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Talentontwikkeling 

was een speerpunt in 2017. Verspreid 

door het jaarverslag laten de scholen 

zien hoe zij dit in de dagelijkse praktijk 

hebben vormgegeven.  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting IJsselgraaf. Met ruim driehonderd personeelsleden op 

zestien scholen verzorgen we basisonderwijs voor bijna 3300 leerlingen in de gemeenten 

Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. 

De ontwikkelingen die we in 2016 hebben ingezet, zijn verder opgepakt en vormgegeven met als 

doel: beter worden en verder groeien. 2017 is het tweede jaar van de planperiode van het 

strategisch beleidsplan 2016 – 2020. Op basis van opgestelde jaarplannen werken de verschillende 

beleidsgroepen aan de realisatie van de doelen. Ook op schoolniveau wordt deze werkwijze gebruikt: 

daar worden de schooljaarplannen uitgewerkt. Hiermee zorgen we ervoor dat de uitvoering van het 

strategisch beleidsplan in de hele organisatie een weg vindt en gegarandeerd is. 

Voor de vorming van de Integrale Kindcentra zijn in 2017 stappen gemaakt om meer samen te 

werken met kinderopvangorganisaties. De invulling van de doorgaande leerlijn en de manier waarop 

de aansturing kan plaatsvinden, blijft door gescheiden cao’s en regel- en wetgeving voorlopig nog 

een zoektocht. 

Door verdere samenwerking lukt het steeds beter om recht te doen aan individuele kwaliteiten in 

collectieve opbrengsten. Gezamenlijk bouwen we aan de organisatie en voelen we 

verantwoordelijkheid voor de stichting als geheel. Dat zorgt voor een verdere bewustwording van de 

kwaliteitscultuur en een verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. De wens om iedere leerling 

het beste onderwijs te bieden, is en blijft de ambitie binnen IJsselgraaf. 

Bijgevoegd jaarverslag geeft een verantwoording over het werk dat in 2017 binnen de stichting en op 

de IJsselgraafscholen is verricht. 

Ik dank alle medewerkers van IJsselgraaf voor hun inzet in 2017! 

 

Hummelo, 24 april 2018 

Petra Krajenbrink 

Voorzitter College van Bestuur 

Stichting IJsselgraaf 
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Drempt - Talentontwikkeling staat bij ons nog in de 

kinderschoenen. We hebben de laatste periode wel 
veel aandacht besteed aan creatieve ontwikkeling. 
Als uiting hiervan hebben de kinderen samen een 
wervelende musical uitgevoerd in het Torentheater. 
Aan dit prachtige gezamenlijke optreden leverde elk 
kind een bijdrage, wat de creatieve ontwikkeling 
versterkt. Dit krijgt een vervolg, we hopen met 
inbreng van creatieve broedplaats de Gruitpoort. 
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Algemene informatie 
 

Stichting IJsselgraaf verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bronckhorst, 

Doesburg en Doetinchem op zestien basisscholen. Het grootste deel van de leerlingen woont in de 

gemeenten Doetinchem (57 procent), 23 procent van de leerlingen woont in de gemeente 

Bronckhorst en 20 procent in de gemeente Doesburg. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar 

gedaald met 4 procent van 3.432 naar 3.307. De daling is vooral het gevolg van demografische krimp. 

De prognose voor de komende vijf jaar laat een verdere daling van het aantal leerlingen zien. Uit 

onderzoek blijkt dat de krimp over vijf jaar tussen de 10 en 15 procent zal zijn. 

 

Het stafbureau van de stichting is gevestigd aan de Keppelseweg 56, 6999 AR in Hummelo en is 

telefonisch bereikbaar op 0314-382990. Stichting IJsselgraaf is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 09132117. Meer algemene informatie over de stichting en de onder haar 

ressorterende scholen is te vinden op www.ijsselgraaf.nl. 

1. Juridische structuur en organisatie 
 
De Raad van Toezicht is in 2017 van samenstelling veranderd. Mevrouw Okma nam afscheid en 
mevrouw Toes is als nieuw lid toegetreden. Een overzicht van de leden in 2017: 
 De heer G.J. (Gert Jan) Bannink, voorzitter 
 Mevrouw S. (Saskia) Poelman 
 Mevrouw R. (Rimmie) Okma (afgetreden 7 juli 2017) 
 Mevrouw E. (Elaine) Toes (toegetreden per 1 oktober 2017) 
 De heer H. (Hans) Scheinck 
 Mevrouw M.D. (Mascha) Schnitzler 
 
Het College van Bestuur bestaat sinds 1 december 2015 uit mevrouw P.M. (Petra) Krajenbrink. Het 
College van Bestuur is leidinggevende van de directeur Onderwijs, Kwaliteit en Ondersteuning en van 
de schooldirecteuren en de medewerkers van het stafbureau. 
Met ingang van 1 augustus 2015 is één directeur belast met een speciale taak, namelijk met de 
taskforce Onderwijs, Kwaliteit en Ondersteuning (OKO), mevrouw M. (Mandy) van Ampting. 
Daarnaast is deze directeur de leidinggevende van het bovenschools ondersteuningsteam, bestaande 
uit zeven orthopedagogen/ambulante begeleiders. De directeur Onderwijs, Kwaliteit en 
Ondersteuning rapporteert aan de voorzitter van het College van Bestuur. 
 
De schooldirecteuren maken deel uit van het directieoverleg van IJsselgraaf. Dit overleg wordt 
voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur en heeft een beleidsvoorbereidend 
karakter. 
De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van hun 
school. Daarnaast zijn de schooldirecteuren stichting-breed (mede)verantwoordelijk voor onderdelen 
van de beleidsontwikkeling, de beleidsvoering en de beleidsverantwoording. Ook participeren ze in 
beleidsgroepen en projectgroepen.  
 
Beleidsgroepen: 
 Onderwijs, Kwaliteit en Ondersteuning 
 Mens & Cultuur 
 Organisatie & Management 
 

http://www.ijsselgraaf.nl/
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Een leerling uit groep 6 vertelt een verhaal aan kleuters 

 
Doetinchem - Vat een prentenboek samen in vier 

tekeningen en vertel hiermee het verhaal aan kleuters. Of 
bedenk een rekenspel waarmee leerlingen in de groep 
rekenvaardigheden kunnen oefenen. Met dit soort opdrachtjes 
stimuleert OBS Mozaïek de talenten van kinderen. 
Talentontwikkeling is bij ons een samengaan van de 
basisvakken, coöperatief leren, de kanjertraining, hogere 
denkvaardigheden en creativiteit. We doen uiteraard ook aan 
talentontwikkeling van onze leerkrachten. Zo ontvingen zij het 
pocketboekje ‘Growth mindset’. 
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Projectgroep: 
 Integrale Kindcentra 
 
De Rijnlandse besturingsfilosofie is basis voor een werkwijze waarin beleidsvoorbereiding en 
beleidsvoering plaatsvindt. Kern van de filosofie is dat er veel belang wordt gehecht aan de 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en dat het primaire proces centraal staat. Hierdoor 
verandert de rol van de schooldirecteuren in relatie tot het College van Bestuur. Enerzijds worden 
schooldirecteuren aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid en professionele ruimte, 
opdat eigenaarschap ontstaat. Anderzijds worden en blijven de schooldirecteuren ontwikkelaars van 
het strategische beleid en brengen ze dezelfde beweging tot stand in hun eigen scholen. 
 
Stichting IJsselgraaf beschikt over een stafbureau ter ondersteuning van het College van Bestuur, de 
directeur Onderwijs, Kwaliteit en Ondersteuning en de schooldirecteuren. Het stafbureau draagt zorg 
voor de personele en de financiële administratie. 
 
Naast de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) op IJsselgraafniveau kent elke school 
een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad. 
 

2. Stichting IJsselgraaf 
 
De verantwoordelijkheid voor onderwijskundige ontwikkeling en profilering ligt primair bij de scholen 
zelf. Deze werken elk vanuit een eigen onderwijsconcept op basis van specifieke uitgangspunten en 
hun eigen geschiedenis. Gemeenschappelijkheid is te vinden in de gezamenlijke visie, missie en 
kernwaarden. 
 

Missie 
De missie van IJsselgraaf is ‘Passie voor onderwijs dat past’. 
Door het bieden van uitstekend onderwijs wil de stichting werk maken van het omgaan met 

verschillen om zo het beste uit haar leerlingen en medewerkers te halen. Zo kan ieder individu zich 

optimaal ontplooien. De scholen van Stichting IJsselgraaf zijn algemeen toegankelijk. Uitgangspunt 

daarbij is wat een kind kan. Daarna is het de uitdaging om samen met het kind en de ouders verder 

te komen. 

 

Visie 
IJsselgraaf staat voor samen creëren, we maken samen het verschil. Diversiteit is een inspiratiebron. 
Bij IJsselgraaf kun je zijn wie je bent. Zo kan iedereen zich ontwikkelen tot een verantwoordelijk 
mens met respect voor elkaar en de omgeving. 
IJsselgraaf biedt ruimte voor eigen ontwikkeling, voor ieders talent. Wij stimuleren een 
onderzoekende en ondernemende houding. Wij werken aan creativiteit en kritisch leren denken. Dat 
zien we als toerusting voor het leven in de veranderende samenleving. Wij realiseren een 
ononderbroken ontwikkeling in een leef- en leergemeenschap. 
IJsselgraaf is een professionele en daadkrachtige onderwijsorganisatie die inspeelt op 
maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties. 
Dus: onderwijs dat past, nu en in de toekomst. 
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Doetinchem - Het Noorderlicht is een Integraal 

Kind- en Wijkcentrum waar we nauw samenwerken 

met alle partners onder één dak, zoals buurt- en 

sportcoaches, gedragsspecialist, logopedist en 

fysiotherapeut. Door de integrale aanpak, waarbij 

maatwerk voorop staat, ontwikkelen de kinderen 

zich in een passende omgeving. Zo is elk kind in 

staat om zijn of haar talent te laten zien.  
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3. Beleid en kernactiviteiten 
 
In 2016 is het strategisch beleidsplan 2016 – 2020 opgesteld, besproken in diverse gremia en 
goedgekeurd door de GMR en Raad van Toezicht. In het strategisch beleidsplan zijn de volgende 
ambities geformuleerd: 
1. Continue investering in de kwaliteit van het primaire proces. In vier jaar tijd wordt het onderwijs 

naar een hoger niveau getild, zodat steeds meer kinderen hun plek vinden binnen onze scholen, 
aangesproken worden op hun behoeften en talenten en uitgroeien tot kritische en participatieve 
jongeren. Dit vraagt om meer diversiteit in het aanbod, meer innovatie en betere kwaliteit vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het strategisch plan worden deze ambities verder 
uitgewerkt. Vanuit dit speerpunt zijn vier projectplannen opgesteld voor de komende vier jaar 
met de volgende thema’s: 
 talentontwikkeling 
 diversiteit in aanbod 
 21th Century Skills 
 educatief partnerschap 

2. Het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Centraal hierin staat de ontwikkeling 
van Integrale Kindcentra. 

3. De professionalisering van schoolleiding en medewerkers, als instrument om de strategische 

doelen te realiseren. 

Het strategisch beleidsplan is geoperationaliseerd naar de schoolplannen van alle scholen. De 

concrete uitwerking voor schooljaar 2017-2018 is per school opgenomen in het eigen schooljaarplan. 

 

4. Onderwijs en Kwaliteit 
 

Onderwijsprestaties 
Op de 17 scholen (Horizon Stad en Horizon Ooi worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld) van 

stichting IJsselgraaf is de CITO eindtoets 2017 afgenomen. De scores van de eindtoets - na uitsluiten 

van resultaten van leerlingen volgens de criteria van de inspectie - zien er als volgt uit: 

 3 scholen behaalden een goed 

 7 scholen haalden een voldoende  

 8 scholen haalden een onvoldoende 

Naast de eindtoets hanteren alle scholen methode-onafhankelijke toetsen om tussentijdse 

vorderingen en onderwijsopbrengsten op individueel, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen. Op 

basis van de resultaten van zowel de tussen- als de eindopbrengsten hebben de schooldirecteuren 

gesprekken gevoerd met de directeur OKO en plannen van aanpak opgesteld ter verbetering voor 

schooljaar 2017-2018. 

Inspectietoezicht 
Op basis van de eisen en de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs hadden aan het einde 
van 2017 alle basisscholen van de stichting het basisarrangement. Hiermee voldoen de scholen aan 
de criteria die de inspectie aan het basisonderwijs stelt.  
In 2017 werd OBS Hogenkamp in Doetinchem bezocht door de inspectie. Het eindoordeel van de 
inspecteur was dat de basiskwaliteit op orde is. Het didactisch handelen van de leerkrachten van de 
school kreeg het oordeel ‘goed’. 
In april vond een bestuursgesprek plaats met de inspecteur. Hierin zijn diverse zaken aan de orde 

geweest zoals het bestuursgericht toezicht dat in augustus 2017 formeel van start is gegaan.  
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Doetinchem - Op IKC De Plattenburg 

ontwikkelen we ons steeds verder in het 

zichtbaar maken van leren (‘Thinking for 

Learning’). Dit thematisch werken voedt 

de talentontwikkeling van de kinderen 

op de Plattenburg.  
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In september heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden met de inspecteur naar aanleiding van de 

uitkomsten van de eindtoets. Specifieke aandacht was er voor de vijf scholen die voor het tweede 

jaar op rij een onvoldoende scoorden op de toets. De scholen hebben de resultaten geanalyseerd en 

een plan van aanpak opgesteld. 

Passend Onderwijs 
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de vormgeving van passend onderwijs en ontvangt 

hiervoor de middelen. Stichting IJsselgraaf participeert met al haar scholen (op één na: Dorpsschool 

Vorden valt onder het samenwerkingsverband IJssel Berkel) binnen het samenwerkingsverband 

Doetinchem. De basis voor de invulling en ontwikkeling van passend onderwijs vormen de 

ondersteuningsplannen.  

In het voorjaar is het nieuwe School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. In twee interne 

bijeenkomsten is er gewerkt aan de invulling van dit plan per school. In een gezamenlijk overleg met 

directeuren en intern begeleiders is onderzocht hoe basis- en extra ondersteuning vorm kan krijgen 

op de school. In een vervolgbijeenkomst hebben directeuren een auditgesprek gevoerd. Het gesprek 

was gericht op het systematisch toetsen van de betrouwbaarheid van het SOP en de kwaliteit van de 

ondersteuning. Aansluitend heeft een bestuursgesprek plaatsgevonden tussen de directeur van het 

samenwerkingsverband en het College van Bestuur van de stichting. 

Op stichtingsniveau heeft het bestuur een bovenschools ondersteuningsteam ingericht dat wordt 

aangestuurd door de directeur onderwijs. Het bovenschools ondersteuningsteam bestaat uit drie 

orthopedagogen, drie ambulant begeleiders (cluster 3 en 4) en de IB-netwerkcoördinator. Het 

ondersteuningsteam ondersteunt en begeleidt de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs.  

 

5. Personeel 
 

Personeelsbestand 

Het totale personeelsbestand van Stichting IJsselgraaf bedroeg op 31 december 2017 316 

medewerkers. Hiervan zijn 273 medewerkers vrouw en 43 medewerkers man. De totale bezetting in 

fte’s bedroeg 225,49 fte. 

Kerncijfers personeel (peildatum 31-12-2017) 

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime 

Aantal personen 316 74 232 

Bezetting (in fte) 225,49   

 

Verdeling personeel Totaal  Bezetting 

Man  43 36,57 

Vrouw 273 188,92 

 316 225,49 

Onderwijzend personeel 261 185,34 

Onderwijsondersteunend personeel 40 26,20 

Management 15 13,95 

 316 225,49 

 

Leeftijdscategorie Aantal Bezetting 

0/19 0 0 
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20/24 7 4,75 

25/29 30 24,39 

30/34 24         17,20 

35/39 48 30,32 

40/44 46 32,11 

45/49 37 26,50 

50/54 37 27,11 

55/59 43 31,57 

60/64 39 27,09 

≥65 5 4,43 

 

Aannemen en behoud van (jonge) leerkrachten 

Stichting IJsselgraaf kent een flexibele schil die in 2017 zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau 

ruim voldoende was om de krimp te kunnen opvangen.  

Gelet op de ruimte in de flexibele schil heeft wederom een groot aantal medewerkers met een 

payroll-contract of een tijdelijk dienstverband een vaste benoeming aangeboden gekregen (in totaal 

11 fte). Dit betreft zowel leerkrachten als een onderwijsassistent. Stichting IJsselgraaf toont hiermee 

niet alleen goed werkgeverschap, maar draagt zo ook bij aan het verjongen van de populatie, 

aangezien medewerkers met een payroll-contract overwegend jong zijn.  

Mobiliteit 
Dit jaar kon Stichting IJsselgraaf een verplichte interne mobiliteit niet voorkomen vanwege 

boventalligheid op een aantal scholen. Binnen de betreffende scholen heeft een aantal medewerkers 

zich hiervoor vrijwillig aangemeld door te solliciteren op de beschikbare interne vacatures. De nog 

openstaande vacatures zijn vervolgens in een tweede mobiliteitsronde opengesteld voor alle 

medewerkers met een vaste aanstelling binnen de Stichting. Resultaat hiervan was dat acht 

medewerkers van school zijn gewisseld. Vervolgens zijn pay-flexers geplaatst op de nog beschikbare 

formatieruimte binnen de scholen. 

Verzuimcijfers 
Het totale verzuimcijfer van Stichting IJsselgraaf is in 2017 gedaald met 0,2 procent ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Dit kwam met name door een sterke daling van het aantal dossiers met een 

ziekteverzuim langer dan 2 jaar. Het ziekteverzuim tot 1 jaar is in 2017 iets toegenomen. Bij de 

analyse van de cijfers zien we een verschuiving in de duur van dossiers bij het lange verzuim  

(43 – 730 dagen). De gemiddelde meldingsfrequentie is in 2017 met een tiende gedaald ten opzichte 

van 2016: van 1,03 naar 0,93. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde. 
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Doetinchem - De Canadaschool is het 

afgelopen schooljaar voor de cognitief 
talentvolle leerlingen gestart met 
schaaklessen, filosoferen en debatteren. 
Veel kinderen zijn inmiddels vaak aan het 
schaken. Ook de andere kinderen, die tot 
nu toe niet aan het programma 
deelnamen, zijn geïnteresseerd geraakt in 
de lessen. 
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Kerncijfers verzuim 

 Totaal ziektepercentage tot 1 jaar ziekte Totaal ziektepercentage 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Totaal 5,32 5,17 5,01 6,51 6,73 5,58 

 

 Meldingsfrequentie 

 2017 2016 2015 

Totaal 0,93 1,03 1,03 

 

Verzuimmanagement 
In het eerste kwartaal van 2017 is een onderhands aanbestedingstraject doorlopen voor de 

dienstverlening op het gebied van verzuimbegeleiding en verzuimmanagement. Een werkgroep 

bestaande uit een afvaardiging van directie, GMR en de afdelingen facilitaire zaken en P&O, heeft 

gekeken naar het gewenste profiel van de bedrijfsarts en de toekomstige invulling van de 

dienstverlening. Uiteindelijk resultaat is dat per 1 april 2017 een contract is afgesloten met een 

nieuwe bedrijfsarts. 

 

Vervolgens is er in september 2017 gestart met het voeren van sociaal medisch overleg. Insteek is 

om niet alleen naar lopende verzuimdossiers te kijken, maar juist om op basis van collegiale 

consultatie en intervisie het verzuimmanagement (zowel preventief als curatief) met elkaar te 

bespreken. In november is in het directeurenoverleg een workshop georganiseerd over 

verzuimbeleid, verzuimbeheersing en de rol van de verschillende partijen. Hierbij was ook de 

bedrijfsarts aanwezig. Op dit moment wordt het verzuimbeleid herijkt. Het herziene beleid wordt in 

het voorjaar van 2018 vastgesteld.  

 

Vervangingen 

Stichting IJsselgraaf heeft de samenwerking met een aantal andere besturen binnen de IJsselpool - 

de vervangingspool - voortgezet. Ook hebben we het aantal medewerkers met een tijdelijk contract 

binnen de pool uitgebreid. Zo willen we de bezettingsgraad op orde houden en ook jonge 

medewerkers de kans bieden ervaring op te doen binnen diverse scholen, onderwijsvormen en 

groepen.  

Studenten en leraren in opleiding (lio) 

Omdat de intern opleider met pensioen is gegaan, zijn in augustus 2017 twee nieuwe intern 

opleiders gestart. Zij houden zich bezig met de begeleiding van studenten van de pabo. Doel is het 

bewaken van de begeleiding (en kwaliteit) van mogelijke toekomstige medewerkers. Ook zorgen ze 

zo voor een kweekvijver van nieuw personeel. 

Personeelsdag 

Vrijdag 14 april 2017 vond de jaarlijkse personeelsdag van Stichting IJsselgraaf plaats: de IJs- en 

IJkdag. De ochtend werd binnen de schoolteams vormgegeven. Het middagdeel, dat startte met een 

lunch, werd stichtingbreed georganiseerd in schouwburg Amphion in Doetinchem. Dit jaar was 

‘werkplezier’ een belangrijk thema. Ook bogen de personeelsleden zich over de centrale vraag: ‘Hoe 

maak je van een leerling een ontdekkingsreiziger?’ 
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Hengelo - Om het muzikale talent van 

onze leerlingen beter tot zijn recht te laten 
komen, hebben we samengewerkt met 
iemand van de plaatselijke harmonie. Dit 
heeft de school een mooie muzikale ‘boost’ 
gegeven. 
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Professionele ontwikkeling 
Om een concrete visie op professionele ontwikkeling te kunnen vormen, is in het eerste kwartaal van 

2017 een enquête gehouden en een focusgroep opgezet. Na analyse van de enquête is er een 

gedeelde visie op professionele ontwikkeling ontstaan die is vastgelegd in het visiedocument ‘Visie 

op professionele ontwikkeling’. De visie is voor de zomervakantie van 2017 vastgesteld en vanaf 

september uitgerold binnen de organisatie. Alle teams hebben de visie besproken en medewerkers 

hebben input geleverd voor de verdere uitwerking in beleid.  

Het beleidsdocument-in-wording ‘Professionele ontwikkeling’ stelt doelen voor een periode van vier 

jaar. Daarnaast zal het document vermelden welke stappen er wanneer worden gezet. We 

verwachten dat dit document in augustus 2018 klaar is om te implementeren in de organisatie. 

 

HR-kalender 
In 2017 heeft Stichting IJsselgraaf zich laten ondersteunen door de PO-Raad om te komen tot een 

beleidsmatige inzet van de functiemix. Na een gedegen voorbereiding heeft in april een sessie met 

College van Bestuur, directeuren en P&O plaatsgevonden. Insteek van de bijeenkomst was de 

vertaling van de besturingsfilosofie van Stichting IJsselgraaf in HR-beleid en gewenst leiderschap. Een 

van de uitkomsten van deze samenwerking is de HR-kalender. Hierin wordt de visie en strategie van 

de stichting in een overzichtelijk tijdpad uitgewerkt in een concreet en adequaat HRM 

instrumentarium. De functiemix vormt hierin een cruciaal onderdeel.  

 

Stakingen 
Het College van Bestuur heeft de twee maatschappelijke stakingen, uitgeroepen door de vakbonden, 

van harte ondersteund. Stichting IJsselgraaf onderschrijft de inzet van de stakingen: extra geld voor 

een eerlijk en rechtvaardig salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. Immers, onderwijs is 

het fundament van onze samenleving en de kwaliteit staat onder druk.  
 

6. Organisatie en bestuur 
 

Strategisch beleidsplan 

Het strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen 

de stichting en vormt het kader voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode 2016 - 

2020. Omdat de ontwikkelingen per school anders zijn, kiest iedere school in samenspraak met 

belanghebbenden binnen de school eigen ontwikkelpunten die aansluiten bij het strategisch 

beleidsplan. Van elke schooldirecteur wordt verwacht dat hij/zij in het eigen school- en jaarplan 

hierin duidelijke verbindingen legt en deze twee keer per jaar evalueert met team en MR. 

De verschillende beleidsgroepen hebben de doelen uit het strategisch beleidsplan die aan hun 

beleidsgroep gerelateerd zijn, in een jaarplan toegelicht. 

Verantwoordelijkheden en functiehuis stafbureau 
In 2017 is gewerkt aan het opstellen van het functiehuis met een beschrijving van rollen en 

verantwoordelijkheden. De functiewaardering van de functies wordt in 2018 ingevoerd. Daarnaast 

blijven we aandacht houden voor de samenwerkingscultuur binnen het stafbureau. 

Integrale Kindcentra (IKC) en kinderopvang SpelenderWijs 
In 2017 hebben we stappen gezet om de IKC’s verder vorm te geven. Zo hebben we SpelenderWijs, 

de kinderopvangorganisatie die gelieerd is aan de stichting, verder laten uitgroeien binnen de 

scholen van IJsselgraaf. In de zomer van 2017 zijn diverse locaties ingericht en opengesteld. Voor de 
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te maken aanloopkosten heeft IJsselgraaf een lening verstrekt aan SpelenderWijs. Doel van de IKC’s 

is het realiseren van een doorgaande ontwikkeling voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar. Met de 

instroom van peuters is de instroom naar het onderwijs verder zekergesteld. 

Sturingsfilosofie 
Om de Rijnlandse besturingsfilosofie verder te ontwikkelen, is er met de directeuren in een 

tweedaagse aandacht besteed aan het thema verbinding. Hierbij lag de focus op het optimaal 

benutten van de mogelijkheden en kwaliteiten binnen de organisatie.  

In diverse directieoverleggen is het thema verbinding op verschillende manieren aan de orde 

gekomen. Zo heeft een externe gesproken over inspirerend leiderschap en is er nagedacht over hoe 

je de organisatie het beste kunt inrichten om de sturingsfilosofie optimaal te kunnen toepassen. 

OBS De Bongerd 
Vanwege de terugloop van het aantal leerlingen is er op OBS De Bongerd meerdere malen gesproken 

over kwaliteitsbehoud van het onderwijs. Hoe kun je het onderwijs het beste inrichten om de 

kwaliteit op peil te blijven houden? Tijdens een ouderavond begin juli is geconstateerd dat met name 

de rijke sociale omgeving onder druk is komen te staan. De ouders hebben een advies uitgebracht 

aan de directeur: zij stellen voor om de school na schooljaar 2017 – 2018 te sluiten. Dit advies heeft 

de directeur van de school voorgelegd aan het College van Bestuur. Het advies is overgenomen. In 

november heeft het College van Bestuur alle betrokkenen geïnformeerd over de voorgenomen fusie 

van de school met OBS De Woordhof.  

Klachten 
Stichting IJsselgraaf heeft haar eigen klachtenregeling. In deze regeling staat beschreven welke 

stappen ouders/verzorgers kunnen volgen om een klacht in te dienen. De basis van de regeling is: 

‘praat eerst op school over het ongenoegen en probeer het op te lossen. Dien pas een klacht in als 

het daar niet opgelost kan worden’. In 2017 heeft de GMR een positief advies gegeven op de 

aangepaste klachtenregeling. 

Er is in 2017 één klacht gedeponeerd bij de Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. De klacht is door 

de commissie niet in behandeling genomen. 

Externe vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon heeft in 2017 zeven zaken behandeld. De zaken zijn toegelicht in het 

jaarverslag dat de externe vertrouwenspersoon heeft opgesteld. 

Zaken Aantal 

Formele klachten 0 

Klachten 2 

Adviezen 5 

Informatie 0 
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Doetinchem -Met onze digitale 

methode 123ZING kunnen we het muzikaal 
talent van onze leerlingen perfect 
aanboren. Alle domeinen van muziek 
(zingen, muziek maken, luisteren, noteren, 
lezen en bewegen) komen aan bod. De 
methodemakers bestaan uit 
vakspecialisten, muzikanten en 
muziekliefhebbers die non-stop bezig zijn 
om goed, modern en eigentijds 
muziekonderwijs neer te zetten. Bij een 
ludieke muzikale actie hebben de 
leerlingen geld opgehaald waarmee de 
school een piano heeft aangeschaft. Een 
aanwinst die elke dag wordt gebruikt! 
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7. Financiën  
 

Financiële positie op balansdatum 
De financiële positie op balansdatum 31-12-2017 wordt beoordeeld aan de hand van de kengetallen 

op bestuursniveau.    

Liquiditeit/current ratio  

De current ratio geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op korte termijn (1 jaar) 

kan voldoen. De current ratio is de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden. 

Een current ratio van 1,00 is voldoende. 

De current ratio bedraagt 2,60. 

Solvabiliteit       

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar verplichtingen op lange termijn kan 

voldoen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen en de voorzieningen te delen 

door het totaal vermogen. Een solvabiliteitsratio tussen de 0,3 en 0,7 is wenselijk.  

De solvabiliteit bedraagt 0,74.     

Rentabiliteit       

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de 

totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.      

De rentabiliteit bedraagt 0,05% .  

Kapitalisatiefactor      

De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of de onderwijsinstelling misschien een deel 

van hun kapitaal niet of inefficiënt benut voor de vervulling van haar taken. Voor grote instellingen, 

waartoe Stichting IJsselgraaf behoort, adviseert de commissie Don een bovengrens van 35%. De 

kapitalisatiefactor bedraagt het totaal vermogen gedeeld door de totale baten.    

De kapitalisatiefactor bedraagt  39,50%.        

Weerstandsvermogen     

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het totaal van de algemene reserve, de 

bestemmingsreserves personeel en bestuur en het vrij te besteden deel van de bestemmingsreserves 

uit te drukken in een percentage van de totale baten. In het beleidsplan wordt een ondergrens van 

15% genoemd.        

Eigen vermogen  3.861.711      

Totale baten (incl. rentebaten)  19.745.004      

Weerstandsvermogen 19,6% 

     

Langlopende leningen        

Per balansdatum 31-12-2017 zijn er geen langlopende leningen. 
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Hummelo - Tijdens een talentweek in 

maart konden onze leerlingen in de klas hun 
eigen talent presenteren: beweegknap, 
taalknap, rekenknap, natuurknap en nog veel 
meer. Ouders gaven talentworkshops en in de 
workshop ‘circus’ gingen kinderen aan de slag 
met een kunstwerk en een gedicht. Tijdens de 
meester en juffendag liet een goochelaar zijn 
talent zien. Ter afsluiting van de week waren 
alle talenten van de klassen te zien op de rode 
loper in de hal.  
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Toelichting op het resultaat 2017        

 
 

Baten 
Rijksbijdragen (€ 19.326.045) 
De rijksbijdragen zijn € 633.445,- (3%) hoger dan begroot en € 510.319,- (3%) hoger dan voorgaand 

jaar. Het grootste verschil ten opzichte van de begroting is aanwezig bij de post lumpsum waar het 

verschil € 366.691,- bedraagt.        

De stijging van de overige rijksbijdragen ten opzichte van de begroting is als volgt:  

 

Door de vluchtelingen problematiek en door de verandering in de bekostiging zijn er meer 

opbrengsten ontvangen. 

Na het opstellen van de begroting zijn de subsidiebedragen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid 

en prestatiebox aangepast. 

Overige overheidsbijdragen (€ 77.021) 

De overige overheidsbijdragen zijn € 5.021,- (7%) hoger dan begroot en € 35.564,- (32%) lager dan 

voorgaand jaar. Het grootste verschil ten opzichte van de begroting is aanwezig bij de post overige 

gemeentelijke bijdragen en subsidies waar het verschil € 5.021,- bedraagt. 

Overige baten (€ 337.915)       

De overige baten zijn € 19.915,- (6%) hoger dan begroot en € 16.537,- (5%) hoger dan voorgaand 

jaar. Het grootste verschil ten opzichte van de begroting is aanwezig bij de post verhuur waar het 

verschil € 33.632,- bedraagt. Deze stijging van de huurbaten wordt vooral veroorzaakt door de 

hogere huurbaten bij Stichting SpelenderWijs.      

  

Verschil werkelijk resultaat 2017 en 2016

Het werkelijke resultaat 2017 bedraagt 8.886             

Het werkelijke resultaat 2016 bedraagt 251.782         

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 afgenomen met 242.896         

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2017

Het werkelijke resultaat 2017 bedraagt 8.886             

Het begrote resultaat 2017 bedraagt 1.200             

Het resultaat 2017 is ten opzichte van de begroting 2017 toegenomen met 7.686             

 - Opvang asielzoekers 82.148            

 - Prestatiebox 63.460            

 - Samenwerkingsverband 53.822            

 - Personeel & arbeidsmarktbeleid 38.855            

 - Overige subsidies (lerarenbeurs) 33.666            

 - Impulsgebieden 11.370            

 - Overige rijksbijdragen -7.854             

 - Materiële instandhouding -5.589             

269.879         
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Gaanderen - ‘Thinking for Learning' 

heeft een attitudeverandering te weeg 

gebracht bij ons team. Dat resulteert in 

onderzoekend en ontdekkend leren van de 

kinderen. Dit doen we tijdens het 

thematisch onderwijs op de middagen. Zo 

laten we de talenten van onze leerlingen 

schitteren!  
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Lasten 
Personeelslasten (€ 16.361.511)        

De personeelslasten zijn € 125.411,- hoger dan begroot. De grootste post hierbij zijn de salarissen; 

deze zijn € 319.313,- hoger uitgevallen dan begroot. Deze stijging is veroorzaakt door een stijging in 

het aantal personeelsleden, 9,98 FTE meer dan in 2016. Daarentegen zijn de kosten voor extern 

personeel gedaald.  

Afschrijvingen (€ 470.435)        

De cijferbeoordeling laat een kleine stijging zien van € 15.435,- (3%) ten opzichte van de begroting. 

Deze stijging is vooral aanwezig in de afschrijving ICT, waar gedurende 2017 relatief veel 

investeringen zijn gedaan. Dit verklaart ook de stijging van de afschrijvingskosten ICT ten opzichte 

van vorig jaar. 

Huisvestingslasten (€ 1.560.688) 

De huisvestingslasten zijn € 249.088,- (19%) hoger dan begroot en € 93.838,- (6%) hoger dan in 2016. 

Het grootste verschil ten opzichte van de begroting is aanwezig bij de post dotatie 

onderhoudsvoorziening waar het verschil € 150.000,- bedraagt. 

In 2017 heeft, net als in 2016, een dotatie van € 550.000,- aan de onderhoudsvoorziening 

plaatsgevonden. In de begroting was rekening gehouden met een dotatie van € 400.000,-. Daarnaast 

zijn de kosten voor energie en water € 47.131,- hoger dan begroot. De begroting van deze post was 

te laag, ook gezien de uitgaven die in 2016 op deze post hebben plaatsgevonden. Grootste verschil 

ten opzichte van 2016 zijn de schoonmaakkosten. Deze waren € 68.941,- hoger dan vorig jaar, 

voornamelijk door de hogere kosten van de inhuur van schoonmaakbedrijven.  

Overige lasten (€ 1.339.949)        

De overige lasten zijn € 253.749,- hoger dan begroot.      

Administratie- en beheerslasten        

Deze kosten zijn € 23.292,- hoger dan begroot. Verschil ten opzichte van de begroting betreft vooral 

uitgaven inhoudelijke ondersteuning voor FUWA (totaal € 48.843,-). Deze uitgaven waren niet 

begroot. De administratie- en beheerslasten zijn vrijwel hetzelfde als vorig jaar.  

Inventaris en apparatuur        

Deze kosten zijn € 2.574,- hoger dan begroot. Uitgaven inventaris en apparatuur bestaan 

voornamelijk uit drukwerk en kopieerkosten. De uitgaven zijn vrijwel conform begroting en € 9.214,- 

hoger dan voorgaand jaar.      

Leer- en hulpmiddelen        

Deze kosten zijn € 156.222,- hoger dan begroot. Het grootste verschil is aanwezig bij de 

verbruiksmaterialen. Hieraan is € 75.089,- meer besteed dan begroot. De begroting was relatief laag, 

ook gezien de uitgaven 2016. Daarnaast is € 25.761,- meer uitgegeven aan licenties dan begroot. 

Overige         

Deze kosten zijn € 71.661,- hoger dan begroot. Voornaamste verschil is aanwezig bij de overige 

kosten. Deze is € 52.527,- hoger dan begroot.       
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Continuïteitsparagraaf 
 

Meerjarenbegroting exploitatie 

 

 

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de leerlingaantallen zoals deze in de prognose 

zijn opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de leerlingenprognose van MOOZ en bijgesteld voor de 

werkelijke leerlingaantallen per 1 oktober 2017.       

De terugloop van het aantal leerlingen is in de personele bezetting op te vangen door de flexibele 

schil. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. 

       

 

  

Baten 2018 2019 2020 2021

Rijksbijdragen 19.411.400   18.427.000   18.197.600   17.864.800   

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 122.900         75.000           75.000           75.000           

Overige baten 258.500         238.500         238.500         238.500         

Totaal baten 19.792.800   18.740.500   18.511.100   18.178.300   

Lasten

Personeelslasten 16.457.700   15.582.700   15.356.600   15.029.000   

Afschrijvingen 505.500         505.500         505.500         505.500         

Huisvestingslasten 1.496.800     1.455.000     1.464.200     1.473.500     

Overige lasten 1.332.400     1.196.800     1.181.800     1.166.800     

Totaal lasten 19.792.400   18.740.000   18.508.100   18.174.800   

Saldo baten en lasten 400                 500                 3.000             3.500             

Financiele baten en lasten 1.500             1.500             1.500             1.500             

Resultaat 1.900             2.000             4.500             5.000             

Personele bezetting in FTE

Management/Directie 13,43 13,43 13,43 13,63

Onderwijzend personeel 166,50 164,02 161,58 159,94

Overige medewerkers 23,86 23,86 23,86 23,86

Leerlingen per 1 oktober 3.225             3.163             3.102             3.061             

Kengetallen
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Meerjarenbegroting balans 

 

 

Voor de voorziening groot onderhoud is aansluiting gemaakt met het opgestelde MOP. Hierin is 

onder andere rekening gehouden met uitgaven voor Frisse Scholen 2020.    

 

Treasury 

In 2017 is er, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, niet belegd in risicodragend kapitaal. De 

beschikbare vrije middelen zijn op een spaarrekening geparkeerd. Er wordt voldaan aan de richtlijnen 

voor beleggen en belenen. De aanwezige liquide middelen staan op vrij opneembare 

bankrekeningen.        

 

Risicoparagraaf 
Om een goed beeld te hebben van de risico’s in de organisatie is het van belang deze risico’s te 

identificeren en te analyseren en vervolgens de risico’s zo optimaal mogelijk te beheersen en te 

minimaliseren. In het najaar van 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd waarbij diverse partijen uit de 

organisatie betrokken zijn. Er zijn gezamenlijk beheersmaatregelen geformuleerd en vanaf 2018 

worden de risico’s opgenomen in de integrale kwartaalrapportage.  

Uit de risicoanalyse zijn diverse risico’s naar voren gekomen. In onderstaand schema zijn de risico’s 

opgenomen met een hoog gemiddelde (impact en kans). Onder het schema is een aantal andere 

aandachtspunten opgenomen. 

  

Activa

2018 2019 2020 2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa -                  -                  -                  -                  

Materiële vaste activa 3.214.000     3.408.500     3.403.000     3.397.500     

Financiële vaste activa -                  -                  -                  -                  

Totaal vaste activa 3.214.000     3.408.500     3.403.000     3.397.500     

Vlottende activa 3.656.300     3.616.800     3.873.800     3.934.300     

Totaal activa 6.870.300     7.025.300     7.276.800     7.331.800     

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.408.300     3.435.300     3.464.800     3.494.800     

Bestemmingsreserve 150.000         125.000         100.000         75.000           

Voorzieningen 1.312.000     1.462.000     1.712.000     1.762.000     

Langlopende schulden -                  -                  -                  -                  

Kortlopende schulden 2.000.000     2.000.000     2.000.000     2.000.000     

Totaal passiva 6.870.300     7.022.300     7.276.800     7.331.800     
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Doesburg - In december 2017 is de 

nieuwe kinderkeuken van De Wetelaar 
geopend. Leerlingen werken in de 
keuken samen aan een gerecht en 
verdelen de taken. Dat gebeurt 
groepsdoorbrekend. Het koken biedt 
ondersteuning bij reguliere vakken zoals 
rekenlessen, kinderen leren immers met 
eenheden zoals gewichten en 
inhoudsmaten te werken. Ook vervult 
de keuken een centrale rol binnen het 
crea-circuit.  
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Risico’s naar aanleiding van risicoanalyse van november 2017 

Risico Impact Kans Beheersmaatregel(-en) Stand van zaken maart 2018 
Het aantal 
zorgleerlingen neemt 
zodanig toe dat 
scholen onvoldoende 
passend onderwijs 
kunnen bieden 

H M - Extra ondersteuning 
vanuit het bovenschools 
ondersteuningsteam 

- Inzet (externe) expertise 
- Ontwikkeling van nieuwe 

vormen van onderwijs 

- Interne expertise 
uitgewisseld tussen scholen 

- Een aantal scholen is 
specifiek bezig met 
onderwijsvernieuwing; 
diversiteit in onderwijs is een 
thema uit het strategisch 
beleidsplan 

Onvoldoende inzet 
van ICT in het 
onderwijs 
gerelateerd aan 
eigentijds onderwijs 

M M - Opstellen beleidsplan ICT 
- Inzet bovenschools 

coördinator om centraal 
te regelen wat mogelijk is  

- Werkgroep ICT ingesteld die 
werkt aan visie en beleid. 

- Bovenschools coördinator 
handelt migratie van 
systemen op alle scholen af 

Werkdruk, 
inzetbaarheid 
medewerkers, 
verzuim zorgen voor 
onvoldoende 
medewerkers 

H M/H - Opstellen verzuimbeleid 
en intensieve aandacht 
voor de uitvoering 

- Professionalisering 
aanscherpen 

- Werkdruk als thema naar 
aanleiding van stakingen 
op alle scholen 

 

- Verzuimbeleid in concept 
opgesteld 

- Sociaal medisch overleg 
gevoerd met directeuren 

- Visie op professionaliseren 
gereed; beleid in 
voorbereiding 

- Quickscan RI&E is uitgevoerd 

Het aantal leerlingen 
daalt de komende 
tijd harder dan 
gedacht 

M L - Prognoses en flexibele 
schil nauwgezet volgen 

- Aandacht voor profilering 
van de stichting en van 
iedere school 

- De flexibele schil en daling 
van het aantal leerlingen zijn 
goed in balans 

- Ontwikkeling integraal 
kindcentrum van diverse 
scholen 

- Huisstijl wordt verfrist 
 

Vervanging bij 
uitstroom 

H M - Aantrekkelijk werkgever 
zijn voor pas 
afgestudeerden en 
tijdelijke (pay-flex) 
medewerkers  

- Er is een start gemaakt met 
het formuleren van beleid 

- Financiële mogelijkheden 
worden in kaart gebracht 

 

Overige aandachtspunten 

 Door afname van het aantal leerlingen bestaat de kans dat er leegstand in de schoolgebouwen 

ontstaat. Bij onjuist gebruik van het gebouw kunnen de kosten voor energie en schoonmaak de 

inkomsten (vastgesteld door het ministerie) overschrijden. Door goede afspraken met 

directeuren te maken over het gebruik van het gebouw en de onderhoudsplannen goed te 

volgen en actueel te houden, blijft er grip op de beschreven risico’s. 

 De kwaliteit van de stuurinformatie kan verder worden verbeterd. Voor het onderwijs wordt in 

het kader van kwaliteit een planning & controlcyclus opgesteld, zodat opbrengsten 

gestructureerd gevolgd en geanalyseerd worden. 

 Het onderhoud van de scholen en het meerjaren-onderhoudsplan verdient aandacht. 
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8. Huisvesting en facilitering 
 

In 2017 speelden binnen IJsselgraaf de volgende onderwerpen op het gebied van huisvesting en 

facilitering: 

 oplevering IKC Het Noorderlicht, Doetinchem 

o verhuizing leerlingen ’t Palet en OBS Overstegen naar nieuwbouw IKC Het Noorderlicht 

o teruggave oude schoolgebouwen aan gemeente 

o realisering VvE 

 huisvesting OBS Hogenkamp, Doetinchem 

o verbouwplannen huidige locatie 

o tijdelijke huisvesting locatie Overstegen 

 onderzoek beheerconstructie Het Kleurrijk, Doetinchem 

 voorbereiding sluiting OBS De Bongerd, Bronckhorst 

 renovatie Horizon Ooi, Doesburg 

 aanpassing lokalen op diverse locaties in verband met realiseren kinderopvang 

 aanbestedingstrajecten 

o afvalverwerking 

o meubilair 

o energie 

o ICT 

o leermiddelen 

 scholing voor de bedrijfshulpverlening in het kader van het arbobeleid  

 controle op de wettelijke veiligheidseisen van de gebouwen, de buitenterreinen en 

speeltoestellen 

 migratietraject systemen ICT (alle scholen) 

 

9. Governance 
 

Stichting IJsselgraaf hanteert de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van de PO-Raad. Deze 

is opgesteld in januari 2010 met wijzigingen die zijn vastgesteld op 27 november 2014 en 1 augustus 

2017. De tekst van de code is te vinden op www.poraad.nl.  

In samenspraak met de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

en het directieoverleg zijn het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van het College 

van Bestuur en het Managementstatuut besproken, bijgesteld, goedgekeurd en vastgesteld. 

Voor de besturing van de organisatie zijn kaders en procedures besproken met alle betrokkenen die 

vervolgens zijn beschreven en vastgelegd in een handboek ‘Administratieve Organisatie’. Dit 

handboek biedt een leidraad voor een goede bedrijfsvoering binnen de stichting en op de scholen. In 

2017 is het handboek aangevuld met procedurebeschrijvingen op vier onderwerpen: 

 eindopbrengsten 

 aanvragen extra formatie  

 in bruikleen geven van apparatuur  

 offertes en opdrachtbevestigingen  

http://www.poraad.nl/
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Twee leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben gesproken over de concrete 

invulling van de governance code. Dit onderwerp komt jaarlijks terug in het overleg tussen Raad van 

Toezicht en College van Bestuur. 

 

10. Horizontale verantwoording 
 

Op verschillende niveaus vindt dialoog met belanghebbenden plaats.  

Medezeggenschap 

Ouders kunnen op bestuursniveau in gesprek met de GMR en op schoolniveau met de 

Medezeggenschapsraad (MR) van elke school. Naast de oudergeleding kennen zowel de GMR als de 

MR ook een personeelsgeleding. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in 

reglementen. Daarnaast kent elke school een Ouderraad (OR), die vooral ondersteuning verleent bij 

de organisatie van allerlei activiteiten.  

De GMR van Stichting IJsselgraaf is in 2017 zes keer bij elkaar geweest voor overleg met het College 

van Bestuur. Enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 

 de klachtenregeling (ingestemd) 

 de klokkenluidersregeling 

 de visie op professionele ontwikkeling 

 werkafspraken 2017-2018 medewerkers invalpool (PGMR ingestemd) 

 privacybeleid 

 de fusie van OBS De Bongerd met OBS De Woordhof (ingestemd) 

 de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021  

 de selectie van een nieuwe bedrijfsarts 

 de selectie van een nieuw lid van de Raad van Toezicht 

 

Gemeentelijk overleg 
In 2017 is er twee keer een gezamenlijk overleg en afstemming geweest met de wethouders van de 

gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Het jaarverslag 2016, de begroting 2018 en de 

meerjarenbegroting 2018-2021 zijn daarin besproken. Ook is een aantal inhoudelijke thema’s aan de 

orde gekomen. Daarnaast is er per gemeente overleg geweest over de Lokaal Educatieve Agenda, 

gemeentelijke vraagstukken over onderwijs (onder andere het IKC) en huisvestingsvraagstukken. 

Besturen in de regio 

Met de bestuurders van twee besturen in de regio is een structureel overleg geweest waarbij 

overkoepelende thema’s zijn besproken zoals krimp, kinderopvang, contact en overleg met de 

diverse gemeenten, de stakingen en beheerstichting Kleurrijk. 

Voor de vervanging van personeel is er verschillende keren overlegd en afgestemd met de betrokken 

besturen bij de IJsselpool. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: een 

samenwerkingsovereenkomst, het detacheringscontract, kwaliteit van de vervanging en de 

bezettingsgraad. 
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Hoog-Keppel - OBS De Bongerd heeft 

een heuse fietswerkplaats opgezet. Kinderen 
doen hier niet alleen technische kennis op 
van de fiets, ook zijn ze een eigen 
onderneming in het dorp gestart: 
het ‘Fietsservicepunt De Bongerd’. Met een 
museum! De leerlingen hebben een logo 
ontworpen en een flyer gemaakt. Ook 
hebben ze een persbericht geschreven en 
een feestelijke opening georganiseerd.  
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Samenwerkingsverbanden 

Met het samenwerkingsverband Doetinchem is een aantal keer bestuurlijke overleg gevoerd over de 

voortgang en uitwerking van passend onderwijs binnen de besturen/scholen. Onderwerp van de 

besprekingen waren onder andere de kwaliteit van het passende aanbod, de inzet van middelen en 

de ondersteuningsvraag aan het samenwerkingsverband. Daarnaast was er aandacht voor het School 

OndersteuningsProfiel (SOP) in het kader van het nieuw op te stellen ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Ook is er een bestuurlijk gesprek gevoerd met samenwerkingsverband IJssel 

Berkel, waaraan de Dorpsschool in Vorden is verbonden. 

Iselinge Hogeschool 
Met Iselinge Hogeschool zijn verschillende gesprekken gevoerd over de rol van de stichting bij het 

opleiden van pabo studenten. Twee interne opleiders (medewerkers IJsselgraaf) zijn gestart met hun 

taak bij het opleiden van studenten.  

Overig overleg 

De individuele scholen van IJsselgraaf onderhouden nauwe relaties met organisaties in de wijk en 

buurt en met organisaties die in de school de peuter- en kinderopvang organiseren. Verder zijn er 

verschillende samenwerkingsverbanden gericht op specifieke doelgroepen, zoals buurtsportcoaches 

of aansluiting PO/VO. 

 

11. Verslag Raad van Toezicht 
 

Inleiding  
Het jaar 2017 stond in het teken van ‘nog beter worden’. De aansturing van de organisatie, het 

leidinggeven van de directeuren, de kwaliteit van het onderwijs geven, de aandacht voor elke 

leerling, de ondersteuning door het bestuursbureau, het functioneren van het intern toezicht, ze zijn 

allemaal terug te leiden naar het strategisch beleidsplan ‘Passie voor onderwijs dat past’. Een 

beleidsplan dat ook als kwaliteitsslag gezien moet worden.  

 

Ontwikkelingen in het toezicht  
De taak van de toezichthouder in het onderwijs kreeg veel aandacht in vakpers en sociale media. Dit 

werd ondersteund en bevorderd door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen 

(VTOI). Een vereniging die in 2017 gefuseerd is met de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders 

in de Kinderopvang (NVTK).  

De Raad van Toezicht van IJsselgraaf volgt zelf ook actief de ontwikkelingen in het onderwijs. De 

beloning van de leraar, de grootte van de klassen, de experimenten met andere onderwijsvormen, 

de leerroute tussen 2 en 12 jaar, het inzetten van digitale hulpmiddelen en de integratie van het 

passend onderwijs waren belangrijke thema’s.    
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Onderwerpen van toezicht   

De Raad van Toezicht heeft zich in het verslagjaar 2017 bezig gehouden met diverse onderwerpen. 

De bespreking van deze onderwerpen is vastgelegd in het jaarrooster.   

De belangrijkste onderwerpen per toezichtgebied waren :  

Strategie  

 strategisch beleidsplan 2016-2020  

 oprichting en ontwikkeling van Integrale Kindcentra 

 ontwikkeling van een eigen kinderopvangorganisatie  

 Financiën  

 integrale kwartaalrapportages  

 jaarrekening 2016  

 accountantsverslag 2016  

 begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021  

 treasurystatuut  

Governance  

 relatie met onderwijsinspectie 

 relatie met de drie betrokken gemeenten 

 reglementen van College van Bestuur en Raad van Toezicht  

 zelfevaluatie van de Raad van Toezicht 

 inhoud van het handboek Governance 

 functioneren van de klokkenluidersregeling 

Onderwijs en kwaliteit  

 onderwijsresultaten per school  

 maandelijkse verslagen van College van Bestuur  

 opheffing van een locatie  

 passend onderwijs 

 risicomanagementbeleid  

 

Vergaderingen en activiteiten Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht kwam in 2017 negen keer in vergadering bij elkaar. Daarnaast gingen de leden 

van de Raad van Toezicht op scholenbezoek. Per jaar bezoekt de Raad van Toezicht de ene helft van 

de zestien scholen van stichting IJsselgraaf. Het jaar daarop de andere helft. Een gesprek met de 

directeur, een rondgang door de school en korte gesprekken met de leerkrachten vormen vaste 

onderdelen van zo’n bezoek.   

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren in een zogeheten zelfevaluatie. 

Daarnaast organiseert de Raad van Toezicht voor zichzelf ook informele momenten om het 

teamgevoel te stimuleren en toch de professionele afstand tot elkaar te bewaren. In een 

bijeenkomst met de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de directeuren is gesproken over 

de thema’s leiderschapsstijl en organiserend vermogen.   
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De Raad van Toezicht komt ook in kleiner commissieverband bij elkaar. Er is een 

onderwijscommissie, een remuneratiecommissie en een auditcommissie gevormd. Elke commissie 

bestaat uit twee leden. De onderwijscommissie richt zich op de onderwijskundige ontwikkelingen 

binnen IJsselgraaf. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werkgeversrol naar de 

bestuurder toe en met het beloningsbeleid voor de bestuurder. De auditcommissie houdt zich bezig 

met financiën en risicobeleid en is daarbij de gesprekspartner van de accountant namens de Raad 

van Toezicht.  

 

Contacten met stakeholders  
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht gesprekken gevoerd met de volgende stakeholders :  

 de groep van directeuren van de scholen van IJsselgraaf  

 individuele directeuren bij schoolbezoeken 

 de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad  

 de medewerkers van het Bestuursbureau  

 de wethouders Onderwijs uit de drie IJsselgraaf gemeenten Bronckhorst, Doesburg en 

Doetinchem 

 de accountant van IJsselgraaf  

 de medewerkers van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen.  

 

Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs Bronckhorst, Doesburg, 

Doetinchem en stichting IJsselgraaf 
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat er een regeling moet zijn waardoor ook de 

gemeenteraden toezicht op de bestuurder van de stichting kunnen houden. In de statuten is hiervoor 

de verregaande regel opgenomen dat de gemeenteraad in geval van ernstige verwaarlozing door de 

bestuurder, zelf in het bestuur van de scholen kan voorzien. De bedoeling is natuurlijk dat te 

vermijden, onder andere door een aantal keren per jaar overleg met elkaar te voeren. Dit overleg is 

nu vastgelegd in een ‘Convenant gemeentelijk toezicht openbaar onderwijs’, ondertekend door de 

drie gemeenten en stichting IJsselgraaf. Het convenant is ook in 2017 gevolgd.  
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Doesburg - OBS De Horizon heeft 

schooljudo opgenomen in het rooster voor 
alle kinderen. Om de week werken onze 
kinderen aan de kernwaarden: vertrouwen, 
samenwerken, beheersing, discipline, 
respect en weerbaarheid.  
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Kernwaarden stichting IJsselgraaf  
De Raad van Toezicht ziet toe op het handhaven van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. 

Voor het jaar 2017 zijn hierover geen bijzonderheden te melden.  

De stichting IJsselgraaf onderschrijft de kernwaarden zoals bepaald door de Vereniging Openbaar 

Onderwijs: 

 Iedere leerling is welkom. 

 Iedereen is benoembaar.  

 Er is wederzijds respect. 

 Er is aandacht voor waarden en normen.  

 Het is onderwijs is van en voor de samenleving. 

 Alle levensbeschouwingen en godsdiensten worden gerespecteerd. 

Daarnaast heeft de stichting IJsselgraaf bepaald dat het betalen van de ouderbijdrage geen 

voorwaarde is om het kind onderwijs te laten volgen.  

 

Vergoedingen leden Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. De 

vergoedingen worden per jaar geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling van bestuurders in het 

primair onderwijs. Bij de hoogte van de vergoeding zijn de richtlijnen van de Vereniging van 

Toezichthouders in Onderwijsinstellingen gevolgd.  

De voorzitter kreeg een vergoeding van € 15.000,- bruto per jaar. 

De vier leden kregen een vergoeding van ieder € 10.000,- bruto per jaar.  

Over de vergoeding moet btw worden betaald. De btw komt voor rekening van de stichting.  

 

Samenstelling en taakverdeling Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht, maar heeft, zoals al vermeld, 

voor specifieke aandachtsgebieden commissies gevormd die de voltallige Raad van Toezicht op 

bepaalde onderwerpen adviseren. 

In het verslagjaar is mevrouw Rimmie Okma-Middeldorp statutair afgetreden. Ze is per 1 oktober 

2017 opgevolgd door mevrouw Elaine Toes (Velp).  

De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar 2017 uit de volgende personen :  

De heer Gert Jan Bannink (Zelhem), voorzitter.  

Remuneratiecommissie. 

Benoemd op 7 juli 2015. Treedt af op 7 juli 2018. Niet herbenoembaar. 

 
Mevrouw Rimmie Okma-Middeldorp (Doetinchem), lid. 

Remuneratiecommissie en Commissie Onderwijs. 

Benoemd op 7 juli 2015. Afgetreden op 7 juli 2017.    

 
Mevrouw Elaine Toes (Velp), lid.  
Remuneratiecommissie en Commissie Onderwijs 
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Benoemd op 1 oktober 2017. Treedt af op 1 oktober 2021. Herbenoembaar.  
 
Mevrouw Saskia Poelman (Doetinchem), lid. 
Auditcommissie.  
Benoemd op 7 juli 2017. Treedt af op 7 juli 2019.  Niet herbenoembaar.  
 

Mevrouw Mascha Schnitzler (Doetinchem), lid. 

Commissie Onderwijs.  

Benoemd op 1 september 2015. Treedt af op 1 september 2019. Herbenoembaar.  

 
De heer Hans Scheinck (Groenlo), lid. 

Auditcommissie.  

Secretaris Raad van Toezicht.  

Benoemd op 1 april 2016. Treedt af op 1 april 2020. Herbenoembaar.  

 

De drie eerstgenoemde leden zijn benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschap Raad.  

De vijf leden van de Raad van Toezicht hebben verklaard dat ze hun werkzaamheden als lid van de 

Raad van Toezicht in het verslagjaar onafhankelijk hebben uitgevoerd.   

 

Hummelo, april 2018  

G.J. Bannink, voorzitter Raad van Toezicht  
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Doetinchem - De kinderen in de 

onderbouw (1 t/m 4) hebben als afsluiting 
van het thema ‘Leonardo en de 
renaissance’ geweldig samengewerkt met 
kunstenares Erna Kuik. Het resultaat zijn 
prachtige portretten van kinderen in de 
stijl van Leonardo da Vinci. ‘Het meisje met 
de hermelijn’ diende als uitgangspunt voor 
portretten van kinderen met hun knuffel. 
Ook werd ‘het verlangen om te vliegen’ 
verbeeld. Ontroerend mooi!  
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De onderzoekswand is een onderdeel van ‘Thinking for Learning’ 

 

Doetinchem – ‘Thinking for Learning’ 

(zie filmpje) is steeds meer zichtbaar in ons 
reguliere onderwijsaanbod, het 
vooruitwerklab en de talentklas. Hiermee 
stimuleren wij een onderzoekende houding 
bij al onze leerlingen. ‘Thinking for Learning 
daagt’ leerlingen uit, roept verwondering 
op en zorgt ervoor dat leerlingen mede-
eigenaar van hun eigen leerproces worden.  

 

 

 

 

  

https://quik.gopro.com/v/1NgJLsvxGX/
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A. Balans per 31-12-2017 
 

 

  

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa -                         -                         

Materiële vaste activa 2.483.132            2.202.665            

Financiële vaste activa -                         -                         

2.483.132            2.202.665            

Vlottende activa

Voorraden -                         -                         

Vorderingen 1.264.609            1.260.878            

Effecten -                         -                         

Liquide middelen 4.051.813            3.992.148            

5.316.422            5.253.025            

TOTAAL ACTIVA 7.799.555            7.455.690            

PASSIVA

Eigen vermogen 3.861.711            3.852.848            

Voorzieningen 1.892.906            1.453.828            

Langlopende schulden -                         -                         

Kortlopende schulden 2.044.938            2.149.014            

TOTAAL PASSIVA 7.799.555            7.455.690            

31-12-2017 31-12-2016

€ €
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B. Staat van baten en lasten over 2017 
 

 
 

  

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

BATEN

Rijksbijdragen 19.326.045          18.692.600          18.815.727          

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 77.021                  72.000                  112.586                

College-, cursus-, les- en examengelden -                             -                             -                             

Baten werk i.o.v. derden -                             -                             -                             

Overige baten 337.915                318.000                321.378                

Totaal baten 19.740.982          19.082.600          19.249.691          

LASTEN

Personeelslasten 16.361.511          16.236.100          15.976.786          

Afschrijvingen 470.435                455.000                436.399                

Huisvestingslasten 1.560.688            1.311.600            1.466.851            

Overige lasten 1.339.949            1.086.200            1.130.559            

Totaal lasten 19.732.583          19.088.900          19.010.595          

Saldo baten en lasten 8.399                    6.300-                    239.096                

Financiële baten en lasten 487                        7.500                    12.686                  

Totaal resultaat                      8.886                      1.200                 251.782 
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Vorden - Op de Dorpsschool bedenken 

en beschrijven leerlingen hun persoonlijke 

doelen in een actieplan. Voor het 

uitwerken van deze doelen is ruimte in de 

taakbrief/rooster opgenomen. Kinderen 

denken zelf na hoe ze hun doel kunnen 

bereiken en gaan enthousiast aan de slag. 

Zo geven we vorm aan talentontwikkeling 

en eigenaar schap.   
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C. Kasstroomoverzicht 2017 

 

 

 

  

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit operationele activiteiten 8.399                  239.096             

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

- afschrijvingen 470.435             435.779             

- overige mutaties op EV 23-                        

- mutaties voorzieningen 439.078             51.760                

909.490             487.539             

Veranderingen in werkkapitaal

- kortlopende vorderingen 3.731-                  111.949-             

- kortlopende schulden 104.076-             176.179             

107.807-             64.230                

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -                      -                      

Ontvangen interest 4.022                  15.578                

Betaalde interest 3.535-                  2.892-                  

487                     12.686                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 810.568             803.551             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 750.903-             427.369-             

Desinvesteringen in materiële vaste activa -                      621                     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 750.903-             426.748-             

Mutatie liquide middelen 59.665                376.803             

Beginstand liquide middelen 3.992.148          3.615.344          

Eindstand liquide middelen 4.051.813          3.992.148          

Mutatie l iquide middelen 59.665                376.803             

2017 2016

€ €
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Zelhem - Voor het tweede schooljaar in 

successie organiseert OBS Jan Ligthart een 

naschools aanbod met als titel ‘Ontdek je 

talent’. In drie blokken van 6 weken 

kunnen kinderen meedoen aan zeer 

verschillende activiteiten zoals tennis, judo, 

vilten, programmeren, yoga, hiphop en 

kickboksen. 
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Gegevens over de rechtspersoon 
 

Naam en adres instelling: Stichting IJsselgraaf 

    Keppelseweg 56 

    6999 AR Hummelo 

 

Telefoon:   0314 – 382990 

 

Bestuursnummer:  41371 

 

 

BRIN-nummers: 

 

 
 

Contactpersoon voor het jaarverslag: 

Chantal van den Hudding 

Tel: 0314 – 382990 

E-mail: info@ijsselgraaf.nl 

  

Aantal leerlingen per 1oktober 2017 2016 2015 2014 2013

02ZG, De Steenuil, Steenderen -            -            -            39             41             

03DK, De Dorpsschool, Vorden 107 111           113           117           131           

05XX, Rozengaardsweide, Hengelo (GLD) 112 120           134           143           145           

05ZV, De Bongerd, Hoog-Keppel 18 40             48             53             67             

08FA, Gildeschool, Drempt 148 153           158           176           103           

08IU, Velswijk, Velswijk 0 -            -            43             58             

09FE, De Woordhof, Hummelo 134 125           127           144           154           

10EJ, Jan Ligthart, Zelhem 243 252           247           235           250           

12NX, Hagen, Doetinchem 206 240           257           266           278           

12VX, Hogenkamp, Doetinchem 392 355           317           302           301           

13BV, Canada, Doetinchem 255 234           234           219           205           

13HJ, Wis en Wierig, Gaanderen 139 144           158           169           178           

13MN, Het Noorderlicht, Doetinchem 293 329           318           336           223           

13VC, De Huet, Doetinchem 175 178           194           186           196           

13YQ, De Plattenburg, Doetinchem 280 293           301           307           314           

18LJ, De Horizon, Doesburg 264 283           290           290           248           

18MY, De Wetelaar, Doesburg 258 269           273           269           197           

27LJ, Mozaiek, Doetinchem 280 306           327           330           327           

3.304       3.432       3.496       3.624       3.416       

    

mailto:info@ijsselgraaf.nl
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