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Voorwoord 

 
Onderwijs is in beweging, Radar is volop in beweging, het borrelt en bruist op de scholen.  
Ons motto is een ambitie die meer en meer zijn vorm krijgt: voor elk kind bijzonder. Daarmee spreken we uit dat we 
de ‘ontwikkeling van elk kind bijzonder’ ons uitgangspunt is. Dat is het vertrekpunt voor elke leerkracht. Dat brengt 
veel ontwikkelingen in gang: de inzet naar meer gepersonaliseerd leren en b.v. het denken over groepsdoorbrekend 
en minder klassikaal werken. Daarnaast loopt ook de ontwikkeling naar integrale kindcentra en o.a. het uitwerken van 
het nieuwe integrale huisvestingsplan. Dit alles laat het onderwijs bruisen en ontwikkelingen naar steeds meer: voor 
elk kind bijzonder!  
Maar er is meer. Voor ons staat Bijzonder vooral voor de bron waaruit we werken: de Bijbel, als woord van God. De 
geweldige boodschap van Hoop, Kracht en genade. Dat kleurt wie we zijn, dat kleurt ons onderwijs, dat is de bodem 
waarop we staan.  
Het jaar 2017 was een roerig jaar, waarin leerkrachten volop de aandacht vroegen voor hun beroep. De passie staat 
onder druk door de hoge werkdruk en de te lage beloning. Ook Radar deed mee in deze discussie, wat leidde tot een 
tweetal stakingsdagen.  
Dit jaarverslag neemt u mee in het kalenderjaar 2017 en laat u zien wat er allemaal gebeurde in Radar; met soms een 
doorkijkje naar 2018 en verder, als dat vanwege actuele ontwikkelingen nodig is.  
Tenslotte ontkomen we niet aan alle kengetallen en gegevens die nodig zijn om dit verslag compleet te maken 
conform de voorschriften, vastgelegd in de Wet op het Onderwijstoezicht.  
Ik hoop dat u na het lezen van dit jaarverslag 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 jaarverslag? Stuur dan een mail naar info@radarscholen.nu. 
 
Zierikzee, april 2018,  
Namens het bestuur,  
Clemens Pronk, algemeen directeur 
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Hoofdstuk 1 Missie en visie  

 
Onze missie verwoorden we kernachtig in:  
 
“Voor elke leerling bijzonder” 
 
Hiermee bedoelen we dat Radar: 

 “bijzonder onderwijs” aanbiedt, onderwijs vanuit de Bijbel, omdat we geloven dat de Bijbelse boodschap erg 
belangrijk is in het leven van mensen. 

 onderwijs op maat aanbiedt. Dat wil zeggen dat ons onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de 
ontwikkelingsbehoefte van elk kind. 

 er naar streeft dat het onderwijs op haar scholen bijzonder is in die zin, dat het niet gewoon is. Het is 
onderscheidend en vernieuwend. 

 
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 in zijn ontwikkeling 
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,  
 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. 
 
In ons strategisch beleidsplan staan een drietal ontwikkelpunten centraal: leren met en van elkaar, eigenaarschap en 
excellent onderwijs.  
In het voorjaar van 2018 zal ons strategisch beleidsplan opnieuw geschreven worden, maar wel vanuit dezelfde missie.  
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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-fuseerde De 
Schouw met Samuël tot De Morgenster. In augustus 2017 fuseerde Zonnewijzer met Jenaplan school Johan Louis de 
Jonge. Zonnewijzer werd daarmee een dislocatie van Johan Louis de Jonge. Per 1-8-2018 zal ook deze dislocatie haar 
deuren sluiten en gaat Radar verder met 5 locaties.  
 

Naam school Directeur  Plaats school Brinnr. 

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

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

Radarschool Jan Wouter van den Doel 
C. Visser-van Weijen (tot 1-8) 
W. Kostense (per 1-8) 

Zierikzee 07MR 

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

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge D. de Bruijne-Posdijk 
 

Zierikzee 08WF 

Radarschool Zonnewijzer (dislocatie) Zonnemaire  

Organisatiestructuur 

Radar is een vereniging met leden. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Zij moet toestemming 
geven voor zeer belangrijke besluiten, zoals een fusie. Het (toezichthoudend) bestuur van de vereniging legt 
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over het afgelopen kalenderjaar. Het (toezichthoudend) 
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 integraal 
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 31-12-2017 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); 
- lid Generaal college voor de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland  
- voorzitter Commissie van Toezicht Christelijke scholengemeenschap Prins 
Maurits te Middelharnis 
- voorzitter college voor bezwaren en geschillen Prostestante kerk in Zeeland 
- voorzitter kamerkoor Luscinia  
 

Krijna van de Panne-den Boer 
(Kerkwerve), Secretaris   

Medewerker melkveehouderij Van de Panne 

Jeremy Harms Bouwkundig projectleider bij Architectenbureau W. Kort te Zierikzee 
Hans Jonker (Burgh–Haamstede), 
lid 

Zelfstandig ondernemer Optiekbranche (VOF).  
Opticien/troubleshooter in optiekbedrijf. 

Bert Flikweert (Zonnemaire), lid  Medewerker Bouman Potter te Poortvliet   
 
Op 21 juni 2017 is de algemene ledenvergadering in Zierikzee gehouden. In deze vergadering zijn de jaarstukken van 
2016 besproken. Ook vond een bestuursverkiezing plaats. In het tweede deel van de vergadering vond een 
gedachtenwisseling plaats over het onderwerp “Waarde(n)vol partnerschap tussen school en ouders”, onder leiding 
van de adviseur ouderbetrokkenheid van koepelorganisatie Verus. 
  
Het bestuur heeft in 2017 tien reguliere vergaderingen gehouden, in aanwezigheid van de algemeen directeur. Tijdens 
deze vergaderingen werden per kwartaal de financiële en inhoudelijke managementrapportages besproken. Ook 
werden de begroting 2017 en het bestuursformatieplan 2017-2018 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen op de 
agenda waren het meerjarenbeleid ten aanzien van huisvesting en de ontwikkeling naar zogenaamde Integrale Kind 
Centra. Daarnaast vond maandelijks overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur en een ander bestuurslid en 
de algemeen directeur, ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen en ter bespreking van lopende zaken. 
  
Een belangrijke gebeurtenis was de aankondiging van het afscheid van algemeen directeur Kees van Damme, die (de 
rechtsvoorganger) van Radar lange tijd heeft gediend. De procedure voor de opvolging is door het bestuur, in goed 
overleg met de GMR, voortvarend ter hand genomen, resulterend in de benoeming van Clemens Pronk tot nieuwe 
algemeen directeur per 1 september 2017. Het bestuur is verheugd over de prettige, positief gestemde samenwerking 
met de algemeen directeur en de overige leden van het management team en met de leden van de GMR. 

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. In 
2017 zette de trend van daling door tot 207 leden per 31-12. In heel 2017 zegden 108 leden hun lidmaatschap op. De 
redenen daarbij waren niet altijd duidelijk. De opgegeven redenen varieerden van: geen kind meer op de basisschool 
tot voldoende vertrouwen in bestuur. 
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Code Goed Bestuur  

In het managementstatuut is de taakverdeling tussen het bestuur en de AD vastgelegd. Het bestuur heeft ten aanzien 
van de scholen een toezichthoudende taak en heeft 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 in 2017 heeft het bestuur o.l.v. Verus opnieuw een evaluatie gehouden over haar eigen functioneren en in relatie 
tot de algemeen directeur. Daarnaast zijn vervolgstappen gemaakt in het professionaliseren van het Good 
Governance.  

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. 
 
In 2017 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het managementteam:  

 Per 1-1-2017 nam dhr. Kees van Damme het stokje over van dhr. Clemens Pronk, die als interim (intern) het 
algemeen directeurschap waarnam.  

 Per 1-9-2017 is dhr. Kees van Damme met keuzepensioen gegaan en is dhr. Clemens Pronk, na een externe 
procedure, benoemd tot algemeen directeur. Dhr. Kees van Damme is nog enige tijd als adviseur betrokken 
geweest bij Radar.  

 Dhr. Wim Kostense heeft tot maart 2017 als interim het directeurschap waargenomen op Radarschool Onder 
de Wieken. Hij werd opgevolgd door dhr. Clemens Pronk die dit tot de herfstvakantie waarnam. Ondertussen 
kon de eigen directeur re-integreren en haar taken per oktober 2017 weer geheel overnemen.  

Het bestuurskantoor 

Het bestuurskantoor is gevestigd in Radarschool Jan Wouter van den Doel in Zierikzee. Daar heeft de algemeen 
directeur dhr. M.C. (Clemens) Pronk zijn vaste werkplek. Het secretariaat en administratie zijn in handen van mevr. H. 
(Hubrina) de Vlieger-Landman. 

Samenwerkingsverbanden en netwerken 

In 2017 participeerde Radar in de volgende samenwerkingsverbanden: O3, CPOZ (waaronder TCOZ en 3L-academie) 
en LEA. 

391
365

284 266
239 252

335 315

207

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal leden vereniging

Aantal leden
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Samen met Obase onderhouden we de TEC (taal expertise centrum), wat vooral zichtbaar is in de ‘schakelklas’ waar 
leerlingen die de Nederlanse taal nog niet machtig zijn, deze in korte tijd krijgen aangeleerd. 
Radar werkt ook samen met Kibeo als het gaat om de leerlingen in de voor- en naschoolse opvang en de peutergroep. 
Op Radarschool Helchersee werd gestart met een proeftuin IKC en een intentieverklaring voor verdergaande 
samenwerking in de vorming van IKC’s is in de maak en zal in 2018 afgerond worden. 
Radar neemt deel aan het boven bestuurlijk overleg CPOZ: Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. Daarin werken 
(bijna) alle onderwijsbesturen van Zeeland samen. Bijvoorbeeld in de 3L-academie (nascholing) en in TCOZ 
(vervangingspool). 
De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) houdt zich bezig met lokale onderwijsvraagstukken. Een van deze vraagstukken is 
de huisvesting. In 2016 is binnen de LEA een nieuw huisvestingsplan opgesteld, wat de raad in 2017 heeft vastgesteld. 
O3 is het samenwerkingsverband waar de bijzondere zorg aan leerlingen wordt geregeld. In 2017 is een fusie met 
Kind-op-1 voorbereid, die per 1-1-2018 van kracht zal gaan. Het samenwerkingsverband zal dan verder gaan onder de 
naam Kind-op-1. 
Radar neemt ook deel aan verschillende netwerken op Zeeuws niveau waaronder: Personeel en Organisatie, Kwaliteit, 
Boeiend onderwijs en Scholen voor de toekomst. 

GMR verslag  

Dit is het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met betrekking tot het schooljaar 2016-2017 
Er werd door de GMR ongeveer tweemaandelijks vergaderd, dit schooljaar elke keer op de Jan Wouter van den Doel 
school. De GMR kwam 5 keer bij elkaar en één keer werd er een basiscursus georganiseerd voor GMR/ en MR leden. 
De vergaderingen worden door de voorzitter geleid, en geopend met een tekst en/of gebed.  
Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van het 
dagelijks bestuur en de vereniging. 
In schooljaar 2016-2017 hebben we een aantal keer een kort overleg gevoerd met het bestuur.  
 
In het schooljaar 2016-2017 was de samenstelling van de GMR als volgt: 
Radarschool Helchersee:   Evelien van der Bok, Peter Vlam/Marco Capelle 
Radar Jenaplanschool JL de Jonge:  Willeke Braber-Schot en Martijn de Vos 
Radarschool Jan Wouter van den Doel: Els Munter en Sytske de Looze 
Radarschool Onder de Wieken:  Carine Francke en Marie José Kroot 
Radarschool Zonnewijzer*:  Judith Punselie en Jan Jaap van de Wekken  
Radarschool De Morgenster:  Kees de Broekert en Henriëtte de Bakker 
* Per 1-8-207 is Zonnewijzer een dislocatie van de JL de Jonge geworden en is er één gezamenlijke MR voor deze fusieschool.  

 
De onderwerpen die aan de orde komen, worden meestal aangeleverd door de directie of het bestuur. Naar de aard 
van het stuk wordt dan instemming of advies van de GMR gevraagd.  
De GMR draagt ook zelf onderwerpen aan bij het bestuur en probeert zoveel mogelijk mee te denken in de processen. 
Ook de lokale MR-en kunnen onderwerpen aandragen. 
De GMR boog zich dit jaar over diverse beleidszaken en –stukken.  
Ook nam, en neemt, een afgevaardigde vanuit de PGMR zitting in de sollicitatiecommissie voor de LB functies. 
De GMR was dit jaar ook nauw betrokken bij het aannemen een nieuwe algemene directeur. 
Dit jaar kwamen volgende onderwerpen ter tafel en zijn goedgekeurd door de GMR 
      

- CPOZ / TCOZ (Transfer Centrum Zeeland) 
- TEC (Taal Educatie Centrum) 
- Kadernotitie 
- IHP 
- Klokkenluidersregeling 
- Beleid werving en selectie 
- Concept MJOP2016 – 2022 
- vakantierooster 2017-2018 
- begrotingen 
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- financiële rapportages 
- personele zaken 
- Beleidsstuk Vitaal werken bij Radar 
- Cupella 
- Bestuur Formatieplan 
- Fusie Zonnewijzer/JL.deJonge 
- Meer jaren onderhoud plan 
- Vervangingsbeleid 
- IKC 
- Rooster van aftreden GMR 

 
 
 
 
 
 
  



Radarscholen – (financieel) jaarverslag 2017 
 
 

11 
 

 
 
 
  



Radarscholen – (financieel) jaarverslag 2017 
 
 

12 
 

Hoofdstuk 3 Organisatie indicatoren 
 
3.1 Leerlingaantallen  
Op 1 oktober 2017 had Radar 533 leerlingen, verdeeld over 6 locaties. Daarmee zette de trend van licht daling door. 
De verwachte ontwikkeling van de leerlingaantallen ziet er als volgt uit:   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
05QD De Morgenster 67 (27) 75 64 60 55 50 50 50 
05VI Zonnewijzer  44 43 40 21     
07BZ Helchersee  81 107 109 112 110 110 110 110 
07MR JW van den 147 132 113 106 105 105 105 105 
07YS Onder de Wieken  99 115 107 101 100 100 100 100 
08WF JL de Jongeschool  89 91 111 133 140 140 140 140 
 Totaal 558 563 544 533 510 510 510 510 
(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 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. Vooral 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. 
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Aantal leerlingen per leerjaar 

 

Bron: ultimview (Parnassys) opgehaald 10-4-2018 

In de tabel is het totaalaantal leerlingen per leerjaar te zien. Gemiddeld zitten er 70 leerlingen in een leerjaar 
(gerekend vanaf groep 2). Er is een afname zichtbaar van 80 naar 64 leerlingen per leerjaar.  

In- en uitstroom van leerlingen  

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

 

Bron: ultimview (Parnassys), opgehaald 10-4-2018 

Leerling gewichten 

  

Bron: ultimview (Parnassys) 10-4-2018 
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Radar kent niet veel gewichtenleerlingen*. Slechts 9 % kent een gewicht van 0,3 of 1,2. Deze leerlingen zitten 
voornamelijk op Radarschool Jan Wouter van den Doel.  
De inspectie heeft geen controle uitgevoerd op de gewichten.  

* 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 2017 is rond twee casussen door ouders contact geweest met de vertrouwenspersoon. Hieruit zijn gesprekken 
gevoerd met het management. Er zijn geen officiële klachten ingediend.  
Over één casus is contact geweest met de inspectie. Daarover is ook met de inspectie gesproken.  

3.2 Ontwikkeling formatie 

Op 1 oktober 2017 bedroeg de totale formatie WTF 44. Dit zijn alle benoemingen, dus ook b.v. de inzet rond 
arrangementen en de boven formatieve A-pool.  
Hiervan is 13 FTE fulltime en 31 FTE parttime.  
De ontwikkeling van de formatie ziet er als volgt uit:  
 
Schooljaar Fte’s ong 79 % Krimp per jaar Afvloei vanwege 

pensioen 

2016-2017 42,2   

2017-2018 41,7 -0,5  

2018-2019 40,5 -1,2  

2019-2020 39,5 -1,0  

2020-2021 38,5 -1,0 1,000 

2021-2022 37,5 (-2,45) -1,0 1,000 

2022-2023 36,5 -1,0  

2023-2024 35,5 (-2,45) -1,0  

2024-2025 34,5 -1,0 1,2318 

Totaal   6,0  3,2318 

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 (1-1-2018) 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 31-12-2017 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 2018 zal het functiehuis verder worden uitgebreid.  
 
Op 1 oktober 2017 werkten er 66 medewerkers. Dit waren 12 mannen en 54 vrouwen. Het aandeel mannen is 
gestegen naar 17%.  
De leeftijdsopbouw was als volgt opgebouwd: 
 
Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal  

15-25 2 1 3 

25-35 8 3 11 

35-45 15 1 16 

45-55 18 2 20 

55-65 11 4 15 

65+ 0 1 1 

Totaal  54 12 66 

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. Er zijn geen ontslagen geweest in 2017.  

Gemiddelde gewogen leeftijd (GGL)  

De gemiddelde gewogen leeftijd van het personeel op de locatie is als volgt: 
 
School GGL per 1-10-2017 
De Morgenster  45,8 
Helchersee 39,8 
Jan Wouter van den Doel 44,3 
Onder de Wieken 39,7 

Radar Jenaplanschool J.L de Jonge & Zonnewijzer  37,2 
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Hoofdstuk 4 Onderwijsprestaties 

Inspectieoordeel 

Alle Radarscholen hebben het basisarrangement. In 2017 is er telefonisch contact geweest met de inspectie. 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. Sinds 2016 nemen we de IEP-toets af op alle scholen.  
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.  
 

School  2015 (CITO) 2016 (IEP) 2017 (IEP) Aantal ll 

Radarschool Samuël & De 
Morgenster  

539 (Schouw) 
533 (Samuël) 

90 88 8 

Radarschool Zonnewijzer Geen groep 8 65 79 5 

Radarschool Helchersee 535,0 84 76 7 

Radarschool Jan Wouter van 
den Doel  

532,4 81 77 10 

Radarschool Onder de 
Wieken 

537,9 79 82 13 

Radarschool Johan Louis de 
Jonge 

537,8 81 78 13 

 
Blauw: boven de bovengrens van de onderwijsinspectie, Groen: op of boven de norm (ondergrens), Rood: onder de 
ondergrens  
 
In 2017 scoorden een drietal scholen op of boven de ondergrens (groen). Een school scoorde boven de bovengrens. 
Een tweetal scholen scoorden onder de ondergrens (rood). Bij een tweetal scholen was 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 2014 t/m 2018 

 

 
Bron: Ultimview (Parnassys), opgehaald 10-4-2018 
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Hoofdstuk 5 Evaluatie van beleidsdoelstellingen 

 
Jaarlijks wordt de visie van Radar uitgewerkt in concrete doelen en acties. 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 voor het schooljaar 2017-2018, met als kernwoord: verbinden. Samen 
willen we Christelijk onderwijs verzorgen op Schouwen-Duiveland. Daarom hebben we uitdagende doelstellingen 
gesteld. In 2017 zijn we gestart met een jaarplan voor 2018-2019 waarin de nadruk lag op de verdere ontwikkeling van 
Kindgericht onderwijs.  

Identiteit 

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 voorjaar van 2017 is een gezamenlijke Passie-
Paasviering georganiseerd in Zierikzee, waarmee Radar haar identiteit naar buiten zichtbaar heeft gemaakt. Alle 
verschillende scholen startten met een korte viering in één van de Zierikzeese kerken. Daarna liepen alle leerlingen in 
optochten door Zierikzee naar de Nieuwe Kerk, waar voor de Nieuwe kerk een gezamenlijke viering werd gehouden. 
Met panelen werd het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus uitgebeeld. Teksten en muziek omlijstten deze.  

Onze koers is samen te vatten 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 bijvoorbeeld sterk zichtbaar geworden in de Schakelklas voor 
leerlingen met grote taalachterstand (TEC).  

In 2017 is de kadernotitie aangevuld met een korte profileringsnota per school.  

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.  
In 2017 is dit afgesloten met een “markt” waarin leerkrachten elkaar wederzijds konden informeren, stimuleren en 
bevragen.  

Vanuit haar visie Kindgericht onderwijs te willen geven, zet Radar 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 netwerk. Tevens is een oriëntatie op nieuwe digiborden afgerond, waarin 
gekozen is voor de touchscreens van Prowise, waarvan de eerste lichting begin 2017 geleverd is. Tevens is een grote 
investering gedaan in Prowise Chromebooks. Hiermee is een stevige basis gelegd voor een optimale digitale omgeving 
om het gepersonaliseerd leren verder vorm te geven.  
In dit kader is ook geïnvesteerd in de verder ontwikkeling van een zgn. intranet, waarmee communicatie tussen 
scholen, dataopslag, etc. wordt vergemakkelijkt.  

In 2017 werd Radarbreed gestart met een proef met Snappet. Een digitaal platform voor adaptief en dynamisch 
onderwijs voor alle leerlingen. Het geeft vele mogelijkheden om meer in te spelen op de ontwikkeling van elk kind 
bijzonder, er kan veel sneller feedback worden gegeven en een leerling kan meer eigenaarschap krijgen op zijn eigen 
leren. Daarnaast zijn er ook voor de leerkracht vele voordelen: geen nakijkwerk, je kan realtime de vorderingen volgen 
en op inspelen en je kan o.a. werk afgestemd op de ontwikkeling van de leerling klaarzetten.  
Elke school volgt zijn eigen stappen en ontwikkeling in de groei naar meer gepersonaliseerd leren. Snappet (en andere 
digitale platformen als Rekentuin, Muiswerk, etc.) worden vooral ingezet voor de vakken rekenen, spelling, Engels en 
taal.  



Radarscholen – (financieel) jaarverslag 2017 
 
 

20 
 

Structuur en cultuur  

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 is de oriëntatiefase afgerond en is een intentieverklaring 
ondertekend. Een drietal directeuren heeft in dit kader de opleiding IKC-directeur gevolgd. Deze zal in 2018 worden 
afgerond met een koersplan voor ontwikkeling IKC binnen Radar.  

In 2017 werd is het proces rond het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) afgerond en werd het 
door de raad vastgesteld. 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 (IKC’s), die een groter voedingsgebied hebben dan de eigen kern alleen. Dit betekent 
op verschillende locaties nieuwbouw  

 Bundeling voorzieningen; d.w.z. integrale kind centra 
 Duurzaamheid  
 Scholen die geschikt zijn voor het eigentijds onderwijs  
 Een keuze voor ouders moet blijven, qua identiteit, maar ook onderwijskundig  

Personeel  

De algemeen directeur Kees van Damme was helaas door ziekte heel 2016 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. In januari 2017 heeft hij zijn taak weer kunnen oppakken. Per 1-9-2017 heeft hij 
definitief afscheid genomen en is Clemens Pronk in zijn plaats benoemd. Kees van Damme is nog enige tijd als 
adviseur aan de vereniging verbonden.  
Het managementteam heeft zich ook in 2017 de vraag verder opgepakt: 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 en werkgroepen in de gemeente als: VVE, Zorg&preventie). 
Daarnaast heeft het management zich gebogen over haar eigen mobiliteit. Een mobiliteitsplan is in ontwikkeling en zal 
in 2018 worden afgerond, waarmee alle directeuren een nieuwe uitdaging aangaan. Als organisatie zien we daar een 
grote meerwaarde in, die we beschrijven in het beleidsplan: mobiliteit als professionaliteit.  
Daarnaast is de keuze gemaakt om een kwaliteitsmedewerker te benoemen. Cindy te Ronde voert dit uit naast haar 
taak als directeur van een Radarschool. Christine Visser heeft haar taak als opleidingsmentor verder ontwikkelt.  
Schoolleiders werken voortdurend aan hun professionaliteit. Een drietal directeuren volgen de opleiding tot IKC-
directeur (Christine Visser, Debora de Bruijne en Nelly de Bruijne), Cindy te Ronde volgt als kwaliteitsmedewerker de 
opleiding tot Auditor, Clemens Pronk rondde begin 2017 zijn opleiding tot Master Education Leader af.  

Qua personeelsbestand zijn er geen grote wisselingen geweest. We namen afscheid van Jan Kosterman (onderhoud 
Westhoek), die met pensioen kon gaan; van Annemiek van de Mark (kindercoach) die een nieuwe uitdaging aanging 
op de SBO te Zierikzee en van Winny de Ruijter (leerkracht).  

Nieuw in onze organisatie waren: Hanneke Strietman, Ilona Boone en Arjan Meijer. Allen maakten ze een start in de A-
pool. Lopende het jaar werden dat voor enkelen vaste plaatsen in een van de Radarscholen.  

De professionalisering van de leerkracht staat in het teken van het doel van de organisatie: naar gepersonaliseerd 
leren (andere rol en competenties, werken vanuit leerlijnen, coaching, kindgesprekken). Radar zet in op die 
veranderende rol van de leerkracht. In 2017 werden eerste stappen gezet, die in 2018 volop uitgewerkt gaan worden.  
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Toekomst & vooruitblik naar 2018 

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 7 Financiën  

 
Balans per 31-12-2017 
 

BALANSPOSITIE  31-12-2016  31-12-2017 

Vaste activa  € 677.382 € 706.143 

Vorderingen  € 272.083 € 310.913 

Liquide middelen  € 1.347.832 € 1.259.666 

Totale vlottende activa € 1.619.915 € 1.570.579 

TOTAAL ACTIVA  € 2.297.297 € 2.276.722 

        

Algemene reserve  € 1.530.274 € 1.504.719 

Bestemmingsreserves € 56.921 € 61.171 

Totale vermogen  € 1.587.195 € 1.565.890 

Voorzieningen  € 353.770 € 370.238 

Kortlopende schulden  € 356.332 € 340.594 

TOTAAL PASSIVA  € 2.297.297 € 2.276.722 

Staat van baten en lasten 2017 
 

Overzicht van inkomsten en 
uitgaven 

2017 2016 

  Realisatie Begroting Realisatie 

Baten       

Rijksbijdragen € 3.676.975 € 3.325.447 € 3.540.162 

Overige overheidsbijdragen € 33.977 € 20.000 € 55.013 

Overige baten € 76.744 € 85.600 € 119.250 

Totaal baten € 3.787.696 € 3.431.047 € 3.714.425 

         

Lasten        

Personeelslasten € 2.971.379 € 2.710.683 € 2.859.726  

Afschrijvingen € 130.560 € 130.379 € 118.753  

Huisvestingslasten € 304.853 € 296.950 € 325.594 

Overige lasten € 406.018 € 398.705 € 382.667 

Totaal lasten € 3.812.810 € 3.536.717 € 3.686.740 

        

Saldo baten en lasten     € 27.685 

Financiële baten en lasten € 3.809 € 10.000 € 7.889 

Financieel resultaat -€ 21.305 -€ 95.670 € 35.574 

        
Verschillen tussen realisatie 
en begroting 

Realisatie 2017  Begroting 2017 Verschil 2017  % 

Baten         

Rijksbijdragen € 3.676.975 € 3.325.447 € 351.528   

Overige overheidsbijdragen € 33.977 € 20.000 € 13.977   

Overige baten € 76.744 € 85.600 -€ 8.856   
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Totaal baten € 3.787.696 € 3.431.047 € 356.649 10,39% 

          

Lasten         

Personeelslasten € 2.971.379 € 2.710.683 € 260.696 9,62 

Afschrijvingen € 130.560 € 130.379 € 181 -0,14 

Huisvestingslasten € 304.853 € 296.950 € 7.903 2,66 

Overige lasten € 406.018 € 398.705 -€ 7.313 1,83 

Totaal lasten € 3.812.810 € 3.536.717 € 276.093 7,81 

          

Saldo baten en lasten         

Financiële baten en lasten € 3.809 € 10.000 -€ 5.191 -57,68 

Financieel resultaat -€ 21.305 -€ 96.670 € 75.365 -0,78 
 
Kengetallen 

  2017 2016 2015 2014 2013 Streefwaarde 

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

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

Liquiditeit  4,61 4,55 4,41 5,05 4,59 > 2,50 

Rentabiliteit  -0,6% 1,00% 0,50% -0,60% 4,20% 1,00% 

Weerstandsvermogen  23,4% 25,70% 23,70% 29,10% 28,40% > 20% 

Kapitalisatiefactor  -- 61,80% 60,40% 57,60% 59,60%   

Personele lasten t.o.v. totale baten  78,4% 77,00% 76,70% 79,20% 76,80%  < 80% 
 
(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 2018 
De begroting 2018 is goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering op 25 januari 2018.  
 

  Actueel Begroting 

  2017 2018 

Baten     

Rijksbijdragen € 3.676.975 € 3.522.600 
Overige overheidsbijdragen € 33.977 € 48.200 
Overige baten € 76.744 € 46.800 
Totaal baten € 3.787.696 € 3.617.600 

      

Lasten     

Personeelslasten € 2.971.379 € 2.841.700 

Afschrijvingen € 130.560 € 141.000 

Huisvestingslasten € 304.853 € 248.500 

Overige lasten € 406.018 € 393.700 

Beleidsprogramma's   € 35.000 

Totaal lasten € 3.812.810 € 3.659.900 

      

Saldo baten en lasten     

Financiële baten en lasten € 3.809 € 2.000 

Financieel resultaat -€ 21.305 -€ 40.300 
 
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 
rente die we daar ontvangen. Deze inkomsten zijn tot een minimum gedaald.  

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.  
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.  
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Accountant  
Op 22 mei 2018 een goedkeurende controleverklaring afgegeven door de accountant inzake de jaarstukken van 2017. 
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.  
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Hoofdstuk 8 Continuïteitsparagraaf 

 

Personele bezetting  

Personele bezetting           

In fte 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

            
Management scholen  4,1         
Onderwijzend Personeel 30,5         
Overige medewerkers 7,1         
Totaal FTE 41,6 41,7 41,73* 40,5 39,5 
Personele lasten t.o.v. totale baten  77% 78% 78% 79% 79% 

            

      
* incluis A-pool (bovenformatieve inzet)      
Deze is gemiddeld rond de 2 FTE      

  

 
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 lichte krimp. 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).  

Krimp management  

Met de krimp van het aantal leerlingen en daarmee afname inkomsten, is het de opgave om ook het management 
evenredig mee te laten krimpen. Door sluiting van een tweetal locaties is dit nog dringender geworden. In 2017 is de 
nodige krimp op het management in één keer gerealiseerd door het keuze-pensioen van de algemeen directeur, het 
intern benoemen van een nieuwe algemeen directeur en het deeltijdontslag van een directeur. De krimp was zelfs van 
dermate omvang dat een lichte uitbreiding in 2018 mogelijk is, om de continuïteit in het management niet in gevaar te 
brengen.  

Fusiegelden  

In 2015 en 2017 zijn respectievelijk De Schouw met Samuël (De Morgenster) en Zonnewijzer met JL de Jonge (JL de 
Jonge) gefuseerd. Voor beide fusies wordt vanuit de fusieregeling een subsidie ontvangen. Deze gelden zorgen er voor 
dat er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen en dat het onderwijs op goede manier zijn voortgang kan hebben. 
Zonder fusiegelden had Radar meer dan een viertal formatieplaatsen moeten bezuinigen en dit was zeker ten koste 
gegaan van groepsgrootte met de negatieve gevolgen van dien.  
Wel moet Radar rekening houden met het aflopen van deze regeling. In 2021 en 2023 stoppen de bijdragen. Radar zal 
vroegtijdig inspelen op deze naderende afname van inkomsten en op geleidelijke en zo natuurlijk mogelijk manier 
inspelen op deze reductie.  
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Meerjarenperspectief 

 

Inkomsten schooljaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Personele bekosti ging SBa O
Personele bekosti ging Ba O € 2.166.122 € 2.099.288 € 1.980.100 € 2.000.500 € 2.000.500 € 2.000.500

Personele bekosti ging regul i er € 2.166.122 € 2.099.288 € 1.980.100 € 2.000.500 € 2.000.500 € 2.000.500
Personeels - en arbei dsmarktbeleid € 389.168 € 424.491 € 408.600 € 412.500 € 412.500 € 412.500
Materiële instandhouding € 536.668 € 494.060 € 475.500 € 480.200 € 480.200 € 480.200
Prestatiebox € 93.246 € 95.977 € 92.400 € 93.300 € 93.300 € 93.300
Bi jz. bekostiging sa menvoeging scholen € 324.764 € 325.308 € 325.300 € 160.000 € 160.000 € 160.000
Bi jz. bekostiging werkdrukverlaging € 0 € 82.908 € 79.800 € 80.600 € 80.600 € 80.600
Verwachte ontw. bekostiging werkdrukverlaging € 0 € 0 € 22.100 € 44.700 € 67.100 € 67.100
Bi jz. bekostiging a s iel zoekers € 51.894
SWV overdracht € 107.000 € 104.300 € 100.400 € 101.400 € 101.400 € 101.400

Totale rijksbijdragen € 3.668.862 € 3.626.332 € 3.484.200 € 3.373.200 € 3.395.600 € 3.395.600

Vergoedingen gemeente € 49.000 € 47.700 € 46.000 € 46.400 € 46.400 € 46.400
Huur en medegebruik € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000
Ouderbi jdragen € 29.600 € 28.800 € 27.800 € 28.000 € 28.000 € 28.000
Overige inkoms ten € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400 € 3.400
Rente-baten € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Totale overige inkomsten € 98.000 € 95.900 € 93.200 € 93.800 € 93.800 € 93.800

Totale opbrengsten € 3.766.862 € 3.722.232 € 3.577.400 € 3.467.000 € 3.489.400 € 3.489.400

Bekostigingsaantallen (t-1)
Aantal leerlingen SBaO -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Aantal leerlingen BaO < 8 jaar 276                233                228                231                231                231                
Aantal leerlingen BaO > 8 jaar 271                300                285                287                287                287                

Totaal aantal leerlingen BaO 547                533                513                518                518                518                
Totaal aantal leerlingen 547                533                513                518                518                518                

Beleidsprogramma's 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Werkdrukverlaging € 83.000 € 102.000 € 125.000 € 148.000 € 148.000
Overige beleidsprogramma 's € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000

Totaal € 35.000 € 118.000 € 137.000 € 160.000 € 183.000 € 183.000
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A1 Kengetallen  

 

 

Leerlingprognose 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
05QD De Morgenster 67 (27) 75 64 60 55 50 50 50 
05VI Zonnewijzer  44 43 40 21     
07BZ Helchersee  81 107 109 112 110 110 110 110 
07MR JW van den 147 132 113 106 105 105 105 105 
07YS Onder de Wieken  99 115 107 101 100 100 100 100 
08WF JL de Jongeschool  89 91 111 133 140 140 140 140 
 Totaal 558 563 544 533 510 510 510 510 

 

Kaderbegroting formatie schooljaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Inkomsten € 3.766.862 € 3.722.232 € 3.577.400 € 3.467.000 € 3.489.400 € 3.489.400
Inzet / (vers terking) van vermogen t.b.v. be lei dsprogramma's € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000

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

Totaal  beleidsprogramma's € 118.000 € 137.000 € 160.000 € 183.000 € 183.000
3,2% 3,8% 4,6% 5,2% 5,2%

Beschikbaar voor exploita tie € 3.639.232 € 3.475.400 € 3.342.000 € 3.341.400 € 3.341.400

Materiële lasten
Afschri jvingen € 141.000 € 141.000 € 141.000 € 141.000 € 141.000 € 141.000
Huisvestings lasten € 304.900 € 249.700 € 251.000 € 252.000 € 253.000 € 254.000
Overige las ten € 393.700 € 395.700 € 398.000 € 400.000 € 402.000 € 404.000
Totale materiële las ten € 839.600 € 786.400 € 790.000 € 793.000 € 796.000 € 799.000
Materiële lasten t.o.v. totale  baten 22,3% 21,1% 22,1% 22,9% 22,8% 22,9%

Personele las ten € 2.910.433 € 2.852.832 € 2.685.400 € 2.549.000 € 2.545.400 € 2.542.400
Overige personele las ten € 163.300 € 164.100 € 164.900 € 165.700 € 166.500 € 167.300
Loonkosten € 2.747.133 € 2.688.732 € 2.520.500 € 2.383.300 € 2.378.900 € 2.375.100
Globale FTE inzet met kostentoes lag 41,6 40,7 38,2 36,1 36,1 36,0
Personele las ten t.o.v. tota l e ba ten 77,3% 76,6% 75,1% 73,5% 72,9% 72,9%

A1. Kengetallen Actueel

2017 2018 2019 2020 2021

Personele bezetting in FTE

- Management/directie 4,0 4,7 4,5 3,5 3,3

- Onderwijs personeel 31,6 31,6 31,5 30,5 29,5

- Overige 6,0 5,4 5,0 4,5 3,7

Totaal 41,6 41,7 41,0 38,5 36,5

Verwachting

A1. Kengetallen Actueel Norm
2017 2018 2019 2020 2021

Financiële kengetallen

- Rentabiliteit (langjarig gem.) -0,6% -1,1% -1,0% -1,0% -1,0% 0,0%

- Liquiditeit 4,81 4,69 4,58 4,47 4,36 1,50

- Weerstandsvermogen 23,3% 23,2% 22,0% 21,8% 21,3% 18,5%

Verwachting
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A2 Meerjarenbegroting voor balans en Meerjarenraming van baten en lasten 
 

 

 

A2. Meerjarenbegroting - Balans Actueel

2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVA

Vaste activa:

- Immateriële vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

- Materiële vaste activa € 706.143 € 705.100 € 705.100 € 705.100 € 705.100

- Financiële vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal vaste activia € 706.143 € 705.100 € 705.100 € 705.100 € 705.100

Vlottende activa € 1.550.976 € 1.511.700 € 1.476.700 € 1.441.700 € 1.406.700

TOTAAL ACTIVA € 2.257.119 € 2.216.800 € 2.181.800 € 2.146.800 € 2.111.800

PASSIVA

Eigen vermogen € 1.564.290 € 1.524.000 € 1.489.000 € 1.454.000 € 1.419.000

Voorzieningen € 370.238 € 370.200 € 370.200 € 370.200 € 370.200

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kortlopende schulden € 322.591 € 322.600 € 322.600 € 322.600 € 322.600

TOTAAL PASSIVA € 2.257.119 € 2.216.800 € 2.181.800 € 2.146.800 € 2.111.800

A2. Meerjarenbegroting - Baten 
en lasten

Actueel

2017 2018 2019 2020 2021

Baten

Rijksbijdragen € 3.676.975 € 3.522.600 € 3.567.100 € 3.427.500 € 3.357.400

Overige overheidsbijdragen € 33.977 € 48.200 € 47.000 € 46.000 € 46.000

Overige baten € 76.744 € 46.800 € 45.800 € 45.200 € 45.200

Totaal baten € 3.787.696 € 3.617.600 € 3.659.900 € 3.518.700 € 3.448.600

Lasten

Beleidsimpulsprogramma's € 0 € 35.000 € 125.900 € 146.200 € 168.600

Personeelslasten € 2.987.928 € 2.841.700 € 2.783.100 € 2.618.300 € 2.522.800

Afschrijvingen € 130.560 € 141.000 € 141.000 € 141.000 € 141.000

Huisvestingslasten € 304.853 € 248.500 € 250.200 € 251.400 € 252.400

Overige lasten € 391.069 € 393.700 € 396.700 € 398.800 € 400.800

Totaal lasten € 3.814.410 € 3.659.900 € 3.696.900 € 3.555.700 € 3.485.600

Saldo baten en lasten -€ 26.714 -€ 42.300 -€ 37.000 -€ 37.000 -€ 37.000

Financiële baten en lasten € 3.809 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Financieel resultaat -€ 22.905 -€ 40.300 -€ 35.000 -€ 35.000 -€ 35.000

Verwachting

Verwachting
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B1 / B2 - 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. 
Duidelijk is nu dat voorlopig niet getornd gaat worden aan deze toeslagen.  

 Risico’s inkomsten lokale overheid.  
Ook de inkomsten van de lokale overheid zijn niet stabiel. Zo zal de overschrijdingsbijdrage worden afgebouwd en wil 
de gemeente bezuinigen op de gelden voor schoolbegeleiding. 
 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 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 is deze school gefuseerd met Jenaplan JL de Jonge en Zonnewijzer daarmee een 
dislocatie geworden. De verwachting is dat deze locatie in 2018 haar deuren gaat sluiten.  
Door de leerlingenkrimp en de fusering van scholen is er ook minder management nodig. Het is de opgave om deze in 
balans te houden, waarbij uiteraard kwaliteit een grote rol speelt.  

 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 2017 is 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 is het IHP vastgesteld, met alle betrokken partners, waarin ingezet is op duurzame schoolgebouwen. Daarbij 
zullen de grootste knelpunten als eerste worden opgepakt. De verwachting is dat dit uiteindelijk lagere 
onderhoudslasten zal opleveren. Als eerste zal de Westhoek worden opgepakt. De verwachting is dat rond 2023 de 
eerste gebouwen zullen worden opgeleverd.  
Daarnaast wordt bewust op duurzaamheid ingezet om de exploitatiekosten te laten dalen. 
Een nieuw IHP vraagt ook extra investeringen van Radar. Daarvoor is het noodzakelijk om de voorziening groot 
onderhoud goed op peil te houden.  Hierbij gaat het vooral om investeringen in duurzaamheid en flexibilisering in het 
gebouw.  

 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. In 2017 is veel aandacht 
geweest voor werkdruk in het onderwijs vanuit het PO-front. Dit leidde tot verschillende stakingen. In 2018 zullen 
structureel gelden voor aanpak werkdruk beschikbaar komen.  
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 Het risico van de kleine school 
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. 
 
B3 Rapportage toezichthoudend bestuur 

Het verslag van het toezichthoudend bestuur is te vinden in hoofdstuk 2 (vanaf blz. 7).  
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Lijst met afkortingen 

ARBO   - arbeidsomstandigheden 
ASV   - algemene schoolverkenning 
BHV   - bedrijfshulpverlening 
CAO PO   -  collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 
CFI   - centraal financiële instelling 
CPOZ   -  Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland  
FPU   - flexibele pensionering en uittreding 
GMR   - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
ICT   - informatie en communicatietechnologie 
IHP   - Integraal huisvestingsplan  
IKC   - Integraal Kind Centrum 
LEA   - Lokaal Educatieve Agenda  
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).  
 


