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Voorwoord 

 

U heeft het bestuursverslag 2016 in handen van Radar, vereniging voor Protestant-Christelijk onderwijs te Schouwen-

Duiveland. 

Radarscholen heeft als motto “Radarscholen, voor elk kind bijzonder.” Dit motto geeft de kern weer waar Radar voor 

staat. Het woord Bijzonder verwijst naar de bron waar we uit werken: de Bijbel; geeft aan dat we onderwijs op maat 

geven en dat we onderscheidend, vernieuwend en excellent onderwijs willen geven.  

Dit bestuursverslag is opgesteld conform de voorschriften, vastgelegd in de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Het 

geeft een beknopte beschrijving van de verschillende activiteiten binnen Radar. De tabellen, grafieken en foto’s vullen 

de tekst aan en maken het compleet. Het verslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2016, maar geeft soms ook een 

doorkijkje naar 2017 en volgende, als dit vanwege actuele en doorlopende ontwikkelingen nodig is.  

Ik hoop dat u na het lezen van dit bestuursverslag een goed beeld gekregen heeft van de stand van zaken van onze 

vereniging en de inspanningen en activiteiten die er dagelijks verricht worden met het oog op bijzonder onderwijs 

voor elke leerling! 

Wilt u reageren op ons bestuursverslag? Stuur dan een mail naar info@radarscholen.nu. 

 

Zierikzee, april 2017,  

Namens het bestuur,  

 

Kees van Damme 

Algemeen directeur 
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Radar, vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs Schouwen-Duiveland 

Kabbelaarsbank 2, Zierikzee 

Postbus 109, 4300 AC Zierikzee 

0111 695304  

info@radarscholen.nu / bestuur@radarscholen.nu 

Bestuursnummer: 41583 
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Hoofdstuk 1 Missie en visie  

 

Radar bestond in 2016 10 jaar! Een jubileum wat we met elkaar gevierd hebben. Op de website www.radarscholen.nu 

staat de jubileumfilm, die een goed beeld geeft waar Radar voor staat.  

 

Missie 

Eind 2014 is het strategisch beleid voor de periode 2015-2020 vastgesteld. Dit plan is de leidraad voor het beleid 

binnen Radar. Dit beleid is geschreven vanuit de missie die kernachtig luidt:  

 

“Voor elke leerling bijzonder” 
 

Het onderwijs op de Radarscholen richt zich op cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden zodat leerlingen zich 

kunnen ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke burgers in onze maatschappij. 

Het onderwijs op alle Radarscholen is voor elk kind bijzonder. In deze zin ligt de kern van onze missie verankerd. We 

bedoelen ermee dat: 

• Radarscholen “bijzonder onderwijs” aanbiedt, onderwijs vanuit de Bijbel, omdat we geloven dat de Bijbelse 

boodschap erg belangrijk is in het leven van mensen. 

• Radarscholen onderwijs op maat aanbiedt. Dat wil zeggen dat ons onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de 

ontwikkelingsbehoefte van elk kind. 

• Het onderwijs op Radarscholen bijzonder is in die zin, dat het niet gewoon is. Het is onderscheidend, 

vernieuwend. 

 

Visie 

Radar is een vereniging voor basisonderwijs op Protestants Christelijke grondslag. Vanuit de Bijbel willen we de 

kinderen zorg bijbrengen voor wie kwetsbaar is en verantwoordelijkheid geven voor elkaar en de schepping. Radar wil 

elk kind bijzonder onderwijs aanbieden. Daarbij staat de leerling centraal. De middelen, materialen en organisatie 

staan ten dienste van de leerling. 

Onze visie wordt zichtbaar in: 

• Een kwalitatief verantwoord en eigentijds aanbod van verhalen, vieringen, activiteiten en liederen vastgelegd 

in een identiteitsdocument op elke locatie. 

• Het beoefenen en uitdragen van onze op de Bijbel geïnspireerde waarden. 

• Een kwalitatief verantwoord en eigentijds aanbod aan alle leerlingen met daarin een goede balans tussen 

kennis en vaardigheden, hoofd, hart en handen. Dit vindt zijn vertaling in het aanbod naar de leerlingen die 

meer ondersteuning nodig hebben, dan wel zij die meer aan kunnen. Een hoogwaardig palet van 

onderscheidende activiteiten. 

In ons strategisch beleidsplan staan een drietal ontwikkelpunten centraal: leren met en van elkaar, eigenaarschap en 

excellent onderwijs.  

 

http://www.radarscholen.nu/
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Hoofdstuk 2 De organisatie 

Algemeen  

De vereniging Radar is ontstaan in 2006 uit de fusie van twee Protestants Christelijke besturen op Schouwen-

Duiveland. Radar startte met 7 locaties, waarvan 2 in Zierikzee en 5 verspreid in Schouwen. Per 1-8-2015 zijn er een 

zestal locaties, door fusie van Radarschool De Schouw met Radarschool Samuël tot Radarschool De Morgenster.  

Naam school Directeur  Plaats school Brinnr. 

Radarschool De Morgenster  C. Visser-van Weijen (a.i.) Kerkwerve 05QD 

Radarschool Zonnewijzer D. de Bruijne-Posdijk Zonnemaire 05VI 

Radarschool Helchersee N. de Bruijne-den Boer Scharendijke 07BZ 

Radarschool Jan Wouter van den Doel C. Visser-van Weijen Zierikzee 07MR 

Radarschool Onder de Wieken C. te Ronde Burgh-Haamstede 07YS 

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge D. de Bruijne-Posdijk Zierikzee 08WF 

Organisatiestructuur 

Radar, vereniging voor Protestants-Christelijk onderwijs Schouwen-Duiveland is een vereniging met leden. Daarmee is 

de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. Zij moet toestemming geven voor zeer belangrijke besluiten, 

zoals een fusie. Het bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het 

afgelopen kalenderjaar. Het bestuur bestuurt de vereniging en heeft het grootste deel van haar bevoegdheden 

gedelegeerd aan de algemeen directeur (AD). Dit is vastgelegd in het managementstatuut.  

De AD heeft de dagelijkse leiding van de scholen. Hij geeft leiding aan het team van directeuren, die elk 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen schoollocatie(s). 

Elke schoollocatie heeft een eigen ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een 

vertegenwoordiging van het personeel en een vertegenwoordiging van de ouders. Deze raad heeft een wettelijke 

grondslag. Ook heeft Radar een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben een ouder en een 

leerkracht van elke school zitting. De GMR heeft advies – of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het GMR-

reglement. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Algemeen directeur  

Kantoor 
Financieel- en administratief medewerker 

ICT medewerker 

Onderhoudsmedewerkers 

Directeuren met beleidszaken  

  

 

MT 

De Morgenster Zonnewijzer Helchersee Onder de 

Wieken 

Jan Wouter 
van den Doel 

Johan Louis de 

Jonge  

GMR 
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Bestuurssamenstelling en activiteiten  

Per 1-8-2016 is de bestuurssamenstelling als volgt:  

 
Bestuurslid (neven)functies  

Esther de Ruijter-Walhout 

(Scharendijke), voorzitter  

Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk Brouwershaven.  

André Flikweert (Zierikzee) 

Vicevoorzitter en waarnemend 

penningmeester 

Senior rechter, rechtbank Rotterdam. 

Nevenfuncties:  
- lid Commissie van Beroep CDA (landelijk); 
- gedelegeerde en scriba Hervormde Oud-Gemeente Oud-Vossemeer (sinds 
juni 2015); 
- lid Generale Synode Protestantse Kerk, lid breed moderamen, 14 april 2011 
t/m 20 april 2016; 
- lid Generaal college voor de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (m.i.v. 
12-11-2016) 
 

Krijna van de Panne-den Boer 

(Kerkwerve), Secretaris   

Medewerker melkveehouderij Van de Panne 

Jeremy Harms (Dreischor), lid Bouwkundig projectleider bij Architectenbureau Willem Kort te Zierikzee 

Hans Jonker (Burgh–Haamstede), 

lid 

Zelfstandig ondernemer Optiekbranche (VOF).  

Opticien/troubleshooter in optiekbedrijf. 

Bert Flikweert (Zonnemaire), lid  Stuurman mosselvisserij  

 

Op 7 en 14 januari 2016 zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden te Zierikzee, waar de wijzigingen in de 

statuten zijn vastgesteld. Daarnaast is Bert Flikweert als nieuw lid van het bestuur gekozen.  

Op 8 juni 2016 is de algemene ledenvergadering in Zierikzee gehouden, waarin de jaarstukken van 2015 werden 

besproken. Daarnaast werd opnieuw een korte toelichting gegeven op de toekomst van de Radarscholen.  

 

Het bestuur heeft in 2016 11 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen werden de financiële als ook de inhoudelijke 

managementrapportages besproken. Daarnaast was vooral ‘de toekomst van Radar’ een veelvoorkomend 

agendapunt. Veelvuldig is gesproken over de verhouding tussen bestuur en management. Dit alles heeft geresulteerd 

in een breed gedragen kadernotitie. Ook is uitwerking gegeven aan gespreid leiderschap als een passende vorm van 

leiderschap voor Radar. In gezamenlijke overleggen tussen bestuur en management is hier ook over gesproken.  

Ledenaantallen  

Een jarenlange trend van daling van het aantal leden is in 2014 omgezet in een groei. Vooral in 2015 groeide het 

aantal leden fors (83 leden). Deze stijging is verklaarbaar uit het feit dat er door veel leden actief is geworven. De 

aanleiding was de discussie over de toekomst van de Radarscholen. In 2016 is er weer sprake van een lichte daling: 33 

leden bedankten. Daarnaast kwamen er 9 nieuwe leden bij, waardoor op 31-12-2016 de stand op 315 leden kwam.  
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Code Goed Bestuur  

In het managementstatuut is de taakverdeling tussen het bestuur en de AD vastgelegd. Het managementstatuut is in 

juni 2011 geactualiseerd in verband met de Code Goed bestuur, waarin een verplichte scheiding is aangebracht tussen 

toezicht houden en besturen. Daarmee heeft het bestuur ten aanzien van de scholen een toezichthoudende taak 

gekregen en is het grootste deel van zijn taken aan de AD gedelegeerd. Alle onderwijs gerelateerde zaken liggen op 

het bord van de AD. De invoering van de Code Goed bestuur is een groeiproces, waarvan de focus ligt op het scheiden 

van besturen en toezicht houden. Ook komend jaar vraagt dit opnieuw zijn aandacht. In 2015 heeft het bestuur zich 

gebogen over de statuten van de vereniging. Op enkele punten zijn deze aangepast. In 2016 zijn deze aanpassingen 

aan de leden voorgelegd en is het eindresultaat door de notaris bevestigd.  

In 2016 heeft het bestuur o.l.v. Verus een evaluatie gehouden over haar eigen functioneren en in relatie tot de 

algemeen directeur.  

Het managementteam 

Het managementteam van Radar bestaat uit de directeuren van de scholen en de algemeen directeur. Het 

managementteam komt maandelijks bij elkaar. Daarin wordt de voortgang van de jaardoelen besproken, inhoudelijke 

en beleidsontwikkelingen en is er tijd voor intervisie.  

De algemeen directeur heeft de leiding van het managementteam. Het managementteam neemt initiatief tot beleid 

en voert eenmaal vastgesteld beleid uit. Nadat het managementteam beleid heeft opgesteld wordt het, waar nodig, 

ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur en de GMR.            

Het bestuurskantoor 

Het bestuurskantoor is gevestigd in Radarschool Jan Wouter van den Doel in Zierikzee. Daar is een voormalig 

kleuterlokaal verbouwd tot functioneel kantoor met een ruime vergaderruimte en praktische kantoorruimte. 

Daarnaast is er een keuken, die samen met de school wordt gebruikt. 

Het secretariaat en administratie zijn in handen van mevr. H. (Hubrina) de Vlieger-Landman. Zij is op maandag en 

woensdag aanwezig. Daarnaast heeft ook de algemeen directeur dhr. C.P. (Kees) van Damme zijn werkplek in het 

bestuurskantoor. Hij is van maandag t/m donderdag aanwezig. In 2016 was dhr. Van Damme wegens ziekte niet 

aanwezig. Hij werd het gehele jaar vervangen door dhr. M.C. (Clemens) Pronk, die in normale doen directeur is van De 

Morgenster en daarnaast de portefeuilles financiën en onderhoud onder zijn beheer heeft.  

Samenwerkingsverbanden 

0
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In 2016 participeerde Radar in de volgende samenwerkingsverbanden: O3, CPOZ en LEA.   

Radar neemt deel aan het boven bestuurlijk overleg CPOZ: coöperatie primair onderwijs zeeland. Daarin werken alle 

onderwijsbesturen van Zeeland samen. Bijvoorbeeld in de 3L-academie (nascholing) en in TCOZ (vervangingspool). In 

2013 is de LEA gestart. Dit samenwerkingsplatform op gemeentelijk niveau houdt zich bezig met lokale 

onderwijsvraagstukken. Een van deze vraagstukken is de huisvesting. In 2016 is binnen de LEA een nieuw 

huisvestingsplan opgesteld, wat medio 2017 aan de raad zal worden gepresenteerd.  

O3 is het samenwerkingsverband waar de bijzondere zorg aan leerlingen wordt geregeld.  
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Hoofdstuk 3 Organisatie indicatoren 

 

3.1 Leerlingaantallen  

In het onderwijs is 1 oktober een peildatum voor het aantal leerlingen. Op 1 oktober 2015 had Radar 560 leerlingen, 

verdeeld over 6 locaties. Daarmee was er sprake van een stabiliteit van het leerlingaantal. Komende jaren blijft Radar 

met krimp te maken houden. De ontwikkeling van de leerlingaantallen ziet er als volgt uit:   

  2014 2015 2016 2017 2018 

05QD De Morgenster  67  75 64 61 56 

05VI Zonnewijzer  44 43 40 30 23 

07BZ Helchersee  81 107 109 108 108 

07MR JW van den Doelschool  147 132 113 110 113 

07YS Onder de Wieken  99 115 107 99 96 

08WF JL de Jongeschool  89 91 111 114 114 

 Totaal 558 563 544 522 510 

(bron: Bron / Parnassys) 

In 2006 startte Radar met 706 leerlingen. Op 1 oktober 2016 – tien jaar later - stond de teller op 545, een krimp van 

22%, een gemiddelde krimp van 2% per jaar. Dit is gelijk aan het Zeeuws breed gemiddelde. Toch blijkt de laatste jaren 

elke keer opnieuw dat Radar op de teldatum meer leerlingen  telt dan was geprognotiseerd. Zo was er 2013 en 2015 

zelfs sprake van groei, tegen de verwachtingen in. Met name in 2015 waren er sterke invloeden aanwezig als: fusie 

van twee eigen scholen en sluiting van een collega-school. De verwachting is dat komende jaren de krimp afvlakt en 

zelfs naar lichte groei ombuigt.  
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Aantal leerlingen per leerjaar 

 
Bron: ultimview (Parnassys) ingelezen op 10-2-2017 

In de tabel is het totaalaantal leerlingen per leerjaar te zien. Gemiddeld zitten er 71 leerlingen in een leerjaar 

(gerekend vanaf groep 2. Het aantal leerlingen per leerjaar is redelijk stabiel. 

In- en uitstroom van leerlingen  

Onderstaande grafiek laat de in- en uitstroom van het aantal leerlingen zien.  

 

Bron: ultimview (Parnassys), opgehaald 10-2-2017 
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Leerling gewichten 
  

 

Bron: ultimview (Parnassys) 10-02-2017 

Radar kent niet veel gewichtenleerlingen*. Slechts 8 % kent een gewicht van 0,3 of 1,2. Deze leerlingen zitten 

voornamelijk op Radarschool Jan Wouter van den Doel.  

* Een gewichten leerling is een leerling waaraan een gewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van 

de ouders. De Inspectie houdt bij het beoordelen van de resultaten van een school rekening met het percentage 

gewichtenleerlingen op de school.  

 

Ontvangen klachten en opvolging 

In 2016 is rond twee casussen door ouders contact geweest met de vertrouwenspersoon. Hieruit zijn gesprekken 

gevoerd met het management en is het naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn geen officiële klachten ingediend.  

Over één casus is contact geweest met de inspectie. Ook dit dossier is met goed gevolg afgesloten.  

3.2 Ontwikkeling formatie 

Op 1 oktober 2016 bedroeg de totale formatie WTF 42,2 Dit zijn zowel vaste als tijdelijke benoemingen en de inzet 

rond arrangementen.  

De ontwikkeling van de (totale) formatie ziet er als volgt uit:  

 

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2081-2019 2019-2020 

Totale formatie 42,2 41,7 40,4 38,5 

Bovenschoolse formatie 

De bovenschoolse formatie wordt gevormd door:  

De algemeen directeur, een financieel- en personeelsmedewerkster, een bovenschools ICT-er, een bovenschoolse 

conciërge, schoonmaakmedewerksters in eigen dienst en directeuren met bijzondere taken.  

Daarnaast heeft Radar voor WTF 1,91 aan boven formatieve benoemingen. Hier gaat het om de zogenaamde A-

poolers: leerkrachten die als taak het vervangen van (ziekte)verlof hebben. Dit wordt geregeld via de TCOZ.  
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Functiehuis  

Op 31-12-2016 kende Radar de volgende functies:  

Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend  Personeel 

Directeur  DA Algemeen directeur 

Directeur  DB Conciërge 

Leerkracht  LA Financieel/administratief medewerker 

Leerkracht  LB Onderwijsassistent 

Intern begeleider Schoonmaker * 

 

In 2015 is de opdracht gegeven tot een functiebeschrijving (Functiewaardering) van schoonmaker en ICT-medewerker. 

In 2016 zijn deze vastgesteld.  

 Op 1 oktober 2016 werkten er 68 medewerkers. Dit waren 11 mannen en 57 vrouwen.  

De leeftijdsopbouw was als volgt opgebouwd: 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal  

15-25 4 1 5 

25-35 8 2 10 

35-45 17 1 18 

45-55 19 2 21 

55-65 9 5 14 

65+ 0 0 0 

Totaal  57 11 68 

 

Beleid inzake uitkeringen en ontslag  

De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Radar nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele 

ontslagvergoedingen handelt Radar conform de cao. De maximaal toegekende transitie-uitkering wordt hiermee niet 

overschreden.  

GGL  

De gemiddelde gewogen leeftijd van het personeel op de locatie is als volgt: 

School GGL per 1-10-2016 

De Morgenster  46,0 

Zonnewijzer 39,3 

Helchersee 41,6 

Jan Wouter van den Doel 44,5 

Onder de Wieken 38,9 

Radar Jenaplanschool J.L de Jonge 40,2 
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Hoofdstuk 4 Onderwijsprestaties 

Inspectieoordeel 

Alle Radarscholen hebben het basisarrangement. In november 2016 heeft het bestuursgesprek plaatsgevonden. 

Daarin heeft de inspectie de basisarrangementen bevestigd en zijn de kansen en risico’s doorgesproken. In dit 

bestuursgesprek worden ook eventuele meldingen bij de vertrouwensinspecteur doorgesproken.  

Cito-eindscores 

Alle Radarscholen nemen in groep 8 de verplichte eindtoets af. Tot en met 2015 was dit de Cito-eindtoets. Deze toets 

de vaardigheden van de leerlingen voor de basisvakken. De citoscore is een momentopname en geeft alleen inzicht in 

de cognitieve vaardigheden van de leerling en zegt niets over de sociaal emotionele vaardigheden, studiehouding, etc. 

In 2016 is overgestapt op de IEP-toets. De keuze voor de IEP-toets is na uitgebreid onderzoek genomen. De IEP 

onderscheidt zich van de andere eindtoetsen, omdat het de prestaties vergelijkt met de leerlijn en niet met een klasse 

gemiddelde. Daarnaast is de tekst veel eenduidiger en kort en bondig. Tenslotte biedt IEP ook een advieswijzer, die 

zich richt op het in kaart brengen van de sociaal-emotionele vaardigheden, leeraanpak en het creatief vermogen.  

 

 2012 2013 (CITO) 2014 (CITO) 2015 (CITO) 2016 (IEP) 

Radarschool Samuël & De Morgenster  539,0 534,8 525,2 539 (Schouw),  533 90  

Radarschool Zonnewijzer 535,3 540,8 Geen groep 
8 

Geen groep 8  65 

Radarschool Helchersee 534,0 539,1 525,0 535,0 78 

Radarschool Jan Wouter van den Doel  535,5 543,1 537,0 532,4 81 

Radarschool Onder de Wieken 532,2 537,8 533,3 537,9 79 

Radarschool Johan Louis de Jonge 537,3 533,7 537,4 537,8 81 

 
In 2016 scoorden een drietal scholen op of boven de inspectienorm (groen). Een drietal scholen scoorden onder de 

inspectienorm (oranje). Bij een tweetal scholen was daarbij sprake van een (zeer) kleine groep. In kleine groepen is 

het gemiddelde sterk beïnvloedbaar door de score van één of twee leerlingen en daardoor minder zuiver.  
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Overzicht schooladvies 2013 t/m 2016 

 

 
Bron: Ultimview (Parnassys), opgehaald 10-2-2017 
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Hoofdstuk 5 Evaluatie van beleidsdoelstellingen 

 

Radar heeft in haar strategisch beleidsplan haar missie en visie beschreven. Dit is uitgewerkt in heldere doelen. 

Jaarlijks wordt hier een jaarplan van gemaakt waarin de jaardoelen worden geformuleerd. In onderstaande 

beschrijving geven we een beeld van de behaalde doelen in het afgelopen kalenderjaar, met af en toe een doorkijkje 

naar verleden en toekomst.  

In 2016 is gestart met het nieuwe jaarplan, met als kernwoord: verbinden. Radar wil verbinden. Samen willen we 

Christelijk onderwijs verzorgen op Schouwen-Duiveland. Daarom hebben we uitdagende doelstellingen gesteld. 

Hieronder wordt – zover dat al mogelijk is – beschreven in hoeverre deze doelstellingen behaald zijn.  

Identiteit  

Radar vierde in 2016 haar tienjarig bestaan. In een bijeenkomst in juni 2016 werd gevierd dat Radar al 10 jaar lang 

onderwijs geeft voor elk kind bijzonder. Onderwijs vanuit haar grondslag: het geloof in Jezus Christus.  

Het managementteam heeft zich opnieuw gebogen over de missie en kernwaarden van Radar. Vandaaruit is een koers 

vastgelegd voor de komende jaren, die zich kenmerkend laat schetsen in: Het verschil vieren + samenwerken = kansen 

vergroten. Daarmee spreekt Radar zich uit dat zij staat voor haar identiteit en dit kan en mag vieren, maar vanuit deze 

missie ook volop wil en moet samenwerken met de partners op het eiland en Zeelandbreed. Deze twee elementen 

versterken elkaar, waardoor de kansen voor de leerling vergroot worden. Dit is in 2016 bijvoorbeeld sterk zichtbaar 

geworden in de Schakelklas voor leerlingen met grote taalachterstand (TEC).  

De levensbeschouwelijke identiteit van Radar is haar bestaansrecht. Deze geven we elke dag gestalte in ons onderwijs, 

maar ook in samenbindende activiteiten als de Startdienst. In het najaar is besloten om de Passie-Paasviering in 2017 

ook samen te doen. De eerste afspraken zijn daarvoor gemaakt.  

De eerder aangehaalde koers is vastgelegd in een kadernotitie. Het mag geen verrassing zijn dat in de kadernotitie het 

woord SAMEN dominant aanwezig is. In het kader van deze notitie schrijft elke school een profileringsnota, waarin zij 

haar bestaansrecht beschrijft en hoe de identiteit gestalte krijgt. Deze nota's zullen begin 2017 klaar zijn.  

Onderwijs 

Radar zet sterk in op de groei naar een professionele leergemeenschap (de PLG). De PLG is een cultuur waarin het 

leren met en van elkaar centraal staat. Een lerende organisatie met leerkrachten en leiders die vanuit eigenaarschap 

continue aan hun ontwikkeling werken, is een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs hoog te 

houden en blijvend te ontwikkelen. In dit kader is Radar in 2015 gestart met boeiend onderwijs, o.l.v. Stichting 

Natuurlijk leren. In 2016 zijn vooral de onderwerpen begrijpend lezen, luisteren en woordenschat opgepakt.  

Daarnaast heeft Radar ingezet op de vorming van zgn. leernetwerken, ook wel PLG's genoemd, waarin d.m.v. 

onderzoek van en met elkaar geleerd wordt. Zo werkt Radar met een PLG-sociale veiligheid, hoogbegaafdheid en o.a. 

dyslexie.  

In 2016 is fors ingezet op de ontwikkeling van beleid op het gebied van sociale veiligheid, o.l.v. Nelly de Bruijne, als 

verantwoordelijke voor de PLG sociale veiligheid en lid bestuur Scholen voor de toekomst, namens Radar. In 2017 zal 



Radarscholen - Bestuursverslag 2016 

 
 

17 
 

dit beleid geaccordeerd worden in een zgn. veiligheidsplan. Een onderdeel van dit beleid is dat alle leerkrachten 

geschoold zijn in het geven van o.a. de Kanjertraining. Ook in 2016 heeft een aantal leerkrachten deze training weer 

gevolgd. Daarnaast werken alle scholen met een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied van sociale veiligheid 

(sociaal emotionele ontwikkeling). 

Ook in 2016 is weer fors geïnvesteerd in de zorg voor de taalzwakkere leerling. Naast het aanbod Sprint (een 

programma voor leerlingen met dyslexie) is in 2016 gestart met Bouw! Een programma dat vooral inzet op het 

voorkomen van dyslexie.   

Twee scholen hebben de subsidie voor de muziekimpuls in de wacht gesleept: De Morgenster en Zonnewijzer, 

waarmee voor 3 jaar professioneel muziekonderwijs is gegarandeerd.  

Radar zet meer en meer in op een vorm van gepersonaliseerd onderwijs. Daarbij is een professionele digitale 

omgeving een belangrijke voorwaarde. Daarom heeft Radar ingezet op vernieuwing van haar fysieke en draadloze 

(wifi) netwerk. Tevens is een oriëntatie op nieuwe digiborden afgerond, waarin gekozen is voor de touchscreens van 

Prowise. Begin 2017 zullen deze op de scholen geleverd worden. Een grote investering in draadloze devices is 

uitgesteld tot voorjaar 2017. Dit zullen Prowise Chromebooks worden. Hiermee is een stevige basis gelegd voor een 

optimale digitale omgeving om het gepersonaliseerd leren verder vorm te geven. In 2017 zal dit verder vorm krijgen.  

In dit kader is ook geïnvesteerd in de verder ontwikkeling van een zgn. intranet, waarmee communicatie tussen 

scholen, dataopslag, etc. wordt vergemakkelijkt.  

Personeel en organisatie  

De algemeen directeur was helaas door ziekte in dit jaar niet in staat zijn werk te doen. Hij werd vervangen door 

Clemens Pronk. Tevens werden verschillende taken door de onderlinge leden van het managementteam opgepakt.  

Het managementteam heeft zich in het voorjaar van 2016 beziggehouden met de vraag: welke vorm van management 

(en leiderschap) heeft Radar nodig? Wat vraagt dat voor ons? Dat heeft geleid tot een vorm van gespreid leiderschap.  

We leven in een netwerkmaatschappij, waarbij netwerken van groot belang is geworden. Dat geldt ook voor Radar. 

Radar investeert in haar netwerken Zeelandbreed. Directeuren draaien mee in verschillende netwerken (TCOZ, CPOZ, 

O3, Scholen voor de toekomst). 

Qua personeelsbestand zijn er geen grote wisselingen geweest. We namen afscheid van Nellie Viergever (leerkracht, 

Helchersee) die met keuzepensioen ging en van Dennis Kranenburg (conciërge, Helchersee) die vrijwillig ontslag nam. 

We verwelkomden ook nieuwe collegae, waaronder Caroline van de Berge en Pieter Zuidijk, beiden zogenaamde A-

poolers. De A-pool is een pool van leerkrachten met een contract bij een organisatie, die in worden gezet in 

(langdurige) vervangingen.  

In februari startte het taal-expertise-centrum (TEC), ook wel een schakelklas genoemd. Een samenwerking tussen 

Radar en Obase, met als doel om goed onderwijs te geven aan die leerlingen die met een (grote) taalachterstand de 

scholen binnen komen. Hierbij gaat het voornamelijk om kinderen van zgn. statushouders. De TEC startte al snel met 

twee groepen en werd later nog uitgebreid met de ondersteuning van onderwijsassistenten. Het onderwijs wordt 
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verzorgd door leerkrachten van Radar en Obase, die allen een opleiding volgen voor dit onderwijs aan een zo 

specifieke doelgroep.  

De nieuwe CAO heeft onze volle aandacht gehad. Met name in de uitwerking van het taakbeleid. Daarbij maken we 

gebruik van het programma Cupella, waarmee het taakbeleid kan worden vastgelegd. Daarnaast werden enkele 

startende collegae gecoacht in hun persoonlijke leervragen z0 werkten zij aan hun professionalisering en groei naar de 

vakbekwame leerkracht.  

Huisvesting en beheer  

Eind 2016 is het proces rond het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) zo goed als afgerond. De 

verwachting is dat medio 2017 de Gemeenteraad het IHP zal goedkeuren. Daarmee ligt er een breed gedragen plan 

waarin de kaders worden beschreven voor de huisvesting van onze onderwijsgebouwen. De belangrijkste punten in 

dit IHP:  

• Inzet op regioscholen, die een groter voedingsgebied hebben dan de eigen kern alleen. Dit betekent op 

verschillende locaties nieuwbouw  

• Bundeling voorzieningen; d.w.z. integraal kind centra 

• Duurzaamheid  

• Scholen die geschikt zijn voor het eigentijds onderwijs  

• Een keuze voor ouders, ook onderwijskundig  

Radar zet in op de ontwikkeling naar integraal kind centra. Dit zijn scholen waarin er rond het kind een aanbod wordt 

georganiseerd van onderwijs, zorg, voor- en naschoolse-opvang met haar eigen aanbod en wellicht nog vele 

voorzieningen erbij (als muziek, sport, etc.). In juni 2017 zal de oriëntatiefase afgerond worden.  

Toekomst & vooruitblik naar 2017  

Komende jaren zal vooral de ontwikkeling naar IKC en kindgericht onderwijs ons bezighouden. Het IHP zal concreet 

uitgewerkt moeten worden met alle betrokken partners. Het onderwijs ontwikkelt zich richting meer kindgericht 

onderwijs, wat vooral gestalte krijgt in de vorm van gepersonaliseerd onderwijs. Daarbij zal het huidige 

leerstofklassensysteem steeds meer worden losgelaten en gekozen gaan worden voor eigentijdse vormen van 

inrichting van het onderwijs aan uw kind.   
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 Hoofdstuk 6 Jaarverslagen van de scholen  

 
Op de volgende pagina’s vindt u achtereenvolgens de verslagen van de scholen:  

 

Radarschool De Morgenster  Kerkwerve 

Radarschool Zonnewijzer Zonnemaire 

Radarschool Helchersee Scharendijke 

Radarschool Jan Wouter van den Doel Zierikzee 

Radarschool Onder de Wieken Burgh- Haamstede 

Radar-Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Zierikzee 
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Radarschool De Morgenster  

In het jaar 2016 is er een aantal speerpunten geweest waar we aandacht aan hebben besteed. Dit zijn 

gepersonaliseerd leren, Kanjertraining, Topondernemers en lezen. 

Gepersonaliseerd leren krijgt steeds meer vorm in de school. Door het werken met Exova en Rekentuin voor het 

vakgebied rekenen zijn kinderen intensief betrokken bij wat ze leren en waarom ze leren. Zij hebben zelf inzicht in 

onderdelen waar ze aan werken en onderdelen die ze al beheersen. Naast het werk met Exova en Rekentuin is er 

natuurlijk ook altijd een instructie moment en begeleiding met de leerkracht samen. 

In groep 8 werken kinderen met een kindplan en hebben zelf invloed in wat en hoe ze zelf leren. Samen met de 

leerkracht wordt dit besproken en geven kinderen aan waar ze hulp bij nodig hebben en wat ze al zelf kunnen.  Ook is 

er besloten om in 2017 vragen van leerkrachten rondom gepersonaliseerd leren te gaan bespreken in een PLG. 

Het gehele team is geschoold in het geven van Kanjertraining. Wekelijks krijgen de kinderen van onze school hier les 

in. Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect zijn de rode draad in deze lessen. 

Topondernemers is de methode voor wereldoriëntatie. In de school zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt hoe 

hiermee wordt omgegaan. Er wordt gewerkt in thema’s. Na afloop van een thema volgt een presentatie van het 

geleerde. Dit is ook weer een leermoment voor anderen en doen ze nieuwe ervaringen op van elkaar. Hier leren de 

leerlingen van en met elkaar. Tenslotte wordt het thema afgesloten met een toets. 

Lezen is leuk. Er worden in de school veel boeken gelezen. De aanwezigheid van een uitgebreide boekencollectie en 

lees bevorderende lessen dragen hier positief aan bij. Er is een hoog leesniveau bij de kinderen. 

Daarnaast zijn er leerkrachten die individuele scholing hebben gedaan zoals cursus over kiene kleuters en training 

Bouw. Elke leerkracht werkt hiermee aan de eigen professionaliteit. Er is ook veel aandacht besteed aan het 

handelingsgericht werken. In teamvergaderingen hebben we verschillende aspecten van HGW opgefrist.  Leerlingen 

krijgen steeds meer het onderwijs aangeboden dat zij zelf 

nodig hebben. Deze onderwijsbehoefte is beschreven en 

het groepsoverzicht en groepsplan. Deze worden 2x per 

jaar geanalyseerd en aangepast. 

Op deze manier kunnen wij de ontwikkeling van onze 

leerlingen goed volgen en hen naar een hoger niveau 

begeleiden. 
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Radarschool Zonnewijzer  
 
Onderwijskundige ontwikkelingen Radarschool Zonnewijzer 

In iedere groep wordt gewerkt met Klassenplan. Dit is een manier om eenvoudig een digitale 

weektaak te maken voor alle leerlingen. Zo weten de kinderen wat zij moeten doen en aan 

welke doelen zij werken.  Alle leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd en zo wordt er in 2016 in iedere groep 

de Kanjertraining gegeven aan de kinderen. 

De school is een pilot gestart rondom Muziekonderwijs. Met een muziekdocent geven wij een impuls aan de 

muzieklessen in alle groepen. 

In het najaar van 2016 ontvingen wij een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie. 

Het dalen van het leerlingenaantal zorgt ervoor dat wij aan het einde van dit jaar in gesprek zijn gegaan met de ouders 

van de school om over de toekomst van de Zonnewijzer te spreken en een fusietraject met een andere Radarschool in 

gang te zetten.  
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Radarschool Helchersee 

 

Vanuit onze christelijke identiteit weten we dat we er in het leven nooit alleen voor staan 

en leren we betrokken te zijn op onszelf, op de ander en op de omgeving.  

Wij verbinden door diversiteit te waarderen en respecteren, wij leren de kinderen een 

goede basis voor samenleven, wij vieren het leven van alle dag en wij dienen door 

behulpzaam te zijn. 

Zo willen wij, samen met ouders en betrokkenen, de kinderen voorbereiden op een kansrijk leven in onze 

samenleving. 

Wij zijn een lerend team en willen met ons onderwijs groeien in ons aanbod met eigentijds onderwijs van een 

hoogwaardig niveau. Dat betekent dat we 

hoge verwachtingen hebben van personeel en leerlingen, 

met PLG onderzoeken en professioneel ontwikkelen, 

met Kanjertraining werken aan een veilig schoolklimaat,  

handelingsgericht werken aan passend onderwijs,  

doelgericht werken aan goede opbrengsten, 

structureel werken met Coöperatieve Leer Strategieën,  

kindgericht werken met inzet van ICT devices. 

Wij werken samen met partners in de naaste omgeving bv. kinderopvang, kerk, sport en dorpsraad. Scharendijke is 

een VVE-locatie. De school werkt hierin samen met KIBEO Ingridstraat. 

Lezen staat centraal in de school, we willen hiermee een goede basis leggen voor leren. We besteden veel tijd en 

aandacht aan leesplezier. Met leeskoffers in de onderbouw en vriendjeslezen van de oudsten met de jongsten. We 

hebben geïnvesteerd in nieuwe boeken en genieten van de lessen en begeleiding van de leesconsulent van 

Bibliotheek op school. 

In de onderbouw werken we met de nieuwe methode Schatkist, deze staat voor leuk en interactief spelen, leren en 

ontdekken en sluit aan bij de werkwijze van het aanvankelijk lezen en rekenen van groep 3. 

De leerkrachten van de bovenbouw doen onderzoek en werken aan het optimaliseren van de lessen begrijpend 

lezen.   

Met het hele team volgen we scholing Coöperatieve Leer Strategieën om hiermee de betrokkenheid en het 

samenwerken van leerlingen te vergroten. 

We organiseren kind- en oudergesprekken en werken samen om de kinderen optimaal te begeleiden in hun 

leerproces.    

Het schoolgebouw is afgeschreven en de indeling van het gebouw is te 

krap en niet meer geschikt om eigentijds onderwijs verder te 

ontwikkelen. Het is onze wens om in Scharendijke toe te groeien naar 

een Integraal Kind Centrum. In de voorbereiding hierop is de school een 

onderzoek gestart naar andere schooltijden. 
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Radarschool Jan Wouter van den Doel  

In het jaar 2016 heeft het gehele team van de “Jan Wouter” de scholing Kanjertraining gevolgd. 

Iedereen heeft dit af kunnen sluiten met een certificaat. De kanjertraining komt wekelijks aan 

bod in de groepen. Er wordt hier enthousiast door leerkrachten en leerlingen aan gewerkt. 

Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect zijn de rode draad in deze lessen. 

Daarnaast zijn er leerkrachten die individuele scholing hebben gedaan zoals cursussen over coöperatief werken, 

basistraining Sprint, training Bouw, motiveren van leerlingen en kiene kleuters. Elke leerkracht werkt hiermee aan de 

eigen professionaliteit. 

Er is ook veel aandacht besteed aan het behalen van goede leerresultaten van de leerlingen. Streefdoelen zijn 

opgesteld en deze zijn ook behaald. Toetsen worden afgenomen en aansluitend volgt een analyse. De analyse levert 

veel informatie op waar extra ondersteuning van een leerling nodig is. Op deze manier wordt er steeds meer 

tegemoetgekomen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Ook wordt dit steeds meer met de leerling zelf 

besproken zodat een kind zelf ook zicht heeft op wat en hoe het leert. 

Voor het Engels in de school is een nieuwe methode aangeschaft “Take it Easy”.  Dit is een methode die we gebruiken 

in groep 1 t/m 8. Het is een digibord methode die interactief, actueel én effectief is. De leerstof biedt volop variatie, 

differentiatie en verdieping voor onze kinderen. 

Voor de kinderen in de groepen 1 en 2 is extra materiaal aangeschaft voor kinderen die meer leerstof aan kunnen. 

Met dit materiaal, de ‘talentenlijn’, worden kinderen op een hoger niveau spelenderwijs uitgedaagd. 

Ook zijn we gestart met boeiend onderwijs, een onderdeel van de onderwijsvernieuwing “Natuurlijk leren”.  

Bij ons kwam toen de vraag ‘Wat voor school willen wij met zijn allen zijn?’ Hiervoor zijn we als team en een groepje 

ouders bij elkaar gaan zitten om dit uit te werken en hebben we onze kernwaarden geformuleerd. 

Onze kernwaarden zijn: 

- Samen 

- Kansrijk leren 

- Met plezier 

- Vertrouwen 

Dit alles samengevat in “Een leerbasis om samen te groeien”. 

Hiermee gaan we verder in de komende tijd om ons onderwijs en de school 

te profileren in de wijk en de omgeving. 

 

Het is fijn om terug te kijken op een jaar met prettige samenwerking met 

MR en oudercommissie en alle activiteiten die we met elkaar hebben 

kunnen ondernemen. 
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Radarschool Onder de Wieken  
 
Op Onder de Wieken zijn we in 2016 bezig met het nastreven 

van optimale resultaten en het creëren van 

onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Door goed te 

kijken naar doelen op leerling-, groeps- en schoolniveau en het maken van goede analyses van de resultaten werken 

we aan voortdurende verbetering van onze resultaten.  

We vinden het belangrijk om goed in te spelen op de verschillen tussen kinderen en hen te leren leren vanuit eigen 

kracht. Niet voor niets profileren wij ons als een talentenschool ! Vanuit het al eerder ingezette traject Boeiend 

Onderwijs werken we steeds meer toe naar het (af en toe eens) durven loslaten van methodes en het gericht kijken 

naar doelen van lessen en activiteiten. Door dit te koppelen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen betrekken wij 

hen direct bij hun eigen onderwijsleerproces. Bijna alle leerkrachten volgden in 2016 nascholing op het gebied van 

bijv. Coachend voor de klas, Rots & Watertraining en woonden de Radar inspiratiedagen m.b.t. Boeiend Onderwijs bij. 

Vanuit dit traject heeft het team al eerder kernwaarden geformuleerd. Om deze kernwaarden van de school ook bij de 

kinderen onder de aandacht te brengen, zijn er themamiddagen georganiseerd waar leerlingen en leerkrachten met 

deze waarden op creatieve wijze aan de slag zijn gegaan. In het najaar van 2016 heeft de Onderwijsinspecteur de 

school bezocht en hier het nieuwe toezicht kader toegepast.  De school is positief beoordeeld en heeft mooie 

aandachtspunten ontvangen waarmee we verder kunnen werken. 

We hebben een licht stijgend leerlingenaantal en verwachten ook de komende jaren rond de 100 leerlingen te zullen 

blijven zitten. Het team heeft in het najaar te maken gehad met een langdurig ziekteverzuim van zowel de directeur 

als een leerkracht. Gelukkig is hier door goede vervanging geen schade van ondervonden en draait de school goed 

door.  
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Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge   

Samen kunnen we meer.. dat is het motto van ons jaarplan in 2016. 

Het team maakt zich de kerninterventies eigen van Stichting Leerkracht 

(bordsessie, gezamenlijke lesvoorbereiding en feedback) en werkt op 

deze manier doelgericht aan het dagelijks verbeteren van ons 

onderwijs. 

Een belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen op hun eigen 

leerproces.  

Ook dit jaar hebben we ons gericht op de Jenaplanessenties “ 

“We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat 

kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten 

verantwoordelijkheid kunnen dragen. “ 
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Hoofdstuk 7 Financiën  

 
Balans per 31-12-2015   
  

BALANSPOSITIE  31-12-2016  31-12-2015  

Vaste activa   €               677.382  €               705.826   

Vlottende activa   

Vorderingen   €               272.083    €               230.241   

Liquide middelen   €            1.347.832    €            1.269.281   

Totale vlottende activa  €            1.619.915  €            1.499.522 

TOTAAL ACTIVA   €            2.297.297    €            2.205.348 

         

Eigen vermogen   €            1.530.274    €           1.501.095 

Bestemmingsreserves  €                 56.921  €                50.526  

Totale vermogen   €            1.587.195  €           1.551.621 

Voorzieningen   €               353.770    €              314.080   

Kortlopende schulden   €               356.332    €              339.647   

TOTAAL PASSIVA   €            2.297.297    €           2.205.348   

  

Staat van baten en lasten 2016 

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2016 2015 

  Realisatie Begroting Realisatie 

Baten       

Rijksbijdragen € 3.540.162 € 3.325.447 € 3.562.305 

Overige overheidsbijdragen € 55.013 € 20.000 € 7.542 

Overige baten € 119.250 € 85.600 € 82.636 

Totaal baten € 3.714.425 € 3.431.047 € 3.652.483 

        

Lasten       

Personeelslasten € 2.859.726 € 2.710.683 € 2.799.797 

Afschrijvingen € 118.753 € 130.379 € 123.215 

Huisvestingslasten € 325.594 € 296.950 € 350.324 

Overige lasten € 382.667 € 398.705 € 368.883 

Totaal lasten € 3.686.740 € 3.536.717 € 3.642.219 

        

Saldo baten en lasten € 27.685 -€ 105.670 € 10.264 

Financiële baten en lasten € 7.889 € 9.000 € 8.675 

Financieel resultaat € 35.574 -€ 96.670 € 18.939 
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Verschillen tussen realisatie en 
begroting Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil % 

Baten         

Rijksbijdragen € 3.540.162 € 3.325.447 € 214.715   

Overige overheidsbijdragen € 55.013 € 20.000 € 35.013   

Overige baten € 119.250 € 85.600 € 33.650   

Totaal baten € 3.714.425 € 3.431.047 € 283.378 8,26% 

          

Lasten         

Personeelslasten € 2.859.726 € 2.710.683 € 149.043 5,50% 

Afschrijvingen € 118.753 € 130.379 -€ 11.626 -8,92% 

Huisvestingslasten € 325.594 € 296.950 € 28.644 9,65% 

Overige lasten € 382.667 € 398.705 -€ 16.038 -4,02% 

Totaal lasten € 3.686.740 € 3.536.717 € 150.023 4,24% 

          

Saldo baten en lasten € 27.685 -€ 105.670 € 133.355   

Financiële baten en lasten € 7.889 € 9.000 -€ 1.111 -12,34% 

Financieel resultaat € 35.574 -€ 96.670 € 132.244   

Kengetallen  

  2016 2015 2014 2013 Streefwaarde 

Solvabiliteit 1 0,69 0,70 0,74 0,73 > 0,50 

Solvabiliteit 2 0,84 0,85 0,85 0,84 > 0,50 

Liquiditeit 4,55 4,41 5,05 4,59 > 2,50 

Rentabiliteit 1,0% 0,5% -0,6% 4,2% 1,0% 

Weerstandsvermogen 25,7% 23,7% 29,1% 28,4% > 20% 

Kapitalisatiefactor 61,8% 60,4% 57,6% 59,6%   

Personele lasten t.o.v. totale baten 77,0% 76,7% 79,2% 76,8%   

 (Toelichting kengetallen zie bijlage) 

Radar kent een gezonde financiële positie. Op bijna alle punten worden de afgesproken normeringen behaald. De 

kapitalisatiefactor ligt vrij hoog. Dit geeft Radar de ruimte om te investeren. Dit is dit (en komend jaar) o.a. zichtbaar 

in forse ICT-investeringen.  
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Begroting 2017 

De begroting 2017 is goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering op 21 januari 2017.  

  Actueel Begroting 

  2016 2017 

Baten     

Rijksbijdragen € 3.540.162 € 3.502.000 

Overige overheidsbijdragen € 55.013 € 44.900 

Overige baten € 119.250 € 52.800 

Totaal baten € 3.714.425 € 3.599.700 

      

Lasten     

Personeelslasten € 2.859.726 € 2.762.600 

Afschrijvingen € 118.753 € 125.000 

Huisvestingslasten € 325.594 € 258.400 

Overige lasten € 382.667 € 469.400 

Totaal lasten € 3.686.740 € 3.615.400 

      

Saldo baten en lasten € 27.685 -€ 15.700 

Financiële baten en lasten € 7.889 € 4.000 

Financieel resultaat € 35.574 -€ 11.700 

 

Het Treasurybeleid 

De vereniging hanteert het uniforme treasurystatuut van Verus. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders 

instellingen voor onderwijs hun financierings-en beleggingsbeleid moeten inrichten. Uitgangspunt is dat de 

toegekende publieke gelden in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. In 2016 is het 

treasurystatuut herzien en opnieuw vastgesteld.  

De vereniging heeft een terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De 

tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. De zakelijke bankrekeningen zijn ondergebracht bij de ING-bank 

en Rabobank. Eind 2014 is besloten om de spaargelden onder te brengen bij de ABN-AMRO Mees Pierson i.v.m. de 

“hogere” rente die we daar ontvangen. 

Prestatiebox  

Het bevoegd gezag ontvangt jaarlijks van het rijk de prestatieboxmiddelen. Dit vloeit voort uit afspraken uit het 

bestuursakkoord van 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De vier hoofdlijnen uit het 

bestuursakkoord zijn: 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; 2. Een brede aanpak voor duurzame 

onderwijsverbetering; 3. Professionele scholen; 4. Doorgaande ontwikkellijnen. 

De gelden die ontvangen worden zijn beschikbaar gesteld om deze actielijnen en de daarbij vastgestelde 

doelstellingen te realiseren. De gelden ontvangen we deels via de prestatiebox en deels via lumpsum.  
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In het strategisch beleidsplan is te lezen hoe Radar op bovenstaande doelen in zet en deze realiseert. De 

prestatieboxgelden, voormalige NOA-gelden en eigen middelen worden hiervoor ingezet. Enkele opvallende punten 

daaruit zijn: in afgelopen 2 jaar heeft Radar fors ingezet op professionalisering door scholingstrajecten, 

inspiratiedagen, opleidingen, etc. Een tweede is de inzet op een professionele digitale omgeving, zodat het voor 

leerlingen (en medewerkers) mogelijk is om van alle digitale mogelijkheden optimaal gebruik te maken. Eind 2016 is 

een investering van bijna € 90.000 euro afgesproken.  

 

Accountant  

Op 20 april 2017 werd een goedkeurende controleverklaring afgegeven door de accountant inzake de jaarstukken van 

2016. In de controleverklaring wordt aangegeven dat naar het oordeel van de accountant deze jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de vereniging Radar en dat de financiële middelen rechtmatig zijn ingezet.  

De volledige tekst van de accountantsverklaring ligt ter inzage in het bestuurskantoor in Zierikzee.  

Jaarrekening 

De complete jaarrekening is op te vragen bij het bestuurskantoor.   
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Hoofdstuk 8 Continuïteitsparagraaf 

 

Personele bezetting  

Personele bezetting           

In fte    2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

              

Management scholen     4,1 
 

   

Onderwijzend Personeel  30,5 
 

   

Overige medewerkers  7,1 
 

   

Totaal FTE    42,2 41,7 40,4 38,5  

Personele lasten t.o.v. totale baten   77% 78% 78% 79%  

              

 

Radar heeft de laatste jaren met minder krimp te maken gehad dan oorspronkelijk was geprognotiseerd. Dit had te 

maken met enkele ontwikkelingen in de omgeving, met name sluiting van omliggende scholen en aantrekkingskracht 

van enkele locaties. De komende jaren zal er nog sprake zijn van een krimp van 5% tot 10%. Radar zal haar formatie 

aan deze ontwikkeling aanpassen. Gemiddeld is dat een (ruime) formatieplaats per jaar. Naar verwachting zal dit 

grotendeels kunnen door natuurlijke afvloei en het eventueel stimuleren van voortijdige afvloeiing. Daarnaast maakt 

Radar gebruik van de ruimte in het Transfercentrum (rond de 2 FTE). In deze formatiekrimp wordt het management 

van de scholen meegenomen. Het doel is deze evenredig te laten krimpen.  

Meerjarenperspectief  

Inkomsten schooljaar   2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Personele bekostiging regulier   € 2.254.116 € 2.237.652 € 2.176.100 € 2.091.800 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid   € 415.535 € 408.402 € 397.200 € 383.700 

Materiële instandhouding   € 534.493 € 522.565 € 508.200 € 488.500 

Totale OC&W inkomsten   € 3.204.144 € 3.168.619 € 3.081.500 € 2.964.000 

            

Prestatiebox   € 72.122 € 70.200 € 68.000 € 66.000 

Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging   € 165.862 € 165.862 € 165.862 € 165.862 

Verwachte ontwikkeling bekostiging   € 0 € 19.075 € 28.620 € 29.184 

SWV reguliere ondersteuning   € 38.951 € 27.500 € 27.000 € 26.000 

SWV arrangementen   € 47.500 € 30.000     

            

Ouderbijdragen   € 29.975 € 29.150 € 28.000 € 27.000 

Contributies   € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 

Huur en medegebruik   € 14.800 € 14.800 € 14.800 € 14.800 

Subsidie gemeente   € 7.500 € 7.000 € 7.000 € 7.000 

Subsidie gemeente (overschrijdingsregeling)    € 23.600 € 15.600 € 15.600 € 15.600 

Taal Expertise Centrum?   € 0 € 0 € 0 € 0 

Project Scholen voor de Toekomst   € 24.000 € 8.000     

Detachering Scholen voor de Toekomst   € 8.000 € 0     
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Uitkeringen Vervangingspool   € 78.500 € 78.500 € 78.500 € 78.500 

Bijdragen derden   € 0 € 0 € 0 € 0 

Overige inkomsten   € 0 € 0 € 0 € 0 

Rentebaten   € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 

            

Totale overige inkomsten   € 518.210 € 473.087 € 440.782 € 437.346 

            

Totale opbrengsten   € 3.722.354 € 3.641.706 € 3.522.282 € 3.401.346 

            

Aantal leerlingen (T -1) < 8 jr 

                    
272  

                    
275  

                    
265  

                    
249  

  8 jr > 

                    
288  

                    
270  

                    
265  

                    
263  

  Totaal 

                    
560  

                    
545  

                    
530  

                    
512  

            

            

Beleidsprogramma's   2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

            

Uitvoering NOA-beleid   € 110.000 € 20.000     

Taal Expertise Centrum     p.m.     

Uitvoering speerpuntenbeleid Radar     € 15.000     

Profilering JW van der Doelschool     € 5.000     

Muziek op school     € 6.600     

Project Scholen van de Toekomst     € 24.000     

            

Totaal € 110.000  € 70.600 € 0 € 0 

            

            

Kaderbegroting schooljaar   2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

            

Inkomsten   € 3.722.354 € 3.641.706 € 3.522.282 € 3.401.346 

Inzet van vermogen   € 110.000 € 35.000     

Versterking van vermogen   € 0 € 0 € 0 € 0 

Beschikbaar voor beleidsprogramma's en exploitatie   € 3.676.706 € 3.522.282 € 3.401.346 

            

            

Beleidsprogramma's   € 110.000 € 70.600 € 0 € 0 

      1,9% 0,0% 0,0% 

            

Materiële kosten           

- Afschrijvingen   € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 

- Huisvestingslasten   € 258.000 € 259.000 € 260.000 € 261.000 

- Overige instellinglasten   € 398.000 € 399.000 € 400.000 € 401.000 

Materiële kosten   € 781.000 € 783.000 € 785.000 € 787.000 

Materiële lasten t.o.v. totale baten 0,35% 21,0% 21,5% 22,3% 23,1% 

            

Personele lasten   € 2.854.000 € 2.823.106 € 2.737.282 € 2.614.346 

Overige personele lasten   € 93.500 € 94.000 € 94.000 € 94.000 

Beschikbare loonkosten   € 2.760.500 € 2.729.106 € 2.643.282 € 2.520.346 

Globale FTE inzet o.b.v. beschikbare loonkosten   42,2 41,7 40,4 38,5 
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Bovenstaand is opgenomen de realisatie van 2016; de cijfers van 2017 t/m 2020 zijn gebaseerd op de 

meerjarenbegroting welke door het bestuur is vastgesteld op d.d. 3 april 2017. 

Doordat Radar nog enkele jaren met krimp te maken heeft, zullen ook de inkomsten evenredig afnemen. Dit noopt tot 

een proactief formatiebeleid, zoals hierboven beschreven.  

Een zorgpunt is dat de huisvestingslasten niet evenredig afnemen met de daling van de inkomsten. Zie hiervoor het 

onderstaand beschreven risico. 

Ditzelfde geld voor de overige lasten. Radar zal actief zoeken naar mogelijkheden om deze lasten te laten afnemen, zo 

mogelijk evenredig met de daling van de inkomsten.  

Radar heeft een gezonde financiële situatie. Er is voldoende vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen in de 

komende jaren.  

Risicobeleid en interne beheersmaatregelen 

Radar is bewust van de aanwezige risico’s, heeft deze in kaart gebracht en anticipeert hierop.  

Komend jaar zal Radar een nieuw risicobeheerssysteem inrichten.  

Een deel is uitbesteed aan het administratiekantoor.  

Radar heeft in haar financieel beleidsplan een paragraaf opgenomen over de risico’s die er zijn voor de organisatie. 

Daarin vallen de volgende risico’s op. 

• Risico’s ten opzichte van de Rijksbijdrage.  

De te verwachten Rijksbijdrage is aan wisselingen onderhevig. Dit heeft te maken met veranderende regelgeving, 

waardoor subsidies soms plotseling wegvallen. Zo was er b.v. veel onzekerheid over de kleine scholentoeslag. Deze 

toeslag geldt voor alle Radarscholen, onder de 145 leerlingen. Het wegvallen daarvan zou grote gevolgen hebben. Op 

dit moment loopt de discussie over een vernieuwing van het bekostigingsstelsel, waarbij de kleine scholen toeslag 

verdwijnt en er een dunbevolktheidstoeslag voor in de plaats komt. Het risico dat dit nadelig uitpakt voor Radar is 

redelijk groot.  

• Risico’s inkomsten lokale overheid.  

Ook de inkomsten van de lokale overheid zijn niet stabiel. Er wordt gesproken over het verminderen tot nul van de 

overschrijdingsbijdrage. Tevens zijn de inkomsten vanuit het SWV afgenomen en zullen ook komend jaar nog verder 

afnemen, met name in de vergoeding uren IB-er. Het gaat hier om totaal bedrag dat lager ligt dan € 100.000.  

• Het risico van de leerlingenontwikkeling 

Een belangrijke factor is het leerlingenaantal. De soms sterke daling daarvan zorgt voor een flinke inkomstendaling. 

Dat noopt tot een proactief formatiebeleid. 

Door deze daling is er het risico dat scholen te klein worden en als zelfstandige vestiging niet door kunnen gaan. In 

2015 heeft Radar haar vestiging De Schouw daarom moeten sluiten. Gekozen is voor een fusie met een Radarschool 

Samuël. Dit leidt altijd tot verlies van inkomsten, als is in genoemde fusie dit voor een groot gedeelte gecompenseerd 

door de fusieregeling. In 2021 stopt deze bekostiging. Radar zal daar op moeten voorsorteren met haar 

formatiebeleid.  

In 2016 is gestart met het proces om keuzes te maken voor Zonnewijzer, omdat ook deze school te klein wordt om 

zelfstandig door te gaan. In 2017 zal dit proces verder vorm krijgen.  
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Door de leerlingenkrimp en de fusering van scholen is er ook minder management nodig. Op dit moment is het 

management nog te weinig mee gekrompen met de mindere inkomsten. Deze uitdaging staat voor komend(e) 

jaar/jaren op de agenda. Hierbij gaat het totaal om ongeveer 1 FTE.  

• Risico in huisvesting 

Radar beheert een aantal onderhoud intensieve gebouwen. Dat vraagt voortdurend onderhoud. Dit in combinatie met 

leegstand van een heel aantal lokalen zorgt voor hoge kosten. Radar hanteert gezien alle ontwikkeling rond het 

nieuwe IHP, dat in november van 2017 zal worden vastgesteld,  een voorzichtig onderhoudsbeleid. D.w.z. we 

onderhouden de gebouwen, zodat ze er netjes uitzien, maar investeren niet in grootschalige vernieuwingen en/of 

verbouwingen. 

In 2017 zal een nieuw IHP vastgesteld worden met alle betrokken partners, waarin ingezet wordt op duurzame 

schoolgebouwen. Daarbij zullen de grootste knelpunten als eerste worden opgepakt. De verwachting is dat dit 

uiteindelijk lagere onderhoudslasten zal opleveren.  

Daarnaast wordt bewust op duurzaamheid ingezet om de exploitatiekosten te laten dalen. 

Een nieuw IHP zal echter ook extra investeringen van Radar vragen. Daarvoor is het noodzakelijk om de voorziening 

groot onderhoud goed op peil te houden.   

• Risico werkdruk 

De teruglopende financiën zorgen voor grotere groepen met een gedifferentieerd aanbod. Dat vraagt dagelijks veel 

inzet van de leerkracht en zorgt voor werkdruk. Dat verhoogt de kans op een groter ziekteverzuim en eventuele uitval. 

In Radar is sprake van een redelijk hoge verzuimfrequentie. Radar zet hier actief op in.  

• Het risico van de kleine scholen 

Zeer kleine scholen zijn kwetsbaar. De risico’s nemen toe. Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek.  

In een kleine school zijn weinig mensen die de school draaiende moeten houden. Vaak zijn er 3 dubbele 

combinatiegroepen, die veel inzet en inzicht vragen van de leerkracht. Daarnaast is het lastig om de leerlingen sociaal 

te laten leren omdat er weinig leeftijdsgenootjes zijn.  
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Lijst met afkortingen 

 

ARBO   - arbeidsomstandigheden 

ASV   - algemene schoolverkenning 

BHV   - bedrijfshulpverlening 

CAO PO   -  collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 

CFI   - centraal financiële instelling 

FPU   - flexibele pensionering en uittreding 

GMR   - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

ICT   - informatie en communicatietechnologie 

MR   - medezeggenschapsraad 

OCNV   - onderwijsbond CNV 

PAGO   - periodiek algemeen geneeskundig onderzoek 

PKO   - periodiek kwaliteitsonderzoek 

POP   - persoonlijk ontwikkelingsplan 

CPOZ   - coöperatie primair onderwijs zeeland 

RIE   - risico-inventarisatie en evaluatie  

ROC   - regionale opleidingscentra 

RPCZ   - regionaal pedagogisch centrum zeeland 

SBO   - speciale school voor basisonderwijs 

SWV O3   -   samenwerkingsverband Passend Onderwijs O3 

TCOZ   - Transfer Centrum Onderwijs Zeeland 

WMS   - wet medezeggenschap 
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Definities kengetallen 

Solvabiliteit 1: Eigen vermogen gedeeld door totaal passiva (x 100%)  

Het geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met 

eigen vermogen of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit, des te groter is het risico, dat de 

vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. 

 

Solvabiliteit 2: Eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal passiva (x 100%) 

Dit kengetal wordt berekend omdat een instelling haar vermogenspositie en exploitatiesaldo kan beïnvloeden door de 

voorzieningenpositie aan te passen. Doorgaans is er namelijk sprake van een bandbreedte ten aanzien van de 

voorzieningen. Voorzieningen kunnen op verschillende manieren zijn onderbouwd, maar moeten wel stelselmatig tot 

stand komen. De instellingsaccountant toetst of er geen (onterechte) stelselwijzigingen worden doorgevoerd. Er zijn 

grote verschillen in de voorzieningen tussen instellingen. Er is nogal eens discussie of voorzieningen aan het eigen of 

aan het vreemd vermogen moeten worden toegerekend. Enerzijds worden voorzieningen gevormd uit eigen 

middelen( via dotaties) maar anderzijds staan er verplichtingen tegenover en/of risico’s die hun oorsprong vinden in 

de balansdatum. 

 

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden.  

Het geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter 

dan 1 wordt doorgaans als voldoende beschouwd omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden ten minste 

evenveel vlottende activa staan. Met andere woorden: er is sprake van een positief werkkapitaal: de instelling hoeft 

geen vaste activa om te zetten in liquide middelen of financieringen aan te gaan om aan haar verplichtingen te kunnen 

voldoen. 

 

Rentabiliteit: het resultaat gedeeld door de totale baten (incluis de rentebaten)( x 100%).  

Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten/kosten. Onder de financiële 

baten zijn uitsluitend de rentebaten opgenomen. 

 

Weerstandsvermogen PO: Eigen vermogen – de materiele vaste activa gedeeld door de Rijksbijdrage.  

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de instelling in staat is om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Het 

geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en legt daarmee een verband tussen de 

omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering.  De laatste jaren wordt de kapitalsatiefactor als sturingsgetal 

gebruikt (advies commissie Don).  

 

Kapitalisatiefactor: Totaal kapitaal minus de gebouwen en terreinen,  gedeeld door de totale baten. 

Dit kengetal is toegevoegd naar aanleiding van het rapport van de commissie Don. Het advies voor kleine besturen 

(waaronder Radar valt) om een bovengrens van 60 % te hanteren. Radar zit dicht tegen de bovengrens aan, wat 

inhoud dat de Radar een heel gezonde financiële positie heeft. Het geeft aan de andere kant aan dat Radar voldoende 

vermogen heeft om te kunnen investeren.  


