordat bepaalde investeringen compleet zijn 
afgeschreven. 

De daling van de overige instellingslasten wordt met name veroorzaakt door lagere 
representatiekosten en lagere schoolse activiteiten. Daarnaast is er stichtingsbreed een beter 
kostenbewustzijn gecreëerd met als doel het negatieve resultaat uit 2010 om te buigen naar 
een positief resultaat. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

De begroting 2012 geeft totaal aan baten (inclusief financiële baten) een bedrag van€ 8.566.671 en 
aan lasten (inclusief financiële lasten) een bedrag van € 8.520.592. Dit betekent op stichtingsniveau 
een positief resultaat van € 46.079. Doelstelling voor 2012 is om dit positieve resultaat te realiseren 
mede door minder inzet van personeel en mede door het sluiten van één locatie van OBS De Salto. 

Treasurybeleid 

De financiële administratie van de Stichting ROOS wordt verzorgd door het Onderwijsbureau Twente 
te Borne. Als uitvloeisel van deze samenwerking heeft de Stichting ROOS een rekeningcourant 
verhouding met de Stichting Financieel Beheer Onderwijsbureau Twente. Het treasurybeleid van de 
Stichting Financieel Beheer Onderwijsbureau Twente vindt plaats binnen de kaders van de Regeling 
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 september 2009, nr. FEZ/CC 
2009/150185, houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling 
beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek). Beleggen en belenen mag 
alleen risicomijdend plaatsvinden; d.w.z. dat de liquide middelen zodanig beheerd dienen te worden 
dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd blijft. Bij het uitzetten van alle overtollige middelen wordt 
gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. De algemene doelstellingen 
van het treasurybeleid van de Stichting Financieel Beheer ObT luiden: 

- Het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele 
condities (beschikbaarheid); 

- Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het 
treasurystatuut (rentemaximalisatie); 

- Het beheersen en bewaken van de financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen 
zijn verbonden (risicominimalisatie). 

De beleggingsportefeuille van de Stichting Financieel Beheer ObT is ultimo 2011 als volgt 
(procentueel) opgebouwd: 

Obligaties 16% 

Deposito's 46% 

Spaarrekeningen en rekening-courant 38% 

De gemiddelde resterende looptijd van de obligaties is 3,91 jaar. 

De gemiddelde resterende looptijd van de deposito's is 1,95 jaar. 

De rentevergoeding over het jaar 2011 bedraagt € 19.857,-, hetgeen neerkomt op een 
rentepercentage van 2,7% (vorig jaar 3,0%) over het gemiddelde rekening-courantsaldo. 

Het bestuur van de Stichting ROOS belegt en beleent niet zelf. Een eigen treasurystatuut is dan ook 
niet van toepassing 

Naar aanleiding van reviews door de Inspectie van het Onderwijs bij de instellingsaccountants is de 
Stichting Financieel Beheer ObT in een ander perspectief komen te staan. Naar aanleiding van 
genoemde reviews heeft de Inspectie geconcludeerd dat het gebruik maken door (school-)besturen 
van de Stichting Financieel Beheer ObT in strijd is met de Regeling beleggen en belenen door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek. In overleg met de Stichting Financieel Beheer ObT is 
besloten de liquide middelen over te hevelen naar de eigen bankrekening van Stichting ROOS. Dit zal 
naar verwachting in de loop van 2012 zijn beslag krijgen. 

Jaarverslag 2011 
27 



A10. ROOS per school 
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Vanuit het ROOS-Jaarplan hebben we de opdracht "Beter Presteren". 
Op OBS Tormentil hebben we ons dit jaar beziggehouden met de verdere inrichting van ParnasSys, 
met name voor het doorgeven van digitale informatie en als instrument voor de kwaliteitsbewaking. 
Voor de leerlingadministratie maakten we al langere tijd gebruik van dit digitale systeem. 

De Intern Begeleider heeft met behulp van het leerlingvolgsysteem in ParnasSys een trendanalyse 
opgesteld met betrekking tot het Taal-, Lees-, en Rekenonderwijs. Deze analyses zijn binnen de staf 
en het team besproken, waarna vervolgafspraken zijn gemaakt. Ook hebben we een onafhankelijke 
audit laten uitvoeren op het gebied van het Taal- en Leesonderwijs. De uitkomsten van de trend
analyses en de audit hebben we met elkaar besproken. Vandaaruit werd een verbeterplan 
geschreven. 

Ook hebben we binnen ParnasSys de rapporten van de kinderen verwerkt. De resultaten van alle 
methodeafhankelijke toetsen worden in het leerlingvolgsysteem gezet en vandaar uit in de rapporten 
van de kinderen verwerkt. Deze rapporten zijn voortaan digitaal in te zien. Ouders kunnen met ingang 
van 2012 via een ouderportal inloggen in dit digitale programma om de resultaten van hun kind(eren) 
en andere vastgelegde communicatie in te zien. Uiteraard gaat het daarbij alleen om informatie die 
hun eigen kind(eren) betreft. De overige digitale communicatie met ouders verloopt nu via het 
mailsysteem van ParnasSys. De nieuwsbrief en overige belangrijke informatie wordt op die wijze 
verstuurd. Zo kan er direct en snel worden ingespeeld op de actualiteit. 

Gelet op de reacties van alle betrokkenen, is iedereen tevreden over de wijze waarop we 
gebruikmaken van deze vorm van digitale communicatie. Niet alleen ouders kunnen de resultaten van 
hun kinderen volgen en op een snelle manier op de hoogte worden gebracht, maar ook voor 
leerkrachten is ParnasSys steeds meer gaan leven. Het programma is webbased en dat is een 
bijkomend voordeel. Er is nu één systeem dat door de hele school gebruikt wordt, voor administratie, 
communicatie én rapportage. Ook wordt ParnasSys steeds meer als kwaliteitsinstrument ingezet. 
Zelfs bovenschools, zodat onze Algemeen Directeur ons digitaal kan "volgen". 

d r y S n 
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Meer school voor iedereen; ketenpartner 

Op OBS 't Heem hebben we het afgelopen jaar zowel bij schoolse- als niet schoolse activiteiten 
gebruik gemaakt van ketenpartners. Naast de reguliere partners binnen de zorg (PCL, ZAT, Cluster, 
WSNS) hebben we binnen onze school ook structureel ruimte geboden aan zorg. De logopediste en 
de kinderfysiotherapeut hebben een vaste werkdag op school, waarbij leerlingen uit verschillende 
groepen begeleid worden zonder dat zij daarvoor onder (of na) schooltijd het gebouw uit moeten. 

Ook hebben we een vakdocent Engels (vanuit SG De Waerdenborch) die in de kleutergroepen lessen 
Engels verzorgt. Sinds een jaar maken we, naast de inzet van ouders, stagiaires en onderwijs
assistenten, structureel gebruik van vrijwilligersorganisatie De Welle en WerkID. Onder verantwoorde
lijkheid van de groepsleerkracht verzorgen deze vrijwilligers ondersteunende taken tijdens de reguliere 
lessen en zijn tijdens de werkeilanden (natuureiland, kookeiland, techniekeiland) verantwoordelijk voor 
de ondersteuning en begeleiding van groepjes kinderen. Een intern opgeleide stagebegeleider is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. 

Bij de naschoolse activiteiten maken we naast onze vaste partner SKWT (kinderopvang) ook gebruik 
van de mogelijkheden van de muziekschool, hetZINiN en particuliere initiatieven. Zo hebben we het 
afgelopen winterseizoen in drie groepen kinderyoga-lessen aangeboden. Ook hebben de leer
krachten de mogelijkheid hun kwaliteiten in het naschools aanbod te verzorgen. Eén van de 
leerkrachten verzorgt dramalessen en er is sportaanbod en koorzang. Veelal wordt hierbij samen
gewerkt met de andere openbare scholen in de gemeente Hellendoorn, zodat er een gemeentebreed 
aanbod ontstaat. 
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DE SCHAKEL 

In het beleidsplan van Stichting ROOS zijn drie strategische doelen benoemd: 
1. Beter presteren. 
2. Meer leerlingen. 
3. Meer school zijn voor iedereen. 

Voor wat betreft het doel "Beter Presteren" heeft het team van OBS De Schakel zich het afgelopen 
jaar gericht op: 

• Vernieuwen van het Begrijpend Leesonderwijs. 
• Opbrengst Gericht Werken en Handelings Gericht Werken. 
• ParnasSys. 
• Fonemisch Bewustzijn en ontwikkeling woordenschat in de onderbouw. 
• Vernieuwen van het Piramide-project, met daaraan gekoppeld: het integreren van 

Interactief Voorlezen binnen de verschillende Piramide thema's. 

Begrijpend Lezen. 
Eén van de speerpunten voor dit jaar was een nieuwe opzet van het Begrijpend leesonderwijs in 
groep 4 t/m groep 8, met als doel onze leerlingen betere resultaten te laten behalen. Dit traject hebben 
wij uitgewerkt met een onderwijsadviseur van onderwijsbegeleidingsdienst Expertis. We waren al 
gestart met de internetmethode "Nieuws beg rip" (schooljaar 2009-2010). In een studiemiddag hebben 
we met elkaar gekeken welke doelen wij nastreven met het vak Begrijpend Lezen en in hoeverre deze 
doelen behaald kunnen worden met het gebruik van de methode "Nieuwsbegrip". We hebben ons 
verdiept in de doelen van "Nieuwsbegrip" en de leesstrategieën die deze methode kent. Vervolgens 
hebben we besproken op welke wijze bij elke les de instructie zal moeten plaatsvinden. Ook hebben 
we gekeken hoe de woordenschat een belangrijke plaats kan innemen binnen het Begrijpend lees
onderwijs. Eveneens hebben we besproken welke materialen we naast "Nieuwsbegrip" nodig hebben 
om alle kinderen goed en uitdagend leesonderwijs te kunnen geven. Alle leerkrachten zijn hiermee 
aan de slag gegaan. Knelpunten die we gaandeweg tegenkwamen, maar natuurlijk ook nieuwe 
ideeën, zijn tijdens een teamvergadering met elkaar gedeeld. Dit alles heeft geresulteerd in een aantal 
afspraken dat vastgelegd is in een protocol" Begrijpend leesonderwijs". Ook het Dyslexie-protocol 
voor groep 1 t/m 8 is vernieuwd. 

Opbrengst Gericht Werken en Handelings Gericht Werken. 
De leerkrachten van groep 1, 2, 3, 4 en 5, de Intern Begeleiders en de Directeur hebben deelgenomen 
aan de opleiding Opbrengst Gericht Werken, verzorgd door Focus van de Universiteit Twente. We 
hebben dit jaar geleerd de resultaten van het Citoleerlingvolgsysteem volgens een vast stappenplan te 
evalueren op school-, groeps- en individueel niveau. Dit hebben we in eerste instantie gedaan voor 
het vak Rekenen. We zetten de resultaten van de Citotoets Rekenen aftegen het landelijk gemiddelde 
en voor het individuele kind zetten we het resultaat aftegen het groepsgemiddelde. Op dit moment 
worden de opbrengsten op de Cito Midden en Eindtoetsen volgens bovengenoemd stappenplan 
geanalyseerd door de groepsleerkracht samen met de Intern Begeleider en wordt gezamenlijk een 
Groepsplan per vakgebied opgesteld. In het Groepsplan worden de leerlingen verdeeld naar 
onderwijsbehoeften. Uitgangspunten voor het samenstellen van de groepen zijn: resultaten Citotoets, 
Groslijst en resultaten Methodegebonden toetsen. We werken met drie verschillende instructie
niveaus: de Instructie-onafhankelijke groep, de Instructie-gevoelige groep en de Instructie-afhankelijke 
groep. Om een goed Groepsplan te kunnen maken, is het belangrijk dat de leerkracht weet welke 
leerstof er in het komende halfjaar in de methode aangeboden wordt en wat er in de Citotoets 
gevraagd wordt. Om hier een goed beeld van te hebben is er tijdens de cursus OGW uitgebreid 
stilgestaan bij de leerlijnen. Om de Instructie-onafhankelijke groep meer uitdaging te geven en de 
Instructie-gevoelige groep meer oefenstof te kunnen bieden zal in het komende jaar gekeken worden 
welke materialen er in de orthoteek allemaal aanwezig zijn en aan welke materialen we nog behoefte 
hebben. 
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De resultaten van de toetsen en de opbrengst van de groepsbesprekingen worden tweemaal per jaar 
besproken in een directie/1 B-overleg. Twee keer per jaar vindt een terugkoppeling plaats tijdens een 
teamvergadering. In deze vergadering evalueren we de normgerichte school- en groepsdoelen en 
stellen we ze weer opnieuw vast. 

ParnasSys. 
Na de invoering van dit administratieprogramma werd een aantal stappen gemaakt: 

• De leerlingenadministratie staat in dit digitale programma. 
• Er vindt via deze administratie een koppeling plaats tussen school en het ministerie (DUO). 
• De methodegebonden toetsen worden in ParnasSys ingevoerd, voor zover deze toetsen al 

zijn opgenomen in ParnasSys. 
• De niet-methodegebonden toetsen worden zowel in Cito als in ParnasSys ingevoerd. 

Analyses zoals: Dwarsdoorsnedes, Trendanalyses en Categorieënoverzichten worden met 
name uit Cito gehaald. Het ontwikkelingsperspectief wordt bekeken in ParnasSys. 

• Iedere leerling heeft een logboek, door de leerkracht bijgehouden, in ParnasSys. 
• Absentiemelding gebeurt via dit systeem. 

Ontwikkelingen in de onderbouw. 
Dit jaar zijn we gestart met het invoeren van de tweede generatie Piramide-projecten. In deze nieuwe 
projecten is net Interactief Voorlezen geïntegreerd binnen de methode en is er meer uitdaging voor 
pientere kinderen. Het goede van de eerste generatie Piramide-projecten zoals de Projectstappen, de 
Inrichting van de verschillende hoeken en de Tutoring, gaat zeker niet verloren. 
Woordenschatontwikkeling is een belangrijk onderdeel binnen Piramide, in de vorm van een "Netwerk 
van Begrippen". Na ieder project gaan we er van uit dat elk kind de basisbegrippen (woorden) 
beheerst. Deze worden in diverse activiteiten aangeboden, zoals: Cursorische activiteiten, Interactief 
voorlezen, Woordenschatkaarten op het digibord. De leerkrachten van de onderbouw zijn volop aan 
de slag met het uitwerken van de woordenschatontwikkeling in groep 1 en 2. 
Fonemisch Bewustzijn wordt tweemaal per week gestimuleerd via activiteiten die worden aangegeven 
in de map Fonemisch Bewustzijn. Iedere week wordt er een letter aangeboden, deze letter is altijd de 
eerste letter van een woord dat wordt aangeleerd binnen een Piramide-project (basisbegrip). Met deze 
letter worden er in die week allerlei activiteiten gedaan. 

Jaarverslag 2011 
31 



d e l l o a r / c h o o l 
« a r i * 

'goed onderwijs op een fijne school' 

Plusgroepen 
Sinds vorig jaar werken we op OBS Haarschool met "Plusgroepen" voor kinderen, die niet voldoende 
uitdaging hebben aan ons gewone onderwijs. Deze meerbegaafde leerlingen krijgen extra leerstof
aanbod in de Plusgroepen. 

Is een kind meerbegaafd? 
Om dit te bepalen werken wij met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH-protocol) 
van Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven. Dit is een compleet systeem voor de identificatie en het 
begeleiden van meerbegaafde leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. 

Hiervoor krijgen alle ouders van groep 1 een digitale vragenlijst toegestuurd om in te vullen. Voor de 
beoordeling van meerbegaafdheid worden zowel de antwoorden van de ouders als ook observaties 
van leerkracht en de didactische scores (Cito-toetsen) meegenomen. Deze worden in het protocol 
gezet, waaruit meestal de uitslag volgt te stoppen of nader te onderzoeken. Bij de uitslag "stoppen" 
gebeurt er verder niets. Als over één van de drie onderdelen twijfel bestaat, dan stellen wij de ouders 
op de hoogte en houden wij het kind nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt ook als er sprake is van 
"nader te onderzoeken". 

Hoe gaan we nader onderzoeken? 
Wij gaan op school de leerling volgen en uitdagen. Halverwege groep 2 wordt de leerling opnieuw 
"beoordeeld". We hebben dan meer didactische gegevens en verdere observaties. Als er eventueel 
dan nog sprake is van meerbegaafdheid gaan we verder met het afnemen van diverse toetsjes 
(diagnosticeren). Deze uitslagen worden ook in het protocol gezet, waarna er een uitslag volgt over de 
voorsprong op de verschillende leergebieden. Daarnaast komt er een uitslag over het sociale aspect 
(Zelfbeeld, Prestatie, Faalangst, etc). Het eindresultaat bespreken wij met de ouders en komen we 
met een voorstel over hoe verder te gaan. 

Wat gebeurt er daarna? 
De leerling komt één keer per week anderhalf uur in de Plusgroep. Hier wordt gewerkt aan zijn/ haar 
talenten maar ook aan het sociale aspect. Hierbij is vooral aandacht voor die onderdelen die in de 
alertheid- of zorgzone vallen. 

Wat doen de Plusgroepleerlingen? 
Voor de onderbouw zijn we nog bezig met het opzetten van een programma. We willen dit kleuter-
gericht houden met spel en ontdekkend leren. 

De middenbouw werkt als volgt: De les bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte beginnen 
we met het bespreken van alleen de moeilijkheden van het Pluswerk Rekenen en Taal en Lezen. 
Daarna bekijken we het nieuwe Pluswerk voor de volgende week. Wat moetje doen? Hoe pakje het 
aan? Is er iets onduidelijk? De "Plustaak" is een aparte methode voor talentvolle leerlingen. Ze werken 
samen met klasgenootjes in hetzelfde tempo aan deze taken. Maar omdat niet iedere leerling 
hetzelfde werktempo heeft, hebben ze ook nog een eigen werkschrift (Wereldoriëntatie, Topklassers) 
waarin ze in hun eigen tempo kunnen werken. In het tweede gedeelte werken ze aan een project dat 
gezamenlijk wordt gekozen uit één van de "Plusmappen". Daar gaan ze zelfstandig mee aan de slag. 
Gelet wordt op Samenwerking, Planning, Oplossingsgerichtheid en Werkstrategie. De begeleiding 
bestaat uit open vragen die de leerling uitdagen en stimuleren. 

Voor de bovenbouw werken we niet helemaal volgens het DHH-protocol. Het testgedeelte slaan we 
over, omdat dit veel tijd in beslag neemt. Aangezien deze leerlingen de school op afzienbare termijn 
verlaten, hebben we ervoor gekozen die tijd voor de andere groepen in te zetten. Toch werken wij 
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voor deze leerlingen wel met een Plusgroep. Uitgangspunt voor deze leerlingen zijn de Cito-scores 
van de afgelopen schooljaren. 
Deze groep kan iedere week kiezen uit een breinbreker of een extra vak (bijvoorbeeld Spaans, 
Wiskunde of Cultuur). Ook deze leerlingen beginnen (eventueel) met een korte uitleg. Daarna kunnen 
ze kiezen voor een project uit de Plusmappen of voor het meedoen aan een wedstrijd. Zo is er al 
gekozen voor de schrijfwedstrijd "Boeken Bakkers" en de ruimtemissie van astronaut André Kuipers. 
De leerlingen gaan zelfstandig met het project aan de slag. Gelet wordt op Samenwerking, Planning, 
Oplossingsgerichtheid en Werkstrategie. Van belang is echter ook dat ze leren op verschillende 
manieren te werken aan verslaggeving. 

Op de Plusgroepen kunnen we tot nu toe een aparte leerkracht inzetten. Als dit financieel niet meer 
mogelijk is, kan de groepsleerkracht het Pluswerk overnemen. Met het opzetten van het leerstof
aanbod hebben we hiermee rekening gehouden. Dit betekent dan waarschijnlijk wel dat het project
gedeelte wat minder vaak aan bod komt. 
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Openbare basisschool Weemewereld 

Het jaar 2011 heeft voor leerlingen, ouders en schoolteam voor een belangrijk deel in het teken 
gestaan van de nieuwbouw van OBS De Weemewereld en de verhuizing van de oude locatie aan 
De Grutto naar de nieuwe, Koningshof, in Vriezenveen. Samen met het Protestants Christelijk 
Onderwijs en Stichting Kinderopvang De Cirkel is een prachtige locatie betrokken, die alle facilitaire 
voorwaarden kent om uit te groeien naar een Brede School. De school betrekt op dit moment nog 
kinderen uit de omgeving van de oude locatie, de Westerweilanden. Aan de Koningshof is de 
nieuwbouwwijk "Weemelanden" het toekomstige voedingsgebied. Omdat de school de enige 
openbare school is in Vriezenveen en ook de enige Daltonschool, zien we in toenemende mate 
ouders die vanuit de verder weg liggende wijken van het dorp overwegen hun kind op OBS 
Weemewereld te plaatsen. Dat de school kleine klassen heeft is ook voor veel nieuwkomers 
aantrekkelijk. 

Telde de school op 1 oktober 2010 53 leerlingen, op dezelfde datum in 2011 was het leerlingenaantal 
met 7 gestegen tot 60. Op peildatum 2012 zullen dat er 70 zijn. Voor een deel ligt dit aan de geringe 
aantallen in de bovenbouw, maar niet in de laatste plaats hebben we een behoorlijke instroom van 
jongste leerlingen. We zijn ook blij met de zogenaamde "zij-instromers", leerlingen die van het PC- en 
RK-onderwijs in Vriezenveen naar ons toekomen. Tegelijkertijd is dit reden voor voorzichtigheid. Bijna 
al deze leerlingen "hebben een randje" en een specifieke leerbehoefte. Vaak lukte het niet op de 
school van herkomst en vragen ze een specifieke pedagogische benadering. Teveel leerlingen die 
intensieve begeleiding vragen, doen al snel een te groot appèl op de groep en de leerkracht. 

In 2011 zijn besprekingen met het bestuur van Stichting Kinderopvang De Cirkel begonnen over het 
inrichten van een peutergroep binnen de school. Eerdere plannen met Stichting Peuterspeelzalen 
Twenterand om een Dalton-peuterspeelzaal in één van de lokalen te huisvesten moesten worden 
verlaten omdat de Peuterspeelzaal door bezuinigingsmaatregelen geen zelfstandig bestaansrecht 
meer vond. Deze Stichting is samengegaan met Kinderopvang De Cirkel. Zoals het zich laat aanzien 
zijn er goede kansen om in een enigszins gewijzigde opzet, toch voorschoolse educatie binnen de 
Brede School te realiseren. Met een uitbreidende behoefte aan capaciteit voor Buitenschoolse 
Opvang, ligt de focus nog steeds op groei. Groei in de richting van een modem en eigentijds 
Kindcentrum in de Weemelanden van Vriezenveen. 

Net zoals op alle ROOS-scholen zijn voor het beleid op de Weemewereld drie uitgangspunten 
richtinggevend: Meer leer-rendement, Meer leerlingen en Meer school zijn voor iedereen. 

2011 stond met name in het teken van Meer leerlingen en Meer school zijn voor iedereen. 
Op naar een volle school met een excellent leerrendement! 
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d i jkerhoek 
Uw kind onze zorg! 

O verzicht van een jaar onderwijs op de OBS Dijkerhoek. 

B eleidsplan "Vaste Grond" van de Stichting ROOS als leidraad voor de ontwikkelingen in 2011. 

S luitende financiële begroting en exploitatie. Mede als basis voor een verdere ontwikkeling van het 
onderwijs en de zorg op onze school. 

D e invoering van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid werd met een teamstudie
dag afgerond. Deskundigheid van teamleden werd verder bevorderd door het volgen van 
individuele cursussen en studiedagen. 

/nzet van het hele team. Bij de uitvoering van de vele zorgplannen; het opstellen van eigen 
leerlijnen en de uitvoering van de opgezette plannen tijdens de SNT; de overname van 
taken tijdens de zwangerschap van een collega. 

J eugd interesseren voor techniek. Afsluiting van het VTB-traject. Leerlingen die voor de school zelf 
een nieuw logo ontwerpen en presenteren. Uitgevoerd tot op alle niveaus. Zelfs tot en met een 
schitterend mozaïek op de voorgevel. Het afscheidscadeau van groep 8! 

K ultuur, expressie en sport. Toneelvoorstellingen voor alle groepen georganiseerd door de 
cultuurcommissie. Sportdag: schooltoernooien voor zwemmen, voetbal en handbal. Deelname van 
het meisjesteam aan de regiofinales schoolhandbal van het NHV in Dalfsen. 

E valueren en analyseren van resultaten. Leerling- en groepsbesprekingen ten einde nog beter inzicht 
te krijgen in de ontwikkelingen en noodzakelijke ondersteuning van de kinderen. 

R ichten op de toekomst. Opmaken voor de invoering van "Passend onderwijs". Vertrek uit het oude 
samenwerkingverband. Nieuwe contacten en kansen binnen SWV De Brug. Keuze voor nieuwe 
methoden: "Naut" voor Biologie en Techniekonderwijs. 

Herdenken op de Canadese begraafplaats. Niet alleen op 4 mei, maar ook op kerstavond. 
Het bijbrengen van historisch besef bij de kinderen. Actief burgerschap. 

O pzet en ontwikkeling van een nieuw "Schoolplan" voor de komende jaren. Uitzetten van nieuw 
beleid voor de komende jaren met het zicht op de nieuwbouw van onze school! 

£ en goed contact met ouders. Overleg in de MR en organiseren van activiteiten met de OR. Inzet en 
betrokkenheid van ouders op vele terreinen. Verbeteren van deze contacten door de inzet van 
digitale middelen en de opzet van een nieuwe website. 

Kwaliteit van onderwijs en zorg; meer ketenpartner voor de buurtschap willen zijn, vormen 
de leidraad voor de ontwikkelingen van het team van de OBS Dijkerhoek: 
Dit samengevat in het motto van OBS Dijkerhoek: Uw kind onze zorg! 
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Ambitie ODBS Holterenk: Aandacht voor talentontwikkeling 

Dromen van - Denken aars ~ Durven om - Doen - Doorzetten 

Doorzetten: 

Dromen van: 

Denken aan: 

Durven om: 

Doen: 

Een plek waar kinderen zich veilig en met veel liefde en plezier optimaal 
kunnen ontwikkelen. 
Een mooi schoolgebouw en betrokken begeleiders die de voorwaarden 
bieden voor het goede Daltononderwijs waar wij van dromen. 
Het lef te hebben uit te gaan van de kracht voor talentontwikkeling van de 
leerling en de leerkracht. , ö , 
Met passie via hart, hoofd en handen invulling , , * 'V*"'ïraj8 
geven aan de doelstellingen. , v y ^ p J R 
Op de weg naar de top, genietend van het uitzicht, . - ' w M B 
vorm geven aan het onderwijs, gebruik makend 1 * j g $ ^ V P ^ 
van bestaande paden en zeker ook door eigen mi \ \ ' 
wegen te creëren. J ^ / n k * Wn'wT1 

7 

Vanuit bovenstaande statements zorgen wij ook voor de meerbegaafde 
leerling. Hiertoe heeft een ontwikkeltraject plaatsgevonden vanuit SWV Sine Limite, met training en 
cursusdagen voor Directie, Intern Begeleider en Team. 
Onze ambitie is ook beleidsmatig, dus structureel, zorg te bieden aan intelligente en begaafde 
kinderen. Vanuit het SWV is afgesproken hiervoor het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid 
(DHH) te gebruiken. Dit is ingebed in het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid. ODBS Holterenk 
richt zich met dit beleidsplan op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, 
omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. We onderscheiden hierin (hoog) 
intelligente kinderen en (hoog)begaafde kinderen met daaraan gekoppelde persoonskenmerken 
waarop de keuzes voor de begeleiding worden gebaseerd. Het programma is geïmplementeerd in de 
dagelijkse praktijk. Dit betekent dat leerlingen volgens vaste procedures en afspraken worden 
gesignaleerd. Signalering kan ook plaatsvinden als middel om onderpresteren te onderkennen. 
Zo nodig vindt diagnostiek plaats waarna de begeleiding mogelijk wordt aangepast. Ook dit vindt 
plaats volgens de afspraken in het beleidsplan waarbij het reguliere onderwijsaanbod wordt verdicht. 
Daarnaast wordt gestreefd naar verrijking en verdieping van het leerstofaanbod gericht op de 
onderwijsbehoeften van de leerling. De leerlingbegeleiding vindt plaats via een individueel 
handelingsplan waarin procedures, onderwijsaanbod en -aanpak en communicatie zijn gewaarborgd 
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Strategisch doel I 

Beter presteren; excellent onderwijs 

Passend onderwijs 
Op OBS De Salto werden het afgelopen jaar diverse inspanningen verricht om de onderwijsprestaties 
te verhogen. We zijn op diverse fronten actief om het Passend Onderwijs vorm te geven om tegemoet 
te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken 
Om ieder kind Passend Onderwijs te kunnen bieden, kijken we steeds meer naar de mogelijkheden 
van het kind, zijn of haar omgeving en de daarbij behorende onderwijsbehoeften. 
Bij de vakken Rekenen, Technisch lezen, Spelling en Begrijpend lezen worden de opbrengsten op de 
Cito Midden en Eind toetsen geanalyseerd en wordt er voor de gehele jaargroep een Groepsplan per 
vakgebied opgesteld. In dit Groepsplan worden de leerlingen verdeeld naar onderwijsbehoeften. 
Er zijn drie verschillende instructieniveaus: de Instructie-onafhankelijke groep, de Instructie-gevoelige 
groep en de Instructie-onafhankelijke groep. Hierdoor krijgt elk kind een passende instructie en de 
daarbij behorende verwerkingsstof. Viermaal per jaar wordt het Groepsplan door de groepsleerkracht 
geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de Interne Begeleider en wordt besproken met 
de ouders en de (oudere) leerlingen. De Leerkrachten, Intern Begeleiders en Directie volgen sinds 
september 2010 de cursus Opbrengstgericht Werken met Rekenen. We hebben geleerd normgerichte 
school- en groepsdoelen te stellen en de opbrengsten te analyseren door middel van de trend
analyses en dwarsdoorsneden uit het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ook worden de interventies die 
leerkrachten treffen om hun rekenonderwijs te optimaliseren, beschreven in de Groepsplannen. In het 
eerste trainingsjaar, 2010-2011, zijn de Onderbouwleerkrachten, Intern Begeleiders en Directie 
geschoold. In de groepen 1 en 2 zijn de opbrengsten op de Citotoets Rekenen voor Kleuters (groep 1) 
en Ordenen (groep 2) van midden 2011 naar eind 2011 ver bovengemiddeld gebleven en in de 
groepen 3 en 4 zijn de opbrengsten op de Citotoets Rekenen van midden 2011 naar eind 2011 met 3 
niveaus gestegen, tot een bovengemiddeld niveau! 

Oplossings Gericht Werken 
Om ieder kind Passend Onderwijs te kunnen bieden, gaan we samen met leerkrachten, ouders, 
kinderen en externe hulpverleners op zoek naar kansen en oplossingen. In gesprekken passen we de 
"zeven-stappen dans" toe. Het is daarbij vooral belangrijk tijdens de oudergesprekken de stappen 
"toekomstoriëntatie" en "krachtbronnen" aan bod te laten komen. Ook in de gesprekken met kinderen 
wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Het leren van een nieuwe vaardigheid in plaats van het 
terugkijken naar het probleem, staat dan centraal. 

Meervoudige intelligentie (Ml) 
Om ieder kind Passend Onderwijs te kunnen bieden, is ons uitgangspunt dat elk kind verschillend is 
en op een andere manier leert. Het principe van de Meervoudige intelligentie (Gardner, 1983) gaat 
ervan uit dat er acht intelligenties zijn. Door hiermee rekening te houden, kunnen de leerlingen zich de 
leerstof op een manier eigen maken die bij hun intelligentie (talent) aansluit. We hebben Ml dit 
schooljaar geïntegreerd in het vak Geschiedenis, door middel van het model "VierKeerWijzer®". 
De komende jaren breiden we dit uit naar de vakgebieden Aardrijkskunde en Natuur. 
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D e P e p p e l 

Methodevernieuwinq in het kader van "Beter presteren" 

Gebaseerd op de drie pijlers van de Stichting ROOS, hebben wij ons op OBS De Peppel het 
afgelopen jaar gericht op "Beter presteren". Het accent ligt hierbij op methodevernieuwing. Het 
afgelopen jaar waren de vakgebieden Begrijpend lezen en Rekenen aan de beurt. We sluiten hiermee 
aan bij de prioriteiten die binnen de Stichting ROOS wordt gelegd bij Lezen, Taal en Rekenen. 

Voor Rekenen maken we de overstap naar de nieuwste versie —> 
van Pluspunt. De verdeling van de groep leerlingen in drie * *r*""sS?3l 
niveaus, de praktische invulling van de lessen met concreet s > i f lH 
materiaal, de digibord-lessen en het aanbod van de stof per les ^ 
(het accent ligt op één nieuw doel en één toetsdoel) zijn voor A • 
ons doorslaggevende criteria geweest. Deze methode sluit i ~^t> - ' *" -
goed aan bij de stappen die we op De Peppel zetten op het Jr"^:f' ifcj,'-:>-. f'-? ƒ 
gebied van Groepsplannen en Handelings Gericht Werken. N. **<rj/*öfc ,<^f^'-/ 
De verschillende werkvormen van coöperatief werken die we 
binnen De Peppel hanteren, zijn met "Pluspunt Nieuw" goed te . . „ , . . . 
combineren. De implementatie van "Pluspunt Nieuw" vindt gefaseerd plaats. Eerst zijn de groepen 3, 4 
en 6 ermee gaan werken. Volgend schooljaar wordt de methode ook in de groepen 5, 7 en 8 
geïmplementeerd. Voordeel hiervan is dat we bij de implementatie gebruik kunnen maken van de 
kennis en de opgedane ervaring binnen het eigen team. Op De Peppel werken we binnen het team 
met maatjes. Door met elkaar in gesprek te gaan over de ervaringen en door bij elkaar te observeren, 
kunnen we optimaal gebruik maken van de eigen kennis binnen onze school. 
De reacties van de leerlingen zijn erg positief over de nieuwe versie van Pluspunt. De materialen zijn 
aantrekkelijk, de opbouw begrijpelijk en de vaste structuur biedt de leerlingen houvast. De lessen 
bevatten regelmatig activiteiten die "actief zijn en niet op een stoel achter een tafel uitgevoerd hoeven 
worden. Deze speelse manier van werken verhoogt het enthousiasme en plezier in Rekenen, niet 
alleen bij onze leerlingen maar ook bij de leerkrachten. 

Eén van de vervolgstappen is de koppeling van het gebruik van "Pluspunt Nieuw" met ParnasSys. 
Het digitaal verwerken van toetsgegevens is makkelijke en snel. De koppeling met de leerlingdossiers 
is effectief. Daarnaast gaan we het coöperatief werken verder ontwikkelen, zodat we in ons nieuwe 
schoolgebouw niet alleen werken met groepen binnen lokalen, maar ook met groepen op leerpleinen. 
De methode "Pluspunt Nieuw" biedt daar prima mogelijkheden en kansen voor. 
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o.fa.s, <ie drie linden 

Engels op de basisschool 

Om ons te profileren als OBS De Drie Linden met als doel meer kansen voor de school om te groeien, 
hebben we ons gericht op het geven van Engels door de hele school. Engels wordt gezien als wereld
taal bij uitstek en onlangs is wetenschappelijk aangetoond dat vooral jonge kinderen zich 
gemakkelijker een tweede taal eigen maken. Daarom was het niet moeilijk deze keuze te maken. 
Tijdens een ouderavond bleken ook de ouders positief tegenover dit idee te staan. We hebben 
uiteindelijk wel besloten het Engels voor de hele school in te gaan voeren. Daarbij hebben we ons 
laten voorlichten door een collega-school waar al een aantal jaren ervaring is opgedaan met het 
geven van Engels in met name de onderbouw. Ook hebben we gekeken naar mogelijkheden subsidie 
voor dit project te verwerven. Bij het Europees Platform worden dit soort projecten financieel 
ondersteund en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. De bijdrage die wij in het kader van 
VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) hebben ontvangen heeft het voor De Drie Linden mogelijk 
gemaakt dit traject voor een groot deel te financieren. 

Er is een plan van aanpak opgesteld met als doel in 2011 methoden en materialen 
aan te schaffen en die in het schooljaar 2011-2012 in te gaan zetten. Inmiddels zijn 
die voor groep 1 en 2 en de bovenbouwgroepen (5 t/m 8) in gebruik genomen. Voor 
groep 1-2 is daarbij gekozen voor de methode "My name is Tom", waarbij Tom, een 
handpop, de rol van "leerkracht" vervult. Spelenderwijs krijgen de kleuters 
mondeling Engels aangeboden in de vorm van taal en liedjes. Uiteraard liggen de r 
thema's dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Onderdelen zoals "my family, ' ' ^% h 
my body en my house" komen aan de orde. Voor de bovenbouw is gekozen voor de .') ' O1 

gloednieuwe methode "Take it easy". Deze methode is webbased. Zogenaamde 
native speaking co-teachers begeleiden de leerlingen via het digibord bij de les. De leerlingen worden 
op deze manier een gehele les "ondergedompeld" in de Engelse taal. 

Gelet op de reacties van de kinderen, leerkrachten én ouders, is iedereen heel tevreden met deze 
aanpak van het vak Engels in onze school. In oktober heeft het Bestuur en MT tijdens een bezoek aan 
OBS De Drie Linden kennis gemaakt met het geven van Engels aan kleuters. Zij hebben een les 
bijgewoond en zelfs even mee mogen doen. Ook hun reacties waren heel positief! 

Hoewel we met dit vakgebied niet uniek zijn binnen Hellendoorn, verwachten we ons hiermee toch te 
kunnen profileren. In ieder geval kunnen we hiermee aantonen dat er op OBS De Drie Linden 
eigentijds onderwijs wordt aangeboden.... 
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Onderwijs in beweging 

OBS Bosschool: 

Veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs heb je niet alleen zelf in de hand. De organisatie 
rond de zorg stond centraal in het afgelopen jaar. 

De ondersteuning van leerlingen met een LGF-indicatie in de verschillende groepen en de verdere 
ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden, waren belangrijke 
punten voor 2011. 

Dat ook de toekomst van de school zelf een belangrijk onderwerp was, hoeft geen verdere uitleg. 
Het dalende leerlingaantal is en blijft een zorg. De samenstelling van de schoolbevolking zorgde voor 
een afwijkende keuze van de groepssamenstelling voor het schooljaar 2010 -2011. Besloten werd de 
groepen 1,2 en 3 samen te voegen. Daarnaast kwam er een groep 4,5 en groep 6, 7, 8. Om extra tijd 
vrij te maken voor ondersteuning en begeleiding werd er in dat schooljaar voor twee middagen 
samenwerking gezocht met de OBS Dijkerhoek. 

Hoogbegaafdheid: 
Vanuit het SWV Sine Limite werd door de Intern Begeleider, Directie en Team gewerkt aan de 
invoering van het D(igitaal) H(andelingsprotocol) H(oogbegaafdheid) Daaraan werden diverse 
cursusdagen besteed. 
Allerlei aspecten rond meer- en hoogbegaafdheid kwamen daarbij aan de orde: 

Definitie van hoogbegaafdheid 
Signalering en diagnostiek 
Verrijkingsaanbod 
Vervroegde doorstroming 
De begeleiding in groep 1 en 2 
Begeleiding van onderpresteerders 

De basiscursusdagen werden gevolgd door de IB-er en teamleden. In het 2 e deel van de training 
volgden twee beleidsdagen voor IB-er en Directie. Tijdens deze twee dagen werd gewerkt aan het 
schrijven van het schoolgerichte deel van het Beleidsplan Hoogbegaafdheid. Dit Beleidsplan is 
gekoppeld aan het beleid rond meer- en hoogbegaafdheid zoals dat is vastgesteld binnen het SWV 
Sine Limite. De schoolspecifieke delen werden gekoppeld aan de visie en het beleid van de school. 

Al tijdens de cursus werden delen van het Beleid onder leiding van de IB-er uitgeprobeerd en 
toegepast. Een groot voordeel daarvan was dat er op deze manier geleidelijke kennis werd gemaakt 
met de invoering van het protocol. Na het voltooien van het Beleidsplan werd de cursus afgesloten 
met een studiedag voor het hele Team. Tijdens deze dag werd het beleid in zijn geheel doorgenomen 
en de opgedane ervaringen geëvalueerd. 

De invoering van het DHH heeft consequenties voor het gebruik van passend leermateriaal voor 
leerlingen met deze zorgvraag. Daartoe moesten investeringen worden gedaan. Om een eerste 
aanzet daarvoor mogelijk te maken kreeg iedere school een aan het leerlingenaantal gerelateerd 
bedrag om de eerste materialen te kunnen aanschaffen. Binnen het schoolbudget zal nu jaarlijks een 
bedrag worden vrijgemaakt voor de aanschaf van deze materialen. 
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Openbare basisschool De Blokstoeke 

Basisschool De Blokstoeke is een echte dorpsschool. Al meer dan 
100 jaar is het de enige openbare basisschool in het dorp Wester-
haar-Vriezenveensewijk. Een "rooie" school in een christelijke 
omgeving, werd en wordt deze school wel genoemd. Die klank is niet 
altijd een positieve en heeft een hoge mate van weerbarstigheid. 
Toch zijn de onderwijsresultaten prima op orde en de ouders die hun 
leerlingen bij ons op school brengen zijn betrokken en tevreden. 

Doordat de school al een aantal jaren op grond van de veronder-stelde taalproblematiek binnen de 
regio zogenaamde Impulsgelden ontvangt, wordt er meer dan gemiddelde aandacht aan de kinderen 
besteed. Zo worden klassen, daar waar dat kan, gesplitst en krijgen kernvakken extra tijd en inzet 
toebedeeld. De Impulsgelden worden echter afgebouwd en voordat dat die extra bekostiging in 2013 
- 2014 echt wordt beëindigd, is er door Team en Schoolleiding in 2011 besloten in te zetten op de 
ontwikkeling van andere talenten van kinderen dan alleen de "talige" talenten en Tekenvaardigheid. 
Zo werden de expressievakken in 2011 omgezet in een wekelijks terugkerende "atelier-middag" 
waarbij leerlingen in een aantal opvolgende weken in leeftijdheterogeen samengestelde groepen 
Drama bedrijven, Tekenen of Schilderen, Textiele werkvormen uitproberen, Boetseren en Beeld
houwen, Koken of Muziek maken. Niveau-verschillen en prestaties worden beoordeeld. Door de in 
2011 gecertificeerde collega - cultuur coördinator - worden naast dit "Atelier" ook meer dan eerder 
culturele- en kunstactiviteiten buiten de school geïnitieerd. En onze leerlingen genieten ervan. 
In 2011 werd ook een eerste verkennende stap gezet met een oriëntatie op Meervoudige Intelligentie. 
Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner) gaat er vanuit dat een leerling meer dan alleen een 
verbale of non-verbale intelligentie kan aanspreken. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed 
worden aan capaciteiten zoals Sociaal waarnemingsvermogen, Beeldend en Muzikaal vermogen, dit 
zijn talenten en/of intelligenties. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks van 
talenten/intelligenties te ontwikkelen komen talenten tot hun recht die plezier in leren, motivatie en 
betere leerresultaten tot gevolg hebben. 

Vooruitlopend op het inspectiebezoek dat in het begin van 2012 gepland staat, zijn in 2011 alle 
kwaliteitsdocumenten op orde gebracht en is substantiële voortgang geboekt op het gebied van 
Opbrengst Gericht Werken. Alle leerkrachten hebben een basisvaardigheid opgedaan in de scholing 
die door de Universiteit van Twente (Focus-project) werd verzorgd. Het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys is daarbij een instrument waar iedereen in toenemende mate vaardig mee omgaat. 
In samenhang met geregelde klassenbezoeken van de Schoolleiding en functioneringsgesprekken 
met de Directie beoordeelden de Leerkrachten hun eigen kerncompetenties aan de hand van de 
zogenaamde QuickScan. Zelfreflectie om scherp te blijven op het eigen deskundigheidsniveau. 
Meer leerlingen: lastig in Westerhaar. Er zit niet veel mogelijkheid tot aanwas in dit dorp. 
Meer school voor iedereen: Met name komend jaar door de inzet van Ml-strategieën en het jaar 
daarop door de realisatie van een nieuwe Brede School locatie. 

Het jaar 2011 kenmerkte zich echter door specifieke aandacht voor één van de strategische doelen: 
Beter Presteren! Onder het mom: "Alleen excellente kwaliteit overwint weerbarstige vooroordelen" zijn 
we vol vertrouwen 2012 ingegaan op OBS De Blokstoeke. 
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Dalton 

Terugblik schooljaar 2010 -2011 

Ontwikkeling aansluiting groep 2 naar groep 3 

Op schoolniveau: 
Vanaf januari is groep 3 op de dinsdagmorgen, woensdagmorgen, donderdagmorgen en 
vrijdagmorgen aangevuld met een groepje uit groep 2. Elke leerling uit groep 2 gaat twee keer in de 
week werken in groep 3. 

Doel: 
De leerlijnen van groep 2 naar groep 3 sluiten beter op elkaar aan. 
Uitdagende leerstof voor alle kinderen. 
Concentratie en taakgerichtheid verder ontwikkelen. 

Op teamniveau: 
Opbrengsten project zijn geëvalueerd en daar waar nodig hebben aanpassingen plaatsgevonden. 
Er is, door de leerkrachten van de onderbouw, een informatieve avond georganiseerd voor de ouders 
van groep 1,2 en 3. Op deze avond is het project met de ouders geëvalueerd. 

Beschrijving resultaat/opbrengst: 
Groep 2 
De overgang van spelen naar leren verloopt geleidelijker. 
Meer tijd en aandacht voor de kinderen uit groep 1 en instroomleerlingen. 
Alle leerdoelen uit VLL kunnen ruimschoots behaald worden. 
Na de zomervakantie kan direct effectiever met de methode VLL gewerkt worden. 
Leerlingen komen in aanraking met methodisch schrift (letters en cijfers). 

Groep 3: 
Competentiegevoel van groep 3 leerlingen wordt positief beïnvloed. 
De vaardigheden op sociaal emotioneel gebied van de leerlingen in groep 3 worden 
positief beïnvloed door de zorg voor de jongere leerlingen. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep 3 leerlingen wordt bevorderd. 
Positieve beïnvloeding van het leerrendement. Het hoogste leerrendement (90 %) haal je 
door leerlingen zelf de leerstof uit te laten leggen aan een ander. 

Algemeen: 
In een combinatiegroep wordt een groter beroep gedaan op het leren omgaan met uitgestelde 
aandacht, op de ontwikkeling van zelfstandigheid en probleemoplossend denken. 
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Terugblik schooljaar 2010 - 2011 

Engels in groep 1 tot en met 8 

Op schoolniveau: 
Doel van het geven van Engels in alle groepen: Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met een 
wereldtaal. 
Subdoel: Kennis van de Engelse taal is noodzakelijk bij de invoering van het internationalisering
project. Het afgelopen jaar is met de leerlingen van groep 7 een digitale uitwisseling geweest met 
een school in Praag. 

Op teamniveau: 
De groepen 1 tot en met 4 werken met de methode "My name is Tom". 
De groepen 5 tot en met 8 werken aansluitend met de methode "Take it Easy", (ingevoerd in het 
schooljaar 2009-2010). Leerlingen van groep 7 hebben in het Engels digitaal mailcontact gehad met 
leerlingen uit een school in Praag. Er is een subsidie aangevraagd om "Take it easy" in de hele school 
in te voeren. 

Beschrijving resultaat/opbrengst: 
Algemeen: Onderzoek laat zien dat vroeg beginnen met een vreemde taal tot een betere 
taalvaardigheid leidt dan laat beginnen. 

Jonge kinderen spelenderwijs een vreemde taal laten leren. 
Een hoger beheersingsniveau van de Engelse taal bereiken aan het eind van de basisschool. 
Kunnen communiceren met kinderen uit andere landen (wereldburgerschap). 
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A11 Kengetallen en grafieken 

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend 
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. 

Kengetallen 2011 2010 Streefwaarde 

Liquiditeit 
Verhouding vlottende activa en kortlopend 
vreemd vermogen 1,15 1,31 >1 

De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan 
de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. 

Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) 
Eigen vermogen in percentage van het 
totale vermogen 30% 27% 60% 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo 
inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn 
kan worden voldaan. 

Rentabiliteit 
Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten 1,10% -2,54% 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. 
Als de rentabiliteit groter is dan nul, is er minder uitgegeven dan er is ontvangen. 

Weerstandsvermogen 
Eigen vermogen minus materiële vaste activa 
als percentage van de Rijksbijdragen OCW -3% -2% 15% 

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële 
vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft zo inzicht in het financiële 
vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. 

Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten) 7% 6% 

Aantal FTE's per balansdatum 120 115 

Personele lasten per FTE € 62.003 € 65.965 

Kapitalisatiefactor 
Totale vermogen minus gebouwen en terreinen 
als percentage van de totale baten 25% 23% 35% 

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) 
minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van 
het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. 
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Kengetallen 2011 2010 Streefwaarde 

Financieringsfunctie 
Financieringsbehoefte keer cumulatieve 
aanschafwaarde overige materiële vaste activa als 
percentage van de totale baten inclusief rentebaten 11% 9% 

Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa 
(niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van 
de totale baten inclusief rente. 

Transactiefunctie 
Kortlopende schulden als percentage van de 

totale baten inclusief rentebaten 13% 12% 

De middelen die moeten worden aan gehouden om de kortlopende schulden te vodoen. 

Financiële buffer 
Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/-
financieringsfunctie 1% 3% 5% 
Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om de volgende risico's op te vangen: 
- fluctuaties in leerlingenaantallen 
- financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
- instabililteit in de bekostiging 
- onvolledige indexatie van de bekostiging 
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Onderstaande grafische voorstellingen hebben betrekking op het jaar: 

2011 2010 

Samenstelling baten exclusief 
financiële baten 

4% 

Samenstelling baten exclusief 
financiële baten 

^ B Rijksbijdragen OCW 

^ \ • Overige 
overheidsbijdragen 

Samenstelling baten exclusief 
financiële baten 

^ B Rijksbijdragen OCW 

^ \ • Overige 
overheidsbijdragen 

Jr :,; Overige baten 
96% 

• Overige baten 
95% 

Samenstelling overige baten 

8% 

r 1 Verhuur onroerende zaken 

92% H Overige 

Samenstelling overige baten 

7% 

Verhuur onroerende zaken 

Detachering personeel 

84% 
Overige 

Samenstelling lasten exclusief 
financiële lasten 

8% 

i% JÊlsÊm m Personele lasten 

• Afschrijvingen 

B Huisvestingslasten 

• Overige instellingslasten 

83% 

Samenstelling lasten exclusief 
financiële lasten 

2% 

8% 

7 t r * <5 m Personele lasten 

E Afschrijvingen 

H Huisvestingslasten 

H Overige instellingslasten 

83% 
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2011 2010 

Samenstelling personele lasten Samenstelling personele lasten 

8% 
7% 

25% 24% ^ » 
/Éj£k • Lonen en salarissen * ' 7 \ • Lonen en salarissen * 

| 1 "* ' "^ 1 mSociale lasten j BSociale lasten 

B Overige personele lasten H Overige personele lasten 

J7% „ A 

* Inclusief uitkeringen * Inclusief uitkeringen 

Samenstelling huisvestingslasten 
3 % 

5% 
3 % 1 3 % 

32% 

jSBOm * Energie 

^SgHffiP^ • Schoon, 

i Huur 

I Dotatie 
onderhoudsvoorziening 

! Klein onderhoud en 
1 0 % exploitatie 

ie en water 

3 4 % 

Schoonmaakkosten 

Heffingen 

•s Overige huisvestingslasten 

Samenstelling huisvestingslasten 

5% 5% / 
• Huur 

4% 7% 

a Dotatie 
onderhoudsvoorziening 

tr • Klein onderhoud en 
exploitatie 

m Energie en water 

3 ; / ^ S H f r B Schoonmaakkosten 

m Heffingen 

II Overige huisvestingslasten 
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Commissie Don 
In november 2009 heeft de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, ook wel bekend als de Commissie Don, haar 
rapport gepresenteerd. De aanbevelingen in dit rapport zijn overgenomen door de staatssecretaris en minister van OCW. De 
financiële positie van (school)besturen in o.a. het primair onderwijs wordt bezien vanuit het beoordelingskader van de commissie 
Don. 

In de onderstaande tabellen wordt aangegeven hoe op basis van dit beoordelingskader de financiële positie van Stichting ROOS 
over 2010 en 2011 kan worden beoordeeld. 
Het aangereikte beoordelingskader bevat kengetallen en signaleringsgrenzen ingedeeld naar vermogensbeheer en budgetbeheer. 

Bij vermogensbeheer gaat het om de vraag of het bestuur het beschikbare kapitaal optimaal heeft ingezet voor onderwijs. 
Bij budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van het bestuur om tegenvallers op de korte of middellange termijn op te 
vangen. 

De commissie Don stelt dat de beoordeling van de financiële positie gecombineerd moet worden met het kijken naar specifieke 
omstandigheden en risico's. Pas dan kunnen daadwerkelijk conclusies worden getrokken. 
Behalve voor het bestuur is het beoordelingskader ook bedoeld voor (interne)toezichthouders, medezeggenschapsorganen en 
inspectie. 

Het beoordelingskader ziet er voor 2010 en 2011 als volgt uit: 

I Vermogensbeheer 

Kengetal Berekening Onder
grens 

Boven
grens Waarde Stichting ROOS 

2010 2011 
a. Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen+ 

voorzieningen) / balans-totaal 20% Geen 49,76% 48,24% 

b. Kapitalisatiefactor (Balanstotaal -/- gebouwen en terreinen) 
/ totale baten incl.rentebaten Geen 35-60% 1 23,25% 24,90% 

De signaleringswaarde voorde kapitalisatiefactor, rekening houdend met de grootte van 
Stichting ROOS is: 35% 35% 

c. Financieringsfunctie 
Financieringsbehoefte x cumulatieve 
aanschafwaarde van overige materiële 
vaste activa / totale baten incl. rentebaten 

n.v.t. n.v.t. 8,71% 10,54% 

d. Transactiefunctie Kortlopende schulden / totale baten 
incl. rentebaten n.v.t. n.v.t. 11,68% 12,89% 

Financiële buffer Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/-
financieringsfunctie Geen 5-10% 2 2,86% 1,47% 

1 Voor (school)besturen zonder gebouwen en terreinen op de balans, adviseert de commissie een bovengrens aan de 
kapitalisatiefactor van 35% voor grote besturen en 60% voor kleine besturen. Gezien de totale baten van Stichting ROOS is sprake 
van een groot bestuur. 

2 Voor schoolbesturen wordt een bovengrens van 5% voor grote besturen en 10% voor kleine besturen gehanteerd. De 
signaleringswaarde voor de financiële buffer, rekening houdend met de grootte van Stichting ROOS is: 5%. 

II Budgetbeheer 

a. Liquiditeit Current ratio: (vlottende activa/vlottende 
passiva) 0,5 1,5 1,31 1,15 

b. Rentabiliteit Exploitatieresultaat / totale 
baten 0% 5% -2,54% 1,10% 

De onder/ en bovengrenzen voor de kengetallen moeten worden gezien als signalerings/waarden. Deze zijn ontleend aan het 
rapport van de CVO. 
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A12 Instellingsgegevens 

Algemene gegevens 

Bestuursnummer 
Naam instelling 

Adres 
Postadres 
Postcode 
Plaats 
Telefoon 
Fax 
E-mailadres 
Website 

Contactpersoon 
Telefoon 
Fax 
E-mailadres 

BRIN-nummers 
06BY 
07GF 
08TJ 
08TN 
09SG 
10DG 
10LY 
10UY 
11 JA 
11UO 
18IF 
18JP 
18LF 
18MS 

41476 
Stichting ROOS 

Watermolen 90 
Postbus 48 
7460 AA 
Rijssen 
0548-538670 
0548-538670 
info@)roos-twente.nl 
www,roos-twente.nl 

de heer H. Wevers 
0548-538670 
0548-538670 
h.wevers@.roos-twente.nl 

De Schakel 
De Touwladder 
Tormentil 
Widerode 
Blokstoeke 
Dijkerhoek 
Weemewereld 
Bosschool 
De Holterenk 
Haarschool 
Salto 
De Drie Linden 
't Heem 
De Peppel 
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Stichting ROOS 

Jaarrekening 2011 
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B Jaarrekening 2011 

B1 Grondslagen 

Algemeen 

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de 
Richtlijn Jaarverslaggeving 660 'Onderwijsinstellingen'. 

Indien niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname 
van het materieel vast actief. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500. 

Financiële vaste activa 

De leningen en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (obligaties) worden 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

In de toelichting wordt tevens de actuele waarde per 31 december vermeld. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien niets anders is vermeld, staan 
deze vrij ter beschikking. 
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Algemene Reserve 

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 

Bestemmingsreserves 

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. 

Voorzieningen 

Tenzij anders aangegeven worden voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde en worden 
gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op balansdatum bestaan en waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

Onderhoudsvoorziening 

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjaren onderhoudsvoorziening 
is gevormd op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud. 

Voorziening Jubilea 

Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren 
bedragen als gevolg van dienstjubilea. In de berekeningen is rekening gehouden met een verwachte 
blijfkans van medewerkers en is gerekend met een contante waarde. 

Pensioenen 
De onderwijsinstelling is aangesloten bij het bedrijfspensioenfonds ABP. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa. Nog niet betaalde premies worden als verplichting in de balans 
opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de 
pensioenuitvoerder wordt, indien van toepassing, een voorziening opgenomen. 
Informatie over eventuele verplichtingen per ultimo boekjaar (anders dan de te betalen premies) jegens 
de pensioenuitvoerder is niet beschikbaar. 

Grondslagen voor de exploitatierekening 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdragen OCW, overige 
OCW subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en 
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers van 2010 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2011 
mogelijk te maken. 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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B2 Balans per 31 december 2011 

1 Activa 31 december 2011 31 december 2010 

1.2 Materiële vaste activa 
1.2.2 Inventaris en apparatuur 
1.2.3 Leermiddelen 

646.871 
267.274 

914.145 

482.981 
221.906 

704.887 

1.5 Vorderingen 
1.5.1 Debiteuren 
1.5.2 Ministerie van OCW 
1.5.5 Overige vorderingen 
1.5.6 Overlopende activa 

9.962 
431.684 

4.949 
130.511 

577.106 

26.893 
447.688 

297.203 

tl l . / U*-t 

1.7 Liquide middelen 
4 ~7 4 Q _ —I 

i. /. i bai iiven 
1.7.2 Kas 

756.495 
355 

756.850 

596.271 
225 

596.496 

Totaal Activa 2.248.101 2.073.167 
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B2 Balans per 31 december 2011 

Passiva 31 december 2011 31 december 2010 

2.1 Eigen vermogen 
2.1.2 Algemene Reserve 
2.1.3 Bestemmingsreserves 

452.179 
213.488 

665.667 

345.425 
221.277 

566.702 

2.4 Voorzieningen 
2.4.1 Onderhoudsvoorziening 
2.4.2 Personeelsvoorzieningen 

336.204 
82.515 

418.719 

386.336 
78.633 

464.969 

2.6 Kortlopende schulden 
2.6.3 Crediteuren 
2.6.4 Ministerie van OCW 
2.6.6 Belastingen en premies soc.verz. 
2.6.7 Schulden terzake pensioenen 
2.6.8 Overige kortlopende schulden 
2.6.9 Overlopende passiva 

190.674 

290.330 
91.465 
51.900 

539.346 

199.679 
67.645 

373.038 
88.412 
27.470 

285.252 
1.163.715 1.041.496 

Totaal Passiva 2.248.101 2.073.167 
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B3 Exploitatierekening over 2011 

Begroting Realisatie Realisatie 
2011 2011 2010 

€ € € 

3 Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 8.406.624 8.613.620 8.413.079 
3.2 Overige overheidsbijdragen 31.320 34.810 65.708 
3.5 Overige baten 254.532 360.934 407.169 

Totaal Baten 8.692.476 9.009.364 8.885.956 

4 Lasten 

4.1 Personeelslasten 7.294.320 7.413.287 7.576.206 
4.2 Afschrijvingen 112.104 108.657 166.603 
4.3 Huisvestingslasten 669.348 707.782 684.029 
4.4 Overige lasten 597.024 698.897 710.775 

Totaal Lasten 8.672.796 8.928.623 9.137.613 

Saldo baten en lasten 19.680 80.741 251.657-

5 Financiële baten en lasten 

5.1 Financiële baten 20.004 19.864 29.135 
5.2 Financiële lasten - 1.640 4.042 

Saldo financiële baten en lasten 20.004 18.224 25.093 

Exploitatieresultaat 39.684 98.965 226.564-
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B4 Kasstroomoverzicht over 2011 

201J 2010 
€ € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Exploitatiesaldo 98.965 226.564-
Afschrijvingen 108.657 166.603 
Mutaties werkkapitaal 
-Vorderingen 194.678 239.430-
- Kortlopende schulden 122.219 96.256-
Mutaties voorzieningen 46.250- 299.711-

478.269 695.358-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
(Des)investeringen materiële vaste activa 317.915- 207.548-

317.915- 207.548-

Mutatie liquide middelen 160.354 902.906-

Beginstand liquide middelen 596.496 1.499.402 
Mutatie liquide middelen 160.354 902.906-

Eindstand liquide middelen 756.850 596.496 
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1.5 Vorderingen 

31 december 2011 31 december 2010 

1.5.1 Debiteuren 
Ministerie van OCW 
Te vorderen Lumpsum 

1.5.2 Ministerie van OCW 
Overige 

1.5.5 Overige vorderingen 
Overlopende activa 
Vooruitbetaalde kosten 
Vooruitbetaalde huisvestingskosten 
Verrekening fietsplan 

1.5.6 Overlopende activa 

431.684 

4.949 

120.254 
1.125 
9.132 

9.962 

431.684 

4.949 

130.511 

577.106 

14.991 
432.697 

193.733 
11.182 
92.038 

250 

€ 
26.893 

447.688 

297.203 

771.784 

1.7 Liquide middelen 

31 december 2011 31 december 2010 

1.7.1 Banken 
1.7.2 Kas 

€ 

756.495 
355 

€ 

596.271 
225 

756.850 596.496 
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2 Passiva 

2.1 Eiqen vermoqen 
Mutaties 2011 

Stand per 31 
december 2010 

Bestemming 
resultaat Overige mutaties 

Stand per 31 
december 2011 

2.1.2 
2.1.3 

Algemene Reserve 
Bestemmingsreserves 

€ 
345.425 
221.277 

€ € 
106.754 

7.789-

€ 
452.179 
213.488 

Algemene Reserve 
Bestemmingsreserves 

566.702 98.965 665.667 

2.1.3 Bestemmingsreserves 
Reserve Personeel 
Reserve Eerste Waardering 

119.438 
101.839 7.789-

119.438 
94.050 

221.277 7.789- 213.488 
De reserves zijn publiek van aard. 

2.4 Voorzieningen 
Mutaties 2011 

Stand per 31 Stand per 31 
december 2010 Dotaties Onttrekkingen Vrijval december 2011 

€ € € € € 

Onderhoudsvoorziening 386.336 93.852 143.984- - 336.204 
Personeelsvoorzieningen 
Voorziening Jubilea 65.465 6.309 2.427- - 69.347 
Voorziening Sparen ADV 13.168 - - - 13.168 Voorziening Sparen ADV 

464.969 100.161 146.411- - 418.719 

De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard. 
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2.6 Kortlopende schulden 

31 december 2011 31 december 2010 

2.6.3 
2.6.4 

2.6.6 

2.6.7 

2.6.8 

2.6.9 

Crediteuren 
Ministerie van OCW * 
Afdr/ inh loonheffing 
Afdr / inh Participatiefonds 
Afdr / inh Vervangingsfonds 
Afdr / inh Proteq 
Belastingen en premies soc.verz. 
Afdr/inh ABP 
Afdr /inh FPU 
Afdr / inh Partnerpluspensioen 
Schulden terzake pensioenen 
Bedrijfsfitness 
Netto salarissen 
Overige kortlopende schulden 
Overige kortlopende schulden 
Overlopende passiva 
Te betalen vakantie-uitkering 
Overige subs. OCW/geoormerkt ** 
Overige subs. OCW/niet geoormerkt 
Overlopende passiva 

266.509 
7-

22.271 
1.557 

74.654 
16.725 

969 
8.343 

42.588 

274.584 
231.009 

15.016 
18.737 

€ 

190.674 

290.330 

91.465 

51.900 

539.346 

268.285 
80.639 
22.330 

1.784 

71.793 
16.536 

83 

10.455 
17.015 

11.172 
233.993 
24.653 
15.434 

€ 
199.679 
67.645 

373.038 

88.412 

27.470 

285.252 

1.163.715 1.041.496 
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 
balans blijkende rechten (actief) 

Financiële verplichting 
Met ingang van 2011 is er met Canon een nieuw meerjarige huurovereenkomst (6 jr.) voor het gebruik van 
multifunctionals (copiers) afgesloten. Het betreft een overeenkomst ten behoeve van het bestuurskantoor en de 
scholen met een jaarlijkse betalingsverplichting van € 54.407 incl. BTW. 

Huurverplichtingen 
Stichting ROOS heeft in 2009 een 5-jarig huurcontract afgesloten voor het gebruik van kantoorruimte. De hieruit 
voortvloeiende jaarlijkse betalingsverplichting bedraagt € 26.473. 
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B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2011 met vergelijkende 
cijfers 2010 

3 Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 
€ € € 

3.1.1 Normatieve rijksbijdragen OCW 8.027.628 8.195.895 8.023.510 
Geoormerkte subsidies 18.768 13.137 15.301 
Niet geoormerkte subsidies 360.228 404.588 374.268 

3.1.2 Overige subsidies OCW 378.996 417.725 389.569 

8.406.624 8.613.620 8.413.079 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 
€ € € 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 31.320 34.810 65.708 

31.320 34.810 65.708 

3.5 Overige baten 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

3.5.2 Ouderbijdragen 
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 
3.5.5 Detachering personeel 
3.5.7 Sponsoring 

Bestuursbaten van /aan 
Overige baten 

3.5.8 Overige 

8.904 
206.160 

€ 
696 

37.776 

996 

215.064 

49.311 
282.702 

€ 

28.921 

332.013 

5.000 
336.795 

29.681 
35.693 

341.795 

254.532 360.934 407.169 
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4 Lasten 

4.1 Personeelslasten 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

Lonen en salarissen 
Gratificaties 

4.1.1 Lonen en salarissen 
4.1.2 Sociale lasten 

Reiskosten (woon- werkverkeer) 
Dienstreizen 
Loonkosten derden 
Dotatie personele voorzieningen 
(Na)scholing 
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 
Arbo-dienstverlening 
Compensatie loonkosten bestuur 
Overige 

3 Overige personele lasten 
4 Uitkeringen (-/-) 

4.1 
4.1 

5.158.728 

13.044 
234.876 

63.768 
7.500 

30.000 

66.816 

5.158.728 
1.719.588 

416.004 

7.294.320 

5.363.199 
8.471 

35.260 
6.428 

418.922 
3.882 

70.848 
1.450 

24.431 
7.111 

46.492 

5.371.670 
1.832.606 

614.824 
405.813-

7.413.287 

5.539.779 
19.407 

35.970 
7.969 

368.568 
12.338 
75.039 

623-
23.038 

20.680 

5.559.186 
1.815.526 

542.979 
341.485-

7.576.206 

Er heeft geen bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. 

4.2 Afschrijvingen 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

4.2.3 Inventaris en apparatuur 
4.2.5 Leermiddelen PO 

€ 
69.696 
42.408 

€ 
72.700 
35.957 

€ 
137.529 
29.074 

112.104 108.657 166.603 

4.3 Huisvestingslasten 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

4.3.1 Huur 
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 
4.3.4 Energie en water 
4.3.5 Schoonmaakkosten 
4.3.6 Heffingen 
4.3.7 Overige huisvestingslasten 

€ 
34.956 

108.852 
56.904 

196.980 
217.860 
22.164 
31.632 

€ 
33.775 
93.852 
71.677 

238.086 
225.439 
20.850 
24.103 

€ 

33.388 
49.999 
60.041 

262.447 
218.629 
23.766 
35.759 

669.348 707.782 684.029 
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4.4 Overige lasten 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

Onderwijsbureau/accountantskosten* 135.000 
Kantoorbenodigdheden 6.024 
Reis- en verblijfkosten 
Telefoonkosten 18.132 
Portokosten 4.848 
CAI/kabeltelevisie 2.592 
Overige beheerslasten 34.956 

4.4.1 Administratie, beheer en bestuur 201.552 
Inventaris en apparatuur 5.928 
ICT-verbruikskosten 100.452 

4.4.2 Inventaris, apparatuur 106.380 
Wervingskosten 8.256 
Representatiekosten 13.536 
Schoolse activiteiten 26.508 
Buitenschoolse activiteiten 648 
Kosten TSO/BSO 
Verzekeringen 3.612 
Contributies 20.124 
Medezeggenschapsraad 1.380 
GMR 2.496 
Ouderraad 
Verbruiksmateriaal onderwijs 157.248 
Kopieer/reprokosten 55.284 

4.4.4 Overige 289.092 

155.569 
5.950 

734 
18.481 
3.035 
3.480 

25.524 

3.812 
123.936 

2.830 
18.557 
38.165 

1.467 
252 

3.633 
23.891 

1.293 
163 
517 

172.987 
94.621 

212.773 

127.748 

154.224 
6.036 

18.466 
3.719 
5.367 

34.410 

7.580 
114.888 

2.373 
22.715 
72.409 
7.424 

3.340 
23.748 

446 
912 

179.701 
53.017 

222.222 

122.468 

358.376 366.085 

5.1 Financiële baten 

5.2 Financiële lasten 

597.024 698.897 710.775 

* Specificatie: 
- administratiekosten 
- accountantskosten, controle 

135.000 

135.000 

150.626 
4.943 

155.569 

149.380 
4.844 

154.224 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

Rentebaten 
€ 
20.004 

€ 
19.864 

€ 

29.135 

Begroting 2011 Realisatie 2011 Realisatie 2010 

Bankkosten 1.640 4.042 
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tenkatehuizinga 
accountants + belastingadviseurs 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de 
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting ROOS per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeen
stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2011 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatig
heid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regel
geving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijs-
controleprotocol OCW/EL&I 2011. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeen
komstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste 
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Enschede, 15 mei 2012 

Ten 

G J . H . Geerling RA 
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C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo 

Het exploitatieresultaat over het jaar 2011 bedraagt € 98.965 positief. 
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel 
toe te voegen aan de volgende reserves: 

Stand Bestemming Overige Stand 
31-12-2010 resultaat mutaties 31-12-2011 

€ € € € 
Algemene Reserve 345.425 106.754 - 452.179 
Bestemmingsreserves 221.277 7.789- ; 213.488 

566.702 98.965 - 665.667 

De bestemmingsreserves zijn in detail als volgt gemuteerd: 

Bestemmingsreserves Publiek 
Reserve Eerste Waardering 

7.789-

€ 
7.789-
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C3 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier 
te worden vermeld. 

C4 Overzicht verbonden partijen 

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap) 

Naam Juridische vorm 

Stichting Vrienden van de Openbare Daltonbasisschool De Holterenk 
Stichting Vrienden van de obs Overes 
Ouderraad obs Widerode 
Stichting Vrienden van de Haarschool 

Stichting 
Stichting 
Stichting 
Stichting 

Statutaire zetel 

Holten 
Rijssen 
Wierden 
Holten 
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