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Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Dit is het vierde en laatste van het 
beleidsplan ‘Samen koersen op Passend Onderwijs 2008-2012’. In dit 
verslag blikken we terug op de afgelopen periode en beschrijven we onze 
ontwikkelingen en resultaten. Eén van onze kernwaarden is dat we gaan voor 
kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin we erin slagen de doelen 
te bereiken naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de teams, ouders en 
de leerlingen. Onze doelen zijn helder, ambitieus, aanvaardbaar en aanvaard. 
Dit jaarverslag (ook te downloaden op www.delinge.nl) geeft een beeld en 
verantwoording van de doelen en de resultaten uit het strategisch beleidsplan. 

De resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn, onze ambitie blijft! 
De komende jaren gaan we door met onze verbeteringen en vernieuwingen om 
het onderwijs en de opvoeding binnen onze peuterspeelzalen en basisscholen 
nog sterker te maken. Daarmee maakt De Linge zijn taak, het verzorgen van 
goed onderwijs in alle kernen van de gemeente Lingewaard, waar. 

Het is zaak dat alle betrokken deelnemers verder werken aan het bundelen 
van de krachten, zowel binnen onze peuterspeelzalen en basisscholen als ook 
met de partners binnen de gemeente Lingewaard. De kansen zien en pakken! 
Juist nu we te maken krijgen met een krimp binnen de gemeente Lingewaard. 
Vergroot de mogelijkheden binnen ons motto: ‘samen leren met onderlinge 
verschillen’. 

We kijken in dit verslag ook vooruit en hebben ons voorbereid op de nieuwe 
beleidsperiode 2012-2016 ‘Passie voor Leren!’. Een periode waarin we hoge 
verwachtingen hebben, hoge doelen stellen en veel vertrouwen hebben. We 
bieden maximale ondersteuning om de resultaatverwachting te behalen. 
Ik spreek de wens en het vertrouwen uit dat dit strategisch beleidsplan alle 
betrokkenen bij De Linge zal inspireren bij onze belangrijke taak: samen met 
passie en bevlogenheid op weg naar excellente educatie.

Een woord van dank aan alle medewerkers, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de cliëntenraad. We zijn er trots op dat we 
deze medewerkers in huis hebben. En danken hen voor de grote inzet en 
betrokkenheid in 2012.

Theo Pruyn, directeurbestuurder 

WOORD
VOORAF

Inhoud
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 [ 9 ]PREAMBULE

Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs 
maken samen deel uit van Stichting Voor-
schools en Primair Onderwijs De Linge met 
een directeurbestuurder en Raad van Toe-
zicht.

Peuterspeelzaalwerk beheert de volgende 
tien peuterspeelzalen in de gemeente voor 
kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: 

‘t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huis-
sen, Gijsje te Doornenburg, ‘t Hölleke te 
Gendt, ‘t Hummelhonk te Bemmel, Het Oli-
fantenbos te Bemmel, Peuterhofje te Haalde-
ren, Pinkeltje te Angeren, De Vlindertuin te 
Huissen, De Zandkabouter te Huissen.

De volgende scholen in de gemeente Lin-
gewaard maken deel uit van Primair Onder-
wijs:

P.C. Daltonbasisschool De Borgwal te Bem-
mel, Katholieke Jenaplanbasisschool Dona-
tushof te Bemmel, Katholieke Basisschool 
De Doornick te Doornenburg, P.C. Daltonba-
sisschool Het Drieluik te Huissen, Katholieke 
Basisschool Marang te Angeren, Katholieke 
Basisschool Mikado te Bemmel, Katho-
lieke Basisschool De Wieling te Haalderen, 
Katholieke Basisschool Pius X te Bemmel, 
Katholieke Basisschool De Vonkenmorgen te 
Gendt.

We versterken met de inhoudelijke samen-
werking tussen voorschoolse voorzieningen 
en basisonderwijs de doorgaande ontwik-
kelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 
jaar.

Tussen Peuterspeelzaalwerk en Primair On-
derwijs bestaan grote inhoudelijke overeen-
komsten op het gebied van educatie en een 
aantal formele verschillen. Ze werken vanuit 
een verschillend wettelijk kader, hanteren 
een verschillende CAO, gescheiden boek-
houdingen en hebben verschillende verant-
woordingspartners. 
Een integraal jaarverslag stelt alle informa-
tie beschikbaar voor alle geïnteresseerde 

Inhoud
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stakeholders. Binnen het document is de 
volgende tweedeling aangebracht: 

Deel I: Peuterspeelzaalwerk
Dit deel wordt goedgekeurd door de ge-
meente Lingewaard en de Raad van Toezicht 
en voor advies voorgelegd aan de cliënten-
raad. 

Deel II: Primair Onderwijs
Dit deel wordt goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht en voor advies voorgelegd aan 
de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad. 

Beide delen gaan in hoofdlijnen in op ont-
wikkelingen en resultaten van onze vijf be-
leidscoördinaten: Primair proces, Medewer-
kers, Organisatie, Huisvesting en Financiën. 
In beide delen wordt eerst gestart met de ei-
gen visie en missie, gevolgd door algemene 
informatie. Daarna volgen in opeenvolgende 
hoofdstukken de beschrijvingen op de vijf 
beleidscoördinaten. 
In de jaarrekeningen, als onderdeel van 
Financiën, wordt in detail verantwoording 
afgelegd over de doelmatige besteding van 
de beschikbare middelen. De jaarstukken zijn 
vergezeld van een accountantsverklaring. 

De definitieve vaststelling van het jaarver-
slag vindt plaats na controle van de jaar-
rekeningen en het verslag door de rijksac-
countant. 

Dit is het vierde jaarverslag en laatste in de 
beleidsperiode 2008-2012. De afgelopen vier 
jaar hebben in het teken gestaan van samen 
koersen op passend onderwijs. Waarbij De 
Linge passend onderwijs breder opvat dan 
de aanpassing van de zorgstructuur voor 
leerlingen. Passend Onderwijs is voor ons 
op maat gesneden onderwijs en opvoeding, 
dat ieder kind binnen onze locaties optimaal 
toerust op de maatschappij. We hebben hier-
toe doelen gesteld waar plannen aan gekop-
peld zijn met bijbehorende activiteiten. In 
2012 wordt de knip gemaakt naar een nieuw 
strategisch beleidsplan (primair onderwijs) 
en pedagogisch beleidsplan (voor de peuter-
speelzalen) die een logisch vervolg zijn op 
de opbrengsten van de afgelopen vier jaar. 
 
 

Inhoud
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Peuterspeelzaalwerk De Linge bestaat uit de volgende tien peuterspeelzalen in 
de gemeente Lingewaard:
‘t Blagehöfke te Huissen.
Dikkie Dik te Huissen.
Gijsje te Doornenburg.
‘t Hölleke te Gendt.
‘t Hummelhonk te Bemmel.
Het Olifantenbos te Bemmel.
Peuterhofje te Haalderen.
Pinkeltje te Angeren.
De Vlindertuin te Huissen.
De Zandkabouter te Huissen.

Het peuterspeelzaalwerk van De Linge biedt optimale ontwikkelingskansen voor 
alle jonge kinderen van 2 tot 4 jaar in Lingewaard. Dit doet zij door veelzijdige en 
passende speelmogelijkheden aan te bieden ten behoeve van een sociale, emoti-
onele, cognitieve, creatieve en motorische ontplooiing. 
Het peuterspeelzaalwerk is een financieel laagdrempelige voorziening, algemeen 
toegankelijk en gesitueerd in elke kern van Lingewaard.

WIE ZIJN 
WIJ EN 
WAAR 
STAAN 
WIJ VOOR? 

Inhoud
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De opdracht en visie die in samenwerking met medewerkers, bestuur en ouders 
tot stand is gekomen luidt als volgt:
De kernwaarden van het pedagogisch klimaat op de peuterspeelzalen van De 
Linge zijn: veiligheid, respect en betrokkenheid. Een kind dat zich veilig voelt kan 
zich optimaal ontwikkelen. In een veilig pedagogisch klimaat ervaart het kind res-
pect en vertrouwen (Korczak), krijgt het kind ruimte om zelf te onderzoeken en te 
experimenteren, en wordt het in staat  gesteld zelf oplossingen te zoeken voor 
problemen en bij conflicten (Gordon). 
Een kind communiceert op veel verschillende manieren. De pedagogisch mede-
werker probeert de verschillende ‘talen’ van het kind te verstaan en zelf zo veel-
zijdig mogelijk met het kind te communiceren. Zij biedt mogelijkheden en mate-
rialen aan waarmee kinderen hun  talenten verder kunnen ontwikkelen (Reggio 
Emilia).

Het educatieve aanbod op de peuterspeelzaal is betekenisvol, gericht op de bre-
de ontwikkeling en afgestemd op de taal van het jonge kind: het spel. Spel is es-
sentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Al spelend ontdekken peuters 
de wereld om hen heen, ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar (Singer). 
De pedagogisch medewerker zorgt voor een stimulerende omgeving en geeft ac-
tief vorm aan de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky). Vanuit haar betrok-
kenheid erkent en herkent zij de behoefte van elk kind, sluit aan bij wat het kind 
alleen kan en ondersteunt en stimuleert bij wat het (nog) niet zelfstandig kan.

Zo leren kinderen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te stralen. In 
deze omgeving krijgt het jonge kind alle kansen zich individueel en in de groep 
te ontwikkelen tot een evenwichtig kind, vanuit ons motto:  
‘samen spelend leren met onderlinge verschillen’. 

Het team van pedagogisch medewerkers begeleidt en volgt in samenspraak met 
ouders het jonge kind, zij zijn educatieve partners.

In bijlage 3 zijn de basisgegevens van de peuterspeelzalen opgenomen.

Inhoud
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INFORMATIE

2
ORGANISATIESTRUCTUUR 
Het organogram van De Linge ziet er als volgt uit: 

SVPO De Linge
Raad van Toezicht

Directeurbestuurder

Voorschoolse 
voorzieningen

Directeur
Peuterspeelwerk

Team van 
peuterleidsters

Primair onderwijs

Directeuren  
Primair onderwijs

Team van leraren en  
onderwijsondersteuning

Staf

Onderwijs & 
Begeleiding

Administratieve &  
facilitaire ondersteuning

GMR

CR

PV
MR

CR = Cliëntenraad

GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

PV = Personeelsvergadering

MR = Medezeggenschapsraad

Inhoud
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 [ 21 ]In 2012 vergaderde de cliëntenraad negen 
keer, waarvan 5 keer met de directeur Peuter-
speelzaalwerk. In deze laatste bijeenkomsten 
heeft de cliëntenraad een positief advies 
uitgebracht over de wijziging van tarieven, 
begroting en jaarrekening, het strategisch 
beleidsplan en diverse protocollen, waar-
onder het protocol kindermishandeling. De 
bijeenkomsten stonden verder in het teken 
van kwaliteitsverbetering, communicatie 
met de achterban, waaronder wijziging van 
openingstijden in verband met invoering 
continurooster op diverse basisscholen, 
verantwoording en wet- en regelgeving. De 
voorzitter van de cliëntenraad heeft zitting 
gehad in de stuurgroep van het project her-
structurering in Bemmel en tevens advies 
uitgebracht binnen het project Integraal 
Kindcentrum De Vonkenmorgen. De directeur 
Peuterspeelzaalwerk kijkt terug op waarde-
volle sparringsessies en een constructieve 
samenwerking met de cliëntenraad.

De centrale cliëntenraad bestond uit de vol-
gende leden:
Mevr. P. Teijssen Bemmel
Dhr. H. Leenders Gendt 
Mevr. M. Kruijs Haalderen
Dhr. P. Willemsen Huissen
Vacature  Angeren en Doornenburg

Afgetreden leden in 2012:
Mevr. M. Wieland Haalderen
Mevr. T. Spaan Doornenburg

DIRECTEURBESTUURDER &  
RAAD VAN TOEZICHT  
De directeurbestuurder bestuurt de or-
ganisatie en heeft de status van bevoegd 
gezag. Hij geeft leiding aan de directeuren 
en de bovenschoolse medewerkers. Hij is 
gemandateerd het beleid te ontwikkelen 
en uit te voeren. Het directeurenoverleg, 
bestaande uit de directeur Peuterspeel-
zaalwerk en de directeuren van alle scho-
len, heeft daarbij een adviserende rol. 
De Raad van Toezicht bestaat sinds mei 
2012 uit zes leden en houdt toezicht op de 
organisatie op basis van rapportage met 
het strategisch beleidsplan als kaderstel-
lend document. De directeurbestuurder 
legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht over de in het strategisch beleids-
plan genormeerde doelen en indicatoren. 
De directeurbestuurder en de Raad van 
Toezicht leggen naar de direct belangheb-
benden en de samenleving verantwoor-
ding af over de mate, waarin de vastge-
stelde opdracht en doelstellingen worden 
gehaald.  

Directeurbestuurder:
Dhr. T. Pruyn

De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 acht 
maal en bestond uit: 
Dhr. Dr. J. Linssen voorzitter
Dhr. Ir. G. Driessen plaatsvervangend voorzitter
Dhr. E. Boekhorst lid
Dhr. Mr. W. Nieuwenhuis lid
Dhr. Drs. P. Hegeman lid

Mevr. Drs. B. van Waesberghe lid (sinds mei 
2012 op voordracht van de GMR)

Dhr. J. Linssen en E. Boekhorst zijn in augus-
tus 2012 afgetreden en herkozen.

MANAGEMENT
De directeur Peuterspeelzaalwerk is binnen 
het kader van het geformuleerde beleid ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de 
organisatie, het personeel en de financiën. 
De directeur is aanspreekpunt voor de direc-
teurbestuurder, de teams, de personeelsver-
gadering en de cliëntenraad en maakt deel 
uit van het directeurenoverleg van De Linge, 
dat als adviesorgaan fungeert voor de direc-
teurbestuurder. 

Peuterspeelzaalwerk Mevr. J. Rasing 

Directeur

STAFBUREAU 
Stafmedewerkers staan ten dienste van het 
primaire proces. Zij stimuleren, begeleiden 
en faciliteren pedagogisch medewerkers en 
de directeur Peuterspeelzaalwerk in het uit-
voeren van hun kerntaak. 

Mevr. M. Schaars Peuteradministratie

Mevr. B. Gerrits Kwaliteit Veiligheid, Arbo & 

Hygiëne

Mevr. G. van den Broek Pedagogische kwali-

teit & Voor- en Vroegschoolse Educatie

PERSONEELSVERGADERING
Het recht op inspraak en informatie voor de 
werknemers is binnen Peuterspeelzaalwerk 
De Linge geregeld in de vorm van de perso-
neelsvergadering. 
In twee halfjaarlijks geplande bijeenkomsten 
met alle pedagogisch medewerkers heeft  
de directeur Peuterspeelzaalwerk haar me-
dewerkers geïnformeerd over de stand van 
zaken en ontwikkelingen binnen het peuter-
speelzaalwerk. Het betreft onderwerpen op 
sociaal en algemeen beleid zoals formatie, 
gezondheidsbeleid, waaronder verzuim en 
halfjaarcijfers. Advies is gevraagd over be-
leid dat gevolgen voor de medewerkers kan 
hebben, waaronder input voor het strate-
gisch beleidsplan 2012-2017 en harmonisatie 
en ontwikkeling naar nieuwe samenwer-
kingsvormen zoals Integrale Kindcentra. 

CLIËNTENRAAD 
Binnen het Peuterspeelzaalwerk is de in-
spraak van ouders, de cliënten, als volgt ge-
organiseerd. 
Per speelzaal is een oudercommissie actief 
waarin ouders zitting nemen gedurende de 
periode dat hun kind op de speelzaal is ge-
plaatst. De centrale cliëntenraad is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van elke kern. 
Het nieuwe Reglement Cliëntenraad dat in 
2012 is vastgesteld is een herziening van het 
voormalige huishoudelijk reglement. In dit 
reglement is de wijze van vertegenwoordi-
ging aangepast zodat een lid van de cliënten-
raad vanaf 2012 meerdere kernen kan verte-
genwoordigen. 

Inhoud
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 [ 23 ]PRIMAIR 
PROCES

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 
(VVE): VOOR ELK KIND HET PASSENDE 
AANBOD
Het pedagogisch werkplan ‘Startblokken’ is een landelijk 
erkend programma voor Voor- en Vroegschoolse educa-
tie (VVE) met intensieve aandacht voor de ontwikkelings-
domeinen: (I) taalontwikkeling en ontluikende geletterd-
heid, (II) denkontwikkeling en ontluikend rekenen, (III) 
motorische en creatieve ontwikkeling en (IV) persoonlijke 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Startblokken’ gaat 
uit van de ontwikkeling van het individuele kind, waar-
door het goed aansluit op het ontwikkelingsgerichte 
onderwijs van veel basisscholen. Het werkplan kent een 
brede aanpak waarbij spelactiviteiten centraal staan.
Op alle peuterspeelzaallocaties werken de pedagogisch 
medewerkers volgens dit werkplan. Zo profiteren, naast 
de gericht naar VVE verwezen kinderen, alle kinderen die 
de peuterspeelzalen bezoeken van deze ontwikkelings-
stimulering.
Op de locaties Het Olifantenbos en ’t Hummelhonk in 
Bemmel, ’t Hölleke in Gendt en De Zandkabouter en De 
Vlindertuin in Huissen is een aanbod van gesubsidieerde 
Voor- en Vroegschoolse Educatie gerealiseerd dat vol-
doet aan de voorgeschreven kwaliteitseisen vanuit de 
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Dit 
betekent dat er op de VVE-groepen twee pedagogisch 
medewerkers werkzaam zijn en dat de doelgroepkinde-
ren 4 dagdelen per week komen.
De verwachting is dat de vraag naar VVE-plaatsen zal 
verminderen aangezien het aantal kinderen dat voor VVE 
in aanmerking komt, de zogenaamde doelgroepkinderen, 
fors terugloopt. Oorzaak is het besluit van de gemeente 
om de criteria voor VVE te versmallen. Jonge kinderen in 
Lingewaard worden geïndiceerd voor VVE als:

3
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 [ 25 ]ligt in het realiseren van doorlopende (speel)
leerlijnen voor onze kinderen.

Ter versterking van doorgaande begelei-
dingslijnen heeft het peuterspeelzaalwerk op 
advies van de kwaliteitskring VVE besloten 
om KIJK!, het ontwikkelingsvolgmodel dat 
in de onderbouw van de basisschool gehan-
teerd wordt, in te voeren op alle speelzalen. 
KIJK! stelt de pedagogisch medewerkers in 
staat de ontwikkeling van jonge kinderen 
gestructureerd en over langere tijd in beeld 
te brengen. Het totaalbeeld, ofwel ontwik-
kelingsprofiel, kan gebruikt worden bij het 
planmatig aanbod van de activiteiten op de 
groep. 
De samenwerking binnen De Linge heeft 
geresulteerd in een opleidingstraject op 
maat dat in de eerste helft van het school-
jaar 2012-2013 is opgezet. Het traject bestaat 
uit een theoretische scholing en daarnaast 
wordt de toepassing van KIJK! in de praktijk 
aan de hand van teamcoaching gerealiseerd. 
Hiervoor werken de intern begeleider en de 
‘Startblokken’-tutor samen waardoor opti-
maal gebruik wordt gemaakt van de reeds 
aanwezige kennis binnen het primair onder-
wijs.

In 2012 heeft het peuterspeelzaalwerk mee-
gewerkt aan de totstandkoming van het 
Strategisch Beleidsplan ‘Passie voor Leren!’; 
een document dat voor Voorschools en Pri-
mair Onderwijs de ambities en doelen op 
de gebieden Educatie, Personeel, Bestuur, 
management en organisatie, Kwaliteitszorg, 

Huisvesting en materieel en Financiën in-
tegraal verbindt. Peuterspeelzaalwerk heeft 
op deze 5 gebieden doelen geformuleerd 
als onderdeel van de doorgaande speelleer-
lijnen binnen De Linge. In het Pedagogisch 
Beleidsplan Peuterspeelzaalwerk zijn deze 
doelen verder uitgewerkt.

Vanuit de intentie om te komen tot een nog 
intensievere en bredere doorgaande speel-
leerlijn heeft De Linge dit jaar de keuze 
gemaakt om in Gendt een integraal kindcen-
trum te realiseren voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. Op de locatie van basisschool De Von-
kenmorgen wordt opvang, peuterspeelzaal-
werk, Voor- en Vroegschoolse Educatie, en 
onderwijs vanuit een gezamenlijke pedago-
gische visie aangeboden. De peuterspeelzaal 
verhuist naar de ruimtes van de basisschool. 
Kinderen kunnen er de hele dag terecht 
om te leren, te spelen, te ontmoeten en te 
ontspannen. Het IKC  biedt een totaalpakket 
op het gebied van Onderwijs, Opvoeding, 
Ontwikkeling, Opvang en Ontspanning. De 
geplande start van het IKC is 7 januari 2013.

INSPECTIES
Inspectie door de GGD van alle locaties 
peuterspeelzaal heeft geresulteerd in een 
voldoende beoordeling en de speelzalen zijn 
allen opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit laat-
ste is voorwaarde voor toekenning van de 
subsidiegelden.
De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Edu-
catie is op locatie De Vlindertuin door de On-

derwijsinspectie als voldoende beoordeeld. 
Aan de hand van dit toetsingskader worden 
de andere VVE locaties in 2013 op dit kwali-
teitsniveau gebracht.

SCHOLING
Meldcode kindermishandeling Alle pedago-
gisch medewerkers hebben zich bekwaamd 
in het signaleren en het ondernemen van 
acties bij een vermoeden van kindermis-
handeling. Deze training maakte onderdeel 
uit van de implementatie van de Meldcode 
Kindermishandeling die eind 2012 is afge-
rond. In het protocol kindermishandeling is 
vastgelegd op welke wijze medewerkers op 
de peuterspeelzalen handelen in geval zij 
een vermoeden hebben van kindermishan-
deling. Ook vrijwilligers hebben in centraal 
georganiseerde bijeenkomsten van de basis-
vaardigheden kennis genomen zodat ook zij 
een signalerende functie vervullen.
Bedrijfshulpverlening en kinder-ehbo Alle 
pedagogisch medewerkers volgden de 
jaarlijkse herhalingscursus bedrijfshulpver-
lening.
Omgaan met veiligheid en gezondheid Vrij-
willigers hebben in een tweetal workshops 
kennis gemaakt met de voorschriften op 
het gebied van veiligheid en gezondheid en 
welke rol zij daarbij spelen.

  

kind (omgevingsfactoren) onvoldoende is, 
waardoor (een hoog risico op) taalachter-
stand gesignaleerd wordt én

oplossing/vermindering van de problema-
tiek.

Anticiperend op deze ontwikkeling is het 
VVE aanbod op de locaties Het Olifantenbos 
in Bemmel en De Zandkabouter in Huissen 
in de 2e helft van 2012 afgebouwd en be-
eindigd. Ouders worden toegeleid naar de 
betreffende peuterspeelzaal met gericht VVE 
aanbod.

Om de kwaliteit van het pedagogisch hande-
len van de medewerkers verder te versterken 
is borging van de werkwijze van ‘Startblok-
ken’ blijvend aandachtspunt.
Om dit te waarborgen is er intern een ‘Start-
blokken’-tutor opgeleid die zorg draagt voor 
de ondersteuning van pedagogisch mede-
werkers bij het pedagogisch handelen in de 
groep. Tijdens een tweetal consulten op de 
groep coacht de ‘Startblokken’-tutor de peda-
gogisch medewerker op het versterken van 
de handelingsvaardigheid. De daarvoor ge-
formuleerde persoonlijke doelen zijn gerela-
teerd aan de ontwikkeling van ‘Startblokken’ 
binnen peuterspeelzaalwerk. Ook is gestart 
met planmatig werken. Hiervoor is een werk-
plan ‘Startblokken’ in ontwikkeling dat eind 
schooljaar 2012-2013 gereed is.
Voor 2013 wordt de koppeling tussen de indi-
viduele ontwikkeling per medewerker en de 
kwaliteit van het beredeneerde aanbod per 

speelzaal versterkt. Om dit te bereiken wis-
selt de tutor in de jaarlijkse cyclus individu-
ele en teamcoaching af. Leidraad hierbij zijn 
de in het nieuwe pedagogisch beleidsplan 
gestelde doelen.

OPBRENGSTEN VROEGSIGNALE-
RING EN PREVENTIE
Op de peuterspeelzalen zijn vanuit verschil-
lende disciplines externe deskundigen aan-
wezig om door vroege signalering kinderen 
snel naar passende begeleiding toe te leiden. 
De aanwezigheid op de speelzalen zorgt voor 
een laagdrempelige toegankelijkheid voor 
ouders en pedagogisch medewerkers.

Logopedie In 2012 zijn 68 kinderen ge-
screend op hun taal- en spraakontwikke-
ling. Op basis van de resultaten zijn 29 
kinderen doorverwezen voor logopedische 
behandeling. Voor 3 kinderen is door de 
logopediste een advies voor VVE afgege-
ven aan het consultatiebureau wat heeft 
geresulteerd in doorverwijzing naar VVE. 
Twee kinderen zijn verwezen naar Kentalis 
en Viataal voor een externe behandeling.
MEE/Integrale vroeghulp In 2012 heeft de 
ambulant medewerker 17 kinderen op ver-
zoek van ouders en pedagogisch medewer-
kers geobserveerd. Hiervan zijn 9 kinderen 
verwezen naar externe deskundigen voor 
verder onderzoek en/of behandeling. Voor 
alle kinderen is begeleidingsadvies gege-
ven aan de pedagogisch medewerker. Bij 
6 gezinnen is opvoedingsondersteuning 
ingezet.
Consultatiebureaus In 2012 is een pilot 

gestart om de samenwerking tussen peu-
terspeelzalen en consultatiebureaus te 
versterken met als doel de doorgaande lijn 
in de uitvoering te verbeteren. Hiervoor 
zijn spreekuren ingericht op alle peuter-
speelzalen waardoor uitwisseling en over-
dracht tussen wijkverpleegkundigen en 
pedagogisch medewerkers gestructureerd 
en regelmatig plaats vindt. De spreekuren 
zijn ook vrij toegankelijk voor ouders met 
opvoedingsvragen. De looptijd van de pilot 
is van mei tot eind van 2012. Uit de tussen-
tijdse evaluatie met werknemers van zowel 
peuterspeelzalen als consultatiebureaus 
blijkt dat dit heeft geleid tot een verbetering 
van de communicatie en afstemming tus-
sen medewerkers van peuterspeelzaalwerk 
en consultatiebureaus en met ouders. Voor 
2013 is het doel het vergroten van bereik 
van ouders en afstemmen op de behoefte 
van ouders door laagdrempelige toegang.
Zorgstructuur 0-12 jaar De pedagogisch 
medewerkers van de peuterspeelzalen 
hebben dit jaar 19 kinderen met meervou-
dige problematiek ingebracht in het Klein 
Casus Overleg (KCO). Er zijn geen kinderen 
doorgeschoven naar een bespreking bin-
nen het ZorgAdviesTeam 0-12 jaar (ZAT).

OPBRENGSTEN INHOUDELIJKE 
SAMENWERKING PEUTERSPEEL-
ZAALWERK – PRIMAIR ONDER-
WIJS 
De kwaliteitsmeerwaarde van intensieve 
interne samenwerking tussen Peuterspeel-
zaalwerk en Primair Onderwijs van De Linge 
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 [ 27 ]MEDEWERKERS

PERSONELE SAMENSTELLING 
Er is in 2012 gewerkt met 12,6 fte door 30 medewerkers. 
De directeur Peuterspeelzaalwerk en stafmedewerkers 
vulden daarbinnen 2 fte in ter stimulering, begeleiding 
en facilitering van de pedagogisch medewerkers in hun 
kerntaak. Afname van het aantal VVE groepen heeft ge-
leid tot een afname van 0,6 fte formatie voor de groeps-
bezetting. Efficiëntere inzet van huishoudelijk medewer-
kers heeft geresulteerd in een kostenbesparing van 0,3 
fte.4 Personele gegevens gemiddeld over het jaar In fte

Directie 1 0,9
Pedagogisch  medewerkers 23 9,6
Huishoudelijk medewerkers 3 1,0
Staf 3 1,1
Totaal 30 12,6
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 [ 29 ]VRIJWILLIGERS
Binnen Peuterspeelzaalwerk zetten vele vrij-
willigers zich belangeloos in. Grote dank gaat 
uit naar hun enthousiaste en warme inzet!
In 2012 waren 123 vrijwilligers actief binnen 
Peuterspeelzaalwerk: 66 groepshulpen, 48 
oudercommissieleden, 5 cliëntenraadsleden 
en 4 vrijwilligers onderhoud, huishoudelijke 
taken en groenvoorziening.
De 66 vrijwillige groepshulpen hebben geza-
menlijk 6,2 fte aan groepsformatie ingevuld. 
Ten opzichte van 2012 is dit een stijging van 
1,4 fte. Gevolg is een kostenbesparing op het 
gebied van personeel.
Het realiseren van maximale continuïteit in 
deze onbetaalde betrekkingen is in 2012 ver-
beterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit 
is een gevolg van de intensievere werving 
zowel op centraal als locatieniveau. Om aan 
de wettelijk voorgeschreven leidster-vrijwilli-
ger-kind ratio te voldoen is dit jaar 0,25 fte in-
gezet voor pedagogisch medewerkers om het 
ontbreken van vrijwilligers op te vangen: een 
daling ten opzichte van 2011 met 50%. 

Peuterspeelzaalwerk heeft alleen vrouwelijke 
medewerkers in dienst. Alle medewerkers 
hebben een parttime dienstverband.

Als gevolg van personele krimp 
is ontgroening zichtbaar in de 
leeftijdsopbouw van de medewer-
kers: in de leeftijdscategorieën 
<25 en 25-35 jaar is sprake van 
een afname. De verwachting is 
dat dit, ondanks personeelsbeleid 
gericht op een evenwichtige leef-
tijdsopbouw, op korte termijn niet 
zal veranderen. Bezuinigingen 
leiden ertoe dat jonge krachten 
niet behouden blijven en dat er, 
indien nodig, gewerkt wordt met 
tijdelijke uitbreidingen van vaste 
medewerkers.

VERZUIMCIJFERS
Historie Onderstaand overzicht 
geeft het historisch verloop weer 
van het verzuim vanaf januari 
2006. In dit jaar is peuterspeel-
zaalwerk de samenwerking aan-
gegaan met arbodienst Human 

steeds zeer gunstig ten opzichte van het landelijk verzuimgemiddelde 
in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening dat in 2012 
uitkomt op 5,1%. Er is in 2012 geen sprake van werkgerelateerd ver-
zuim.
De meldingsfrequentie van verzuim is gelijk aan 2011: 0,3%.
Net als in het jaar daarvoor is er in 2012 geen lang verzuim bij Peuter-
speelzaalwerk.

Relatie verzuimduur met leeftijd
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Opbouw in leeftijdscategorie: 

55 en ouder    6 medewerkers
45-55 jaar    17 medewerkers
35-45jaar    6 medewerkers
25-35jaar    1 medewerkers
> 25 jaar  -

ConneXion. Het verzuim wordt per 
kwartaal weergegeven. Overzicht 
van het verzuimpercentage per jaar:

2006:  2,5% 
2007:  1,8% 
2008:  1,8% 
2009:  2,9% 
2010:  1,5% 
2011:  0,4% 

2012:  1,4%

Het gemiddeld verzuimpercentage 
van Peuterspeelzaalwerk komt in 
2012 uit op 1,4%. Dit is een stijging 
van 1% ten opzichte van 2011 toen 
het verzuim uitzonderlijk laag was.
0,5% van het huidige percentage 
wordt veroorzaakt door kort of mid-
dellang verzuim als gevolg van me-
dische ingrepen en een sportbles-
sure; dit verklaart de stijging.
Het verzuimcijfer verhoudt zich nog 

Frequent verzuim komt bij Peuterspeelzaalwerk sinds 2010 niet meer 
voor. Het gezondheidsbeleid dat zowel preventieve als curatieve inter-
venties kent heeft hier een positieve invloed op.

In 2012 hebben 2 medewerkers in de leeftijds-
categorie 45-54 jaar middellang verzuimd en 
1 medewerker in de leeftijdscategorie 55-64 
jaar. 
Net als in het jaar daarvoor is er in 2012 geen 
lang verzuim bij Peuterspeelzaalwerk. 
Er is in 2012 geen sprake geweest van werk-
gerelateerd verzuim.

MOBILITEIT  
Medewerkers binnen het Peuterspeelzaalwerk 
hebben de mogelijkheid om gebruik te maken 
van mobiliteit. Voor vervanging bij verzuim, 
ondersteuning bij VVE en bij uitbreiding of 
krimp van de capaciteit wordt in samen-
spraak met de medewerkers de formatie op 
de speelzalen vastgesteld. De pedagogisch 
medewerkers zijn in hoge mate flexibel inzet-
baar. In 2012 heeft 50% van hen, dat wil zeg-
gen 12 medewerkers, gebruik gemaakt van 
gevraagde mobiliteit. De ingezette mobiliteit 
is inherent aan vraag en aanbod van Peuter-
speelzaalwerk.
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LOKALE EDUCATIEVE AGENDA 
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een overlegorgaan om het 
lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Gemeenten, 
schoolbesturen, voorschoolse voorzieningen en overige partners 
komen in overleg tot gezamenlijke afspraken over het onderwijs- 
en jeugdbeleid.
Binnen de gemeente Lingewaard functioneren werkgroepen waar-
aan de direct bij een specifiek thema betrokken LEA-partners deel-
nemen om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. In 2012 heeft 
Peuterspeelzaalwerk aan de totstandkoming van de resultaten van 
onder andere de werkgroepen Doorgaande Ontwikkelingslijn, Over-
dracht van kindinformatie, Harmonisatie en de werkgroep Voor- en 
Vroegschoolse Educatie een actieve bijdrage geleverd.

OVERDRACHT VAN KINDINFORMATIE
De werkgroep ‘Overdracht van kindinformatie’ heeft zich in 2012 ge-
richt op de terugkoppeling door basisscholen naar de voorschoolse 
voorzieningen en de verbreding van de LOV-procedure naar de BSO 
inclusief voorschoolse opvang. Voor 2013 staat op de agenda om 
structurele afspraken te maken over monitoring en sturing op re-
sultaten van de LOV-procedure.

HARMONISATIE
De pilots in Angeren en Huissen om de mogelijkheden tot inten-
sievere samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente Lingewaard 
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 [ 33 ]te onderzoeken, zijn in 2012 afgerond. In de 
eindrapportage wordt geconcludeerd dat 
samenwerking op inhoud en vergroting van 
het bereik is geslaagd. Het doel om te komen 
tot één loketfunctie in Angeren is vanwege 
financiële afwegingen niet gerealiseerd. De 
werkgroep adviseert de gemeente om in een 
vervolg te onderzoeken hoe het bereik van 
doelgroepkinderen kan worden vergroot met 
de beperkt beschikbare middelen.
De werkgroep ‘Harmonisatie’ heeft hiermee 
haar opdracht afgerond.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE 
EDUCATIE (VVE)
De werkgroep ‘Voor- en Vroegschoolse 
Educatie’ is samengesteld met vertegen-
woordigers vanuit het consultatiebureau, de 
kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en 
het primair onderwijs.
Het LEA-overleg heeft de werkgroep de op-
dracht gegeven om een antwoord te geven 
op de volgende vragen:
a. Een visie op: waar willen we gezamenlijk 

staan met Voorschoolse Educatie in de  
toekomst? 

b. Welke rol ziet men voor de eigen instelling 
als potentiële aanbieder hierin?

c. Wat betekent dat dan voor het aanbod van 
Voorschoolse Educatie, zowel   
organisatorisch als in relatie tot andere 
beleidsvelden?

d. Het vastleggen van de samenwerkingsin-
tentie;

e. Wat betekent dat dan voor de kosten voor 
Voorschoolse Educatie?

f. Wat betekent dat dan voor de financiering 
door de gemeente?

Conclusie en aanbevelingen van de  
werkgroep:
Bij de vervulling van de opdracht heeft de 
werkgroep vanuit de huidige praktijk ge-
constateerd dat een deel van de doelgroep-
kinderen nog steeds niet in beeld is en ook 
lastig in beeld te krijgen is. Het consultatie-
bureau speelt hierbij een cruciale rol; zij zijn 
de eerste in de keten om deze kinderen in 
kaart te brengen.
De werkgroep stelt voor om op drie locaties 
in Lingewaard gesubsidieerde Voorschoolse 
Educatie (op basis van één van de lande-
lijke erkende programma’s) aan te bieden, 
te weten in de kernen Huissen, Gendt en 
Bemmel. Daarmee wordt een efficiënte en 
effectieve inzet van middelen gewaarborgd. 
De werkgroep heeft geen uitspraken gedaan 
over welke organisatie dan dit VVE aanbod 
zou moeten verzorgen. De gemeente moet 
hierin een keuze maken.
Taal is een belangrijke voorwaarde in de 
ontwikkeling van een kind. Om elk kind 
een gestructureerd aanbod Voorschoolse 
Educatie aan te kunnen bieden stelt de 
werkgroep de ambitie te hebben dat op elke 
voorschoolse voorziening een ‘basisaanbod’ 
Voorschoolse Educatie wordt gerealiseerd 
(ongesubsidieerde Voorschoolse Educatie). 
Eén en ander is echter niet af te dwingen.
De effectiviteit van VVE zit volgens de werk-
groep niet zozeer in het gebruik van een 
specifiek VVE-programma, maar meer in 

het volgen en aansluiten op de ontwikke-
ling van het kind en de voortzetting in de 
Vroegschoolse periode. De doorgaande lijn 
zou zich meer inhoudelijk moeten ontwik-
kelen. De werkgroep is voorstander van het 
opzetten van inhoudelijke netwerken van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten, 
waarin op inhoud kennis en ervaring wor-
den uitgewisseld.
Inzicht in het VVE-aanbod op de basis-
scholen is van wezenlijk belang voor de 
doorgaande ontwikkelingslijn. De be-
staande verbindingen kunnen worden 
versterkt, mogelijk door het instellen van 
inhoudelijke werkgroepen per kern. Een 
belangrijke vraag die nog voorligt, is of de 
koppeling tussen de voorschoolse voorzie-
ning en het basisonderwijs plaats vindt op 
basis van de inhoud of het gehanteerde 
VVE-programma. De werkgroep adviseert 
het LEA om hiervoor een vervolgopdracht 
te verstrekken aan een werkgroep. Wat 
dit overigens betekent voor de financiële 
investeringen voor voorschoolse voorzie-
ningen en onderwijs is nog onduidelijk; 
duidelijk is wel dat de financiële mogelijk-
heden om te investeren gering dan wel 
nihil zullen zijn.
Het resultaat c.q. advies van de werkgroep 
vormt, na instemming van de LEA-partners 
in september, één van de onderleggers 
waarop de Kadernotitie ‘Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie, een stap vooruit, 2014-
2017’ is gebaseerd. Deze notitie is in de 
raadsvergadering van december 2012 vast-
gesteld.

INTERNE HERINRICHTING PEU-
TERSPEELZAALWERK
De verdergaande samenwerking tussen 
Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs 
heeft in 2012 geleid tot een effectiever en 
doelmatiger organisatorische inrichting van 
Peuterspeelzaalwerk.
Heldere taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden hebben korte lijnen tussen 
directie en medewerkers op de peuter-
speelzalen gecreëerd. Taken rondom Bezet-
ting en Kwaliteit & Veiligheid zijn geclusterd 
in het takenpakket van de medewerkers 
van het stafbureau. Taken rondom Peda-
gogische kwaliteit, waaronder versterking 
van de kwaliteit en borging van het peda-
gogisch werkplan ‘Startblokken’ en VVE en 
versterking van de doorgaande lijn, zijn 
ondergebracht bij de ‘Startblokken’-tutor. 
Zij vervult als flexibel inzetbare pedago-
gisch medewerker een coachende rol op de 
locaties.

Na de integratie van de financiële admini-
stratie van Peuterspeelzaalwerk en Primair 
Onderwijs zijn in 2012 ook de diensten op 
huisvesting- en onderhoudsterrein geïn-
tegreerd. Tevens zijn er gezamenlijke in-
koopafspraken gemaakt t.b.v. diensten van 
nutsbedrijven en leermiddelen. Voor 2013 
staat onder andere de samenwerking op 
het gebied van schoonmaak op de agenda.

STRATEGISCH BELEID EN 
PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 
2012-2016
In 2011 is gestart met de gezamenlijke 
ontwikkeling van een resultaatgericht 
meerjaren strategisch beleidsplan, pedago-
gisch beleidsplan (Peuterspeelzaalwerk) en 
schoolplannen (Primair Onderwijs), die vol-
doen aan Linge ambities en het bestuursak-
koord Primair Onderwijs.
Na de eerste fase van oriëntatie hebben 
in 2012 directeuren deelgenomen aan een 
tweedaagse inspiratiesessie met als thema 
krachtig leiderschap in een cultuur van ver-
andering. Het vergroten van talentontwik-
keling in brede zin is het kernthema van de 
studiedag ‘Passie voor Leren!’ voor mede-
werkers.
Op basis van alle ingrediënten is vervol-
gens de ontwerpfase ingezet waarin docu-
menten ontwikkeld zijn die alle speerpun-
ten omvatten. Het strategisch beleidsplan is 
het resultaat van een nauwe samenwerking 
en intensieve dialoog tussen alle geledin-
gen binnen De Linge in een zogenaamde 
middle-up-down aanpak. De directeuren be-
spraken parallel aan deze sessies in team-
bijeenkomsten de mogelijkheden voor de 
eigen school. Zo ontwikkelden strategisch 
beleid en het pedagogisch beleid zich paral-
lel als voortdurend communicerende vaten.

KWALITEITSKRING VEILIGHEID 
EN HYGIËNE
Peuterspeelzaalwerk legt de lat hoog en 
wil van goed naar nog beter. In kwaliteits-

kringen werken pedagogisch medewerkers 
samen aan kwaliteitsversterking op een 
specifiek gebied. Op het gebied van Veilig-
heid en Hygiëne zijn alle peuterspeelzalen 
vertegenwoordigd door de pedagogisch 
medewerker, die op de betreffende locatie 
de Bedrijfshulpverlening (BHV) coördineert. 
Deze groep heeft in 2012 de invoering van 
het veiligheidsprotocol voorbereid. Daar-
naast beantwoordt het voorkomende vra-
gen, verzamelt good practises en inventari-
seert gemeenschappelijke scholingsvragen. 
Binnen de omgeving van de kwaliteitskring 
is ruimte voor experimenten met als doel te 
komen tot gezamenlijke werkafspraken ten 
aanzien van veiligheids- en hygiëne voor-
schriften. De kwaliteitskring heeft in 2012 
twee bijeenkomsten georganiseerd om 
vrijwilligers en stagiaires voor te lichten en 
te instrueren, waaraan 28 mensen hebben 
deelgenomen.
Voor 2013 staat verbreding naar kinderop-
vang op de agenda van de kwaliteitskring. 

ICT
Alle peuterspeelzalen zijn in 2012 voorzien 
van computers en internetverbindingen 
met als gevolg verbeterde en efficiëntere 
communicatielijnen. Een volgende stap 
is verdere digitalisering van de commu-
nicatie naar ouders. Eind 2012 verzenden 
inmiddels 4 speelzalen hun nieuwsbrieven 
digitaal. In 2013 maken de resterende speel-
zalen de overstap naar de digitale nieuws-
brief.
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KLACHTENREGLEMENT
Ouders wenden zich bij een klacht in eerste 
instantie tot de pedagogisch medewerker 
en/of de leidinggevende. Deze gaat in over-
leg met de ouder om de klacht op een voor 
beide partijen bevredigende wijze af te han-
delen. Ouders kunnen hun klacht ook direct 
indienen bij de Provinciale Klachtencommis-
sie.
Peuterspeelzaalwerk heeft zich aangesloten 
bij uitvoeringsorganisatie Spectrum Gelder-
land voor de Provinciale Klachtencommissie 
Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening 
en Kinderopvang en voor de Klachtencom-
missie Ongewenste Omgangsvormen. 
Spectrum houdt deze commissie in stand 
en ondersteunt deze zowel inhoudelijk als 
administratief.
Ouders die gebruik maken van Peuterspeel-
zaalwerk worden hierover geïnformeerd via 
de website en de informatiegids. In 2012 zijn 
vijf klachten rechtstreeks op directieniveau 
bemiddeld en afgehandeld.
Bij de Provinciale Klachtencommissie Wel-
zijn en Maatschappelijke Dienstverlening en 
bij de Provinciale Klachtencommissie voor 
Ongewenste Omgangsvormen zijn in 2012 
geen klachten met betrekking tot Peuter-
speelzaalwerk De Linge ontvangen.
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 [ 37 ]HUISVESTING
MULTIFUNCTIONALITEIT 
Gezamenlijk gebruik van locaties biedt inhoudelijke samenwer-
kingskansen en heeft een kostenbesparend effect. Op acht locaties 
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met medegebruikers zoals 
kinderopvang en basisscholen, en met culturele en maatschappelijke 
organisaties.
In Gendt werkt het peuterspeelzaalwerk mee aan de pilot om te ko-
men tot het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) van De Linge. Het 
doel is om een voorziening te realiseren waarbinnen primair onder-
wijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gezamenlijk en zo effi-
ciënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare ruimten en midde-
len. Voor peuterspeelzaalwerk levert dit een besparing op in huisves-
tingskosten van ca. 50%. De start van het IKC is 7 januari 2013.

NIEUWBOUWPROJECTEN
Begin 2012 is het openbaar speelplein, met dorpspleinfunctie, van 
het Kulturhus in Angeren in gebruik genomen.

ONDERHOUD
In 2012  zijn alle nog openstaande onderhoudswerkzaamheden uit-
gevoerd ter voorbereiding op de aangekondigde inspecties. Hiermee 
voldoen alle speelzalen aan de geldende veiligheideisen.

VEILIGHEID
Jaarlijks wordt op elke peuterspeelzaal de Risicomonitor uitgevoerd 
waarmee onvoldoende of risico vormende aspecten op het ge-
bied van gezondheid, hygiëne, veiligheid en Arbo in kaart worden 
gebracht. Met het gebruik van dit instrument voldoet Peuterspeel-
zaalwerk aan de toetsingsnorm van de inspectie. Op basis van de 
resultaten wordt een plan van aanpak gemaakt en de prioriteiten 
voor de korte en lange termijn vastgesteld op algemeen, locatie en 
individueel niveau. In 2012 gebruiken alle speelzalen de ongevallen-
registratie en de hygiënecode. Per speelzaal zijn de werkafspraken in 
huisregels vastgelegd.

6
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 [ 41 ]FINANCIËN 
KADERNOTITIE ‘VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, EEN 
STAP VOORUIT, 2014-2017’
Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep VVE met 
daarin vertegenwoordigers vanuit consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk en primair onderwijs. In deze notitie is beschreven hoe de gesubsidieerde 
voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen in Lingewaard vanaf 2014 vanuit 
marktwerking uitgevoerd gaat worden.
Iedere aanbieder, die voldoet aan de wet- en regelgeving, gemeentelijke kaders en 
kaders uit de eindrapportage van de werkgroep VVE kan in aanmerking komen voor 
het aanbieden van gesubsidieerde voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen 
in Lingewaard.
De gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt aangeboden op drie locaties in de
kernen Bemmel, Gendt en Huissen (dus ongeacht bij welke voorschoolse voorzie-
ning).
De kadernotitie Peuterspeelzaalwerk is het resultaat van een intensief traject, waar-
bij de directeurbestuurder en de directeur Peuterspeelzaalwerk hebben geïnvesteerd 
in profilering van het belang van behoud van kwalitatief hoogwaardig peuterspeel-
zaalwerk.

TOEKENNING SUBSIDIE PEUTERSPEELZAALWERK 2014-2017
Met het vaststellen van de kadernotitie Peuterspeelzaalwerk 2014-2017  ‘Peuterspeel-
zaalwerk, bouwsteen voor de toekomst’ blijft Peuterspeelzaalwerk De Linge voor 
de periode 2014-2017 de enige aanbieder van regulier peuterspeelzaalwerk in de 
gemeente Lingewaard. Voor 2014-2017 is een subsidieplafond ingesteld. Dit houdt in 
dat met ingang van 2014 Peuterspeelzaalwerk te maken krijgt met een bezuinigings-
opdracht van 30%. Voor de jaren daarna wordt de subsidie jaarlijks bij de nieuwe 
begroting vastgesteld.
Er blijft binnen De Linge voor alle twee- en driejarige kinderen uit Lingewaard een 
algemeen toegankelijk, gevarieerd en laagdrempelig aanbod gesubsidieerd peuter-
speelzaalwerk beschikbaar naast de voorziening kinderopvang. 7
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 [ 43 ]BEREIK PEUTERSPEELZAALWERK
Van alle kinderen in de leeftijd vanaf 2 tot 4 
jaar in de gemeente Lingewaard, bezoekt ruim 
meer dan de helft een peuterspeelzaal van De 
Linge. In 2012 heeft Peuterspeelzaalwerk een 
gemiddeld bereik behaald van 58,6%. Ten op-
zichte van 2011 betekent dit een stijging van het 
marktaandeel met 4,6 %. Onderstaande tabel 
laat het bereik per kern zien. Met name in de 
kern Huissen is het bereik lager dan in de an-
dere kernen als gevolg van het grote aanbod in 
de voorschoolse sector. Naast peuterspeelzaal-
werk zijn er 3 aanbieders van kinderopvang en 
meerdere gastouderbureaus. Het blijkt echter 
dat ouders, ook tweeverdieners, de peuter-
speelzaal weten te vinden en waarderen gezien 
het marktaandeel van 50%.

Met het al toenemende marktaandeel werken 
we verder om het aandeel te vergroten tot 60% 
in 2012. Een uit te voeren behoefteonderzoek 
in 2013 levert input hoe het aanbod op deze 
speelzalen verder afgestemd kan worden op 
de vraag van ouders.

BEREIK VOOR- EN VROEGSCHOOL-
SE EDUCATIE (VVE)
Het gemeentelijk besluit tot versmalling van de 
criteria voor VVE heeft tot gevolg dat minder 
kinderen voor VVE in aanmerking komen.
Hoewel het bereik van VVE in de jaren 2010 tot 
2012 procentueel is gestegen van 17,5% naar 
50,6%, is in absolute cijfers een daling zicht-
baar. In 2010 bedroeg het aantal verwijzingen 
40; in 2011 nog 35 en in 2012 werden 18 kinde-
ren naar VVE verwezen.

Peuterspeelzaalwerk heeft over 2012 geen 
gegevens over de realisatie van het bereik. Dit 
als gevolg van het feit dat vanaf 2012 het con-
sultatiebureau als enige bepaalt of een kind 
tot de doelgroep behoort; zij zijn daarmee de 
enige verwijzer naar Voor- en Vroegschoolse 
Educatie. Peuterspeelzaalwerk heeft in 2012 
alle kinderen met een verwijzing naar VVE 
geplaatst.

BEZETTINGSPERCENTAGE  
PEUTERSPEELZALEN: REGULIER 
EN VVE
In de subsidiebeschikking van 2012 is overeen-
gekomen dat Peuterspeelzaalwerk subsidie 
krijgt voor 539 capaciteitsplaatsen, met als 
resultaatafspraak een gemiddelde bezetting 
van 85% tijdens de openingsweken.
Peuterspeelzaalwerk heeft in 2012 een gemid-
deld bezettingspercentage van 87% behaald 
en ligt dus boven het gestelde doel. 
In 2012 hebben 798 peuters de speelzalen van 
De Linge bezocht. Onderstaande tabel laat de 
bezetting per kern en per speelzaal zien.

De teruggelopen bezetting op De Zandkabou-
ter is een gevolg van de stopzetting van het 
VVE aanbod en een overcapaciteit gedurende 
een deel van het jaar. In het nieuwe schooljaar 
is de capaciteit aangepast aan de vraag en dit 
resulteert in 2013 weer in een bezettingsgraad 
van ca. 85%.

31 
december 

2012 
!

31 
december 

2011  
!

ACTIVA

Vaste activa

Materiele  
vaste activa
Inventaris 6.053 8.535

6.053 8.535

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 8,167 3.738
Overige vorderingen 0 6.830
Overlopende activa 2.730 4.229

14.797
Liquide middelen 219.264 231.603

236.214 254.935

31 
december 

2012  
!

31 
december 

2011  
!

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 54.294 54.294
Algemene reserve 88.958 50.012

143.252 104.306

Kortlopende 
schulden

Crediteuren 14.392 41.547
Belastingen en 
premies sociale 
verzekeringen

21.890 16.542

Pensioenpremies 0 920
Overige kortlopende 
schulden

20.200 72.933

Overlopende passiva 36.480 18.687
92.962 150.629

236.214 254.935

Balans per 31 december 2011 na resultaatbestemming

Kern Speelzaal Bezettings

  percentage

  

Angeren Pinkeltje 87%

Bemmel Hummelhonk 81%

 Olifantenbos 93%

Doornenburg Gijsje 89%

Gendt Hölleke 92%

Haalderen Peuterhofje 80%

Huissen Blagehöfke 93%

 Dikkie Dik 89%

 Vlindertuin 91%

 Zandkabouter 76%

Gemiddeld  87%

Bezetting 2011
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Staat van baten en lasten over 2011

Realisatie  
2012 

!

Begroting 
2012 

!

Realisatie  
2011 

!

Baten

Ouderbijdragen 313.923 287.125 290.926
Gemeentelijke 
subsidie

509.746 487.665 413.039

Overige baten 2.842 3.000 15.426
Totaal baten 826.511 777.790 719.391

Lasten

Lonen en salarissen 445.706 470.884 424.277
Sociale lasten 84.774 80.503 88.640
Overige 
personeelskosten

49.301 25.080 28.359

Afschrijvingen 2.960 1.800 3.498
Huisvestingslasten 122.215 133.500 128.985
Overige lasten 83.907 69.000 73.239
Totaal lasten 788.863 780.767 746.998
Saldo baten en lasten 37.649 -2.977 -27.607

Financiële baten  
en lasten

Financiële baten 2.730 3.000 4.228
Financiële lasten 1.433 0 1.238
Saldo financiële baten  
en lasten

1.297 3.000 2.990

Resultaat 38.946 23 -24.617
Netto resultaat 38.946 23 -24.617

TOELICHTING OP DE  
JAARREKENING 2012
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief 
resultaat ad ! 38.946. De vergelijking met de 
realisatie 2011 is niet altijd correct, omdat in 2011 
een aantal nagekomen posten uit 2010 zijn op-
genomen en er in 2011 extra kosten zijn gemaakt 
voor drukwerk.
In 2012 heeft er een vrijval plaatsgevonden van 
de gemeentelijke subsidie ‘UPC’.
De toename van het resultaat t.o.v. 2011 kan als 
volgt gespecificeerd worden:

De grote verschillen worden onderstaand nader toegelicht:
 Ouderbijdragen De toename van de ouderbijdrage is het 

gevolg van een prijsverhoging. 
em. Subsidie Stijging door vrijval gemeentelijke sub-

sidie ‘UPC’ uit 2005 ad ! 49.000 en de subsidie vroeg-
schoolseducatie ad ! 76.000. De bekostiging voortvloei-
ende uit de uitvoeringsovereenkomst valt ! 33.000 lager 
uit.
Overige baten Doordat in 2011 eenmalig een extra sub-
sidie is ontvangen voor een pilot heeft hier een afname 
plaatsgevonden.
Loonkosten De toename van de loonkosten is deels een 
gevolg van CAO-verhogingen en deels het gevolg van 
personeelsuitbreiding ten behoeve van de bezetting op 
de VVE dagdelen.
Overige pers.kosten Stijging door correcties in verband 
met nog op te nemen loonheffing, premies sociale lasten 
en pensioenpremies.
Energiekosten Door over te stappen naar een andere le-
verancier alsmede door een verrekening van kosten over 
2011 en 2012 in Gendt en Angeren is de afname gereali-
seerd.
Algemene kosten Een doorstorting van ! 21.000 naar 
SKAR in verband met de subsidie Dagarrangement An-
geren zorgt ervoor dat de algemene kosten per saldo 
zijn toegenomen. De baten voor deze subsidie zijn in 
voorgaande jaren gerealiseerd. Daarnaast hebben er 
bezuinigingen plaatsgevonden op de aanschaf van ma-
terialen en overige kosten peuterspeelzalen, alsmede 
op de kosten van drukwerk en mantelcontracten voor 
verzekeringen. Tevens heeft er een eenmalige investering 
plaatsgevonden in computers.

 

Ouderbijdrage Toename 22.997

Gemeentelijke subsidie Toename 96.707

Overige baten Afname -12.584

Totale baten Toename 107.120

Loonkosten Toename 17.563

Ov. personeelslasten Toename 20.942

Energiekosten Afname -10.698

Ov. Huisvestingskosten Toename 3.928

Algemene kosten Toename 10.668

Afschrijvingen Afname -538

Totaal lasten Toename 41.865

Financiële baten en lasten Afname -1.693

Resultaat t.o.v. 2011  Toename 63.562

Bezetting 2011
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WIE ZIJN WIJ 
EN WAAR 
STAAN 
WIJ VOOR? 

Stichting De Linge bestaat uit de volgende negen scholen van katho-
lieke en protestants-christelijke signatuur in de gemeente Lingewaard:
De Borgwal te Bemmel
Donatushof te Bemmel
De Doornick te Doornenburg
Het Drieluik te Huissen
Marang te Angeren
Mikado te Bemmel
De Wieling te Haalderen
Pius X te Bemmel
De Vonkenmorgen te Gendt

De kracht van onze samenwerking ligt in het kunnen inspelen op ont-
wikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld en het landelijk en 
gemeentelijk beleid.
De scholen tellen op 1 oktober 2012: 2399 leerlingen, 8 directeuren, 161 
leerkrachten en 25 onderwijsondersteunende medewerkers.

In bijlage 4 zijn de basisgegevens van de scholen opgenomen.

In beleidsperiode 2008-2012 stellen we onszelf als overkoepelende 
uitdaging: Samen koersen op passend onderwijs! Voor ons is passend 
onderwijs op maat gesneden onderwijs en opvoeding, dat ieder kind 
in onze scholen optimaal toerust op de maatschappij. In 2012 hebben 
we dit samen gerealiseerd door in te zetten op een vijftal ‘coördinaten’ 
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(primair proces, medewerkers, organisatie, huisvesting en 
financiën) met daarbinnen telkens een aantal doelen, die 
zoals de spaken in een stuurwiel een nadrukkelijke samen-
hang en onderlinge afhankelijkheid kennen. De manier 
waarop we werken aan het bereiken van onze opdracht, 
komt het beste tot uitdrukking in het volgende motto:  
‘Samen leren met onderlinge verschillen’.
Onze opdracht en geformuleerde doelen, voorzien van indi-
catoren en normen, staan voor vier jaar beschreven in het 
strategisch beleidsplan. De teams hebben de schoolspeci-
fiek te bereiken doelen uitgewerkt in het schoolplan en de 
schooljaarplannen. Projectplannen als specificatie van doe-
len zijn onderdeel van het jaarplan. In het jaarverslag van 
de stichting en de schoolgidsen van de scholen beschrijven 
we de behaalde resultaten. Daarmee verantwoorden we 
ons naar elkaar en naar de belanghebbenden.

2012 staat in het teken van de overgang naar een nieuwe 
beleidsperiode. Een nieuwe beleidsperiode met een nieuw 
strategisch beleidsplan. Dit plan is het resultaat van een 
nauwe samenwerking en intensieve dialoog tussen alle 
geledingen binnen De Linge in een zogenaamde middle-
up-down aanpak. In de dialoog ontstonden scherpe formu-
leringen en breed draagvlak. Continue versterking van con-
ceptversies kon plaatsvinden doordat directeuren parallel 
aan deze sessies in teambijeenkomsten de mogelijkheden 
voor de eigen peuterspeelzaal en school nader bespraken 
en uitwerkten. Zo ontwikkelden strategisch beleid, het 
pedagogisch beleidsplan (van Peuterspeelzaalwerk) en de 
schoolplannen (van de basisscholen) zich parallel als voort-
durend communicerende vaten.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2016  
‘PASSIE VOOR LEREN!’
Het nieuwe beleidsplan ‘Passie voor Leren!’ is het resultaat 
van een nauwe samenwerking en intensieve dialoog tus-
sen alle geledingen binnen De Linge in zogenaamde mid-
dle-up-down aanpak. De opbouw vond plaats in 3 fasen: 
oriëntatie & inspiratie, ontwerp en besluitvorming waarbij 
inbreng gevraagd is van alle betrokkenen. Het strategisch 
beleidsplan beschrijft de gezamenlijke ambities voor de 
komende vier jaar. De daaraan gekoppelde, concreet gefor-
muleerde einddoelstellingen zijn voorzien van indicatoren 
en normen, en zijn kader stellend voor alle geledingen bin-
nen De Linge. De ambities zijn beschreven op de gebieden 
Educatie, Personeel, Bestuur, management en organisatie, 
Kwaliteitszorg, Huisvesting en materieel en Financiën die 
integraal met elkaar verbonden zijn.
U vindt ons strategisch beleidsplan op www.delinge.nl
onder het kopje beleid primair onderwijs.
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 [ 53 ]ALGEMENE 
INFORMATIE

2
ORGANISATIESTRUCTUUR
Het organogram van De Linge ziet er als volgt uit:  

SVPO De Linge
Raad van Toezicht

Directeurbestuurder

Voorschoolse 
voorzieningen

Directeur
Peuterspeelwerk

Team van 
peuterleidsters

Primair onderwijs

Directeuren  
Primair onderwijs

Team van leraren en  
onderwijsondersteuning

Staf

Onderwijs & 
Begeleiding

Administratieve &  
facilitaire ondersteuning

GMR

CR

PV
MR

CR = Cliëntenraad

GMR = Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

PV = Personeelsvergadering

MR = Medezeggenschapsraad
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 [ 55 ] CODE GOED BESTUUR
De Linge voldoet aan de bepalingen uit de Code 
Goed Bestuur zonder afwijkingen. 

DIRECTEURBESTUURDER &  
RAAD VAN TOEZICHT   
De directeurbestuurder bestuurt de organisatie 
en heeft de status van bevoegd gezag. Hij geeft 
leiding aan de directeuren en de bovenschoolse 
medewerkers. Hij is gemandateerd het beleid 
te ontwikkelen en uit te voeren. Het directeuren-
overleg, bestaande uit de directeur Peuterspeel-
zaalwerk en de directeuren van alle scholen, 
heeft daarbij een adviserende rol.

De Raad van Toezicht bestaat sinds mei 2012 uit 
zes leden en houdt toezicht op de organisatie op 
basis van rapportage met het strategisch be-
leidsplan als kaderstellend document. De direc-
teurbestuurder legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht over de in het strategisch be-
leidsplan genormeerde doelen en indicatoren. 
De directeurbestuurder en de Raad van Toezicht 
leggen naar de direct belanghebbenden en de 
samenleving verantwoording af over de mate, 
waarin de vastgestelde opdracht en doelstellin-
gen worden gehaald.

Directeurbestuurder:
Dhr. T. Pruyn

De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 acht 
maal en bestond uit:
Dhr. Dr. J. Linssen  voorzitter
Dhr. Ir. G. Driessen plaatsvervangend voorzitter

Dhr. E. Boekhorst lid
Dhr. Mr. W. Nieuwenhuis lid
Dhr. Drs. P. Hegeman lid
Mevr. Drs. B. van Waesberghe lid (sinds mei 
2012 op voordracht van de GMR)

STAFBUREAU
Stafmedewerkers op het terrein van beleid, 
personeelsbeleid, financiën, administratie en 
beheer  staan ten dienste van het primaire 
proces. Zij stimuleren, begeleiden en faciliteren 
leerkrachten en directeuren in het uitvoeren van 
hun kerntaak.

DIRECTEUREN
Directeuren binnen De Linge zijn het gezicht van 
de school en eerstverantwoordelijke voor de 
ontwikkeling en het bewaken van de identiteit 
en de onderwijskundige kwaliteit van de school.
Daarnaast zijn zij binnen het kader van het ge-
formuleerde beleid verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding, de organisatie, het personeel 
en de financiën. Directeuren zijn aanspreekpunt 
voor de directeurbestuurder, de leerkrachten, 
ouders, kinderen, medezeggenschapsraad en 
ouderraad.
Zij maken deel uit van het directeurenoverleg, 
dat als adviesorgaan fungeert voor de directeur-
bestuurder. In 2012 kwamen directeuren 15 keer 
bijeen voor vergaderingen. Daarnaast hebben 
zij deelgenomen aan werkbijeenkomsten waar-
bij zij een schrijvende rol hadden in het tot stand 
komen van het nieuwe strategisch beleidsplan 
‘Passie voor Leren!’ en eigen schoolplan, pro-
jectgroep overleg, het meerschoolsverbeter-
team, scholings- en intervisiebijeenkomsten.

TEAM ONDERWIJS &  
BEGELEIDING
Een meerschools werkend team Onderwijs & 
Begeleiding, bestaande uit intern begeleiders, 
begeleiders van leerlingen met leerlinggebon-
den financiering, leerkrachten Plusgroep en 
trainers Spelpraatgroep, draagt bij aan leerling-
begeleiding en onderwijsontwikkeling op de 
scholen.

GEMEENSCHAPPELIJKE  
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR) wordt – conform de wettelijke re-
gelingen - geraadpleegd voor advies of instem-
ming. In de GMR is nagenoeg iedere school 
vertegenwoordigd door één ouder en door één 
personeelslid. De GMR bestaat uit 15 leden, on-
der wie een voorzitter en secretaris is gekozen.

In 2012 hebben werkgroepen, opgezet conform 
de coördinaten van passend onderwijs uit het 
strategisch beleidsplan, instemming of advies 
voorbereid, al dan niet met mandaat. Naast 
controle en bewaking van de beleidsuitvoering, 
streeft de GMR naar toenemende actieve deel-
name aan beleidsontwikkeling en nadrukkelijke 
communicatie met de achterban. Dit gebeurde 
in 2012 o.a. via de feedbackbijeenkomsten 
waarin de GMR de ruimte kreeg om feedback 
te geven op de conceptversies van het nieuwe 
strategisch beleidsplan: ‘Passie voor Leren!’. Dit 
resulteerde in instemming op de definitieve ver-
sie; het document stelt de GMR in de gelegen-
heid gezamenlijk beleid te ontwikkelen om de 
doelen te realiseren.
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 [ 57 ]PRIMAIR 
PROCES:
ONDERWIJS 
& OPVOEDING

DOORGAANDE LEERLIJNEN VVE-PO-VO
Alle organisaties die te maken hebben met kinderen van 
0-4 jaar binnen Lingewaard werken met de ‘Lingewaardse 
Overdrachts- en Verwijsprocedure 0-4 jarigen’ om goede 
aansluitingen tussen de voor-en vroegschoolse periode en 
het basisonderwijs te realiseren.
De werkgroep Overdracht binnen de gemeente draagt zorg 
voor verdere versterking van de procedure onder andere 
door het zoeken naar oplossingen voor logistieke uitdagin-
gen in de grote kernen, door de overdracht te verbreden 
naar de buitenschoolse voorzieningen en tenslotte door 
naast overdracht ook een terugkoppeling te realiseren 
vanuit het basisonderwijs naar de voorschoolse voorzie-
ningen.

Binnen De Linge houdt een deelprojectgroep Primair on-
derwijs/Voortgezet onderwijs zich bezig met het realiseren 
van goede en efficiënte aansluitingen tussen basis- en 
voortgezet onderwijs. Twee keer per jaar worden uitwis-
selingsbijeenkomsten gehouden tussen Lingeleerkrachten 
van de groepen 8 en leraren van de onderbouw van het 
OBC Juniorcollege te Bemmel op de gebieden taal, reke-
nen en leerlingbegeleiding. Daarnaast is er een tweede 
project gestart binnen het samenwerkingsverband waarbij 
de voortgezet onderwijsscholen uit de regio zijn betrokken; 
hiertoe is een regiegroep geformeerd waar De Linge aan 
deelneemt. De eerste stap is uitwisseling met als doel tot 
verdergaande afstemming te komen.

INHOUDELIJKE SAMENWERKING VOOR-
SCHOOLSE VOORZIENINGEN – PRIMAIR  
ONDERWIJS DE LINGE
Met de inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse 
voorzieningen en basisonderwijs versterken we de door-
gaande ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 

3
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 [ 59 ]jaar. Dit resulteert in 2012 in het gezamenlijk 
strategisch/pedagogisch beleidsplan ‘Passie 
voor Leren!’ 2012-2016. Een vooruitblik op de 
ambities in het pedagogisch beleidsplan ken-
merkend voor de inhoudelijke samenwerking 
zijn o.a.:
- de heldere, opbrengstgerichte focus op 

optimale vaardigheidsgroei van kinderen. 
Tenminste 90% van de peuters (inclu-
sief doelgroepkinderen) voldoet aan de 
startkwalificatie zoals omschreven in het 
referentiekader voor 2 tot 7 jarigen. De 
speelzalen ontwikkelen zich evenals de 
basisscholen naar high performance orga-
nisaties.

- Alle basisscholen van De Linge werken met 
het observatie- en registratie-instrument 
KIJK! voor kleuters. Ook de peuterspeelza-
len werken eind 2014 met ditzelfde instru-
ment KIJK! voor peuters.

- 21st century skills worden ingebed binnen 
de thema’s van het werkplan ‘Startblokken’. 
ICT maakt voor peuters onderdeel uit van 
het aanbod.

- Peuterspeelzalen werken evenals de basis-
scholen volgens de cyclus van handelings-
gericht werken met de bijbehorende stap-
pen waarnemen, begrijpen, plannen en 
realiseren. Gegevens worden vastgelegd in 
groepsoverzichten en groepsplannen.

- Naast de start van het eerste IKC De Von-
kenmorgen in Gendt, ontwikkeling naar 
meerdere Integrale Kind Centra die  
Opvang, Onderwijs, Ontwikkeling,  
Opvoeding, en Ontspanning met één peda-
gogische aanpak voor kinderen van  

0 tot 13 jaar onder één dak bieden. Ouders 
kunnen de jongste kinderen toevertrouwen 
aan de pedagogisch medewerker van de 
opvang. Kinderen van twee tot vier jaar 
stromen door naar Peuterspeelzaalwerk. 
Daar leren de kinderen spelend te leren 
en leren te spelen, met dezelfde aanpak 
als in de opvang. Dat biedt de kinderen de 
gewenste eenduidige structuur. De aanpak 
bij kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 
is hetzelfde zodat kinderen gebruik kunnen 
maken van zowel Peuterspeelzaalwerk als 
van dagopvang in dezelfde pedagogische 
omgeving. Als de kinderen vier jaar zijn 
kiezen de ouders voor de basisschool die 
het best bij de ontwikkeling van hun kind 
past.

 
OPBRENGSTEN 
De Linge stelt zichzelf ten doel dat leerlingen 
op de tussentoetsen en eindtoets van het 
leerling- en onderwijsvolgsysteem op of bo-
ven het landelijk gemiddelde presteren. De 
CITO-Eindtoets brengt als leer- of schoolvor-
deringentoets de eindopbrengsten van het 
onderwijs op de Lingescholen in kaart. 

De Lingescholen presteren beter ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde in vergelijking 
met 2011. 5 van de 9 scholen scoren gelijk of 
hoger dan het landelijk gemiddelde ten op-
zichte van 3 scholen vorig jaar. 7 scholen van 
De Linge presteren in 2012 gelijk of hoger ten 
opzichte van scholen met een vergelijkbare 
populatie. In 2011 waren dit er maar 3. Op 
1 school is er sprake van een betekenisvol 

verschil tussen de score in- en exclusief 
deelname van leerlingen die in aanmerking 
komen voor LWOO.

De intern begeleiders van de Lingescholen 
gebruiken een discrepantieanalyse van de 
gemiddelde scores op verschillende onder-
delen Taal, Rekenen, Studievaardigheden en 
Wereldoriëntatie in het Schoolrapport bij de 
evaluatie van het onderwijs. Deze analyse 
vindt op schoolniveau plaats. Op basis van 
de gegevens stellen directies vervolgens 
indien nodig een actieplan op. Dit actieplan 
is onderdeel van het gesprek dat iedere di-
recteur vervolgens voert met de directeurbe-
stuurder in het kader van monitoring.

ONDERWIJSINSPECTIE
De inspectie hanteert: ‘Hoe beter de kwaliteit, 
hoe minder intensief het toezicht’. Scholen 
zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het onderwijs en het bewaken hiervan. 
In 2012 was er geen aanleiding voor inspec-
tie om met de directeurbestuurder als eerste 
aanspreekpunt te spreken over de kwaliteit 
van de Lingescholen.
Tenminste eenmaal per vier jaar bezoekt 
de inspectie alle scholen. In 2012 vond het 
vierjaarlijkse bezoek plaats op ‘t Drieluik, De 
Marang en De Vonkenmorgen. Op basis van 
de klassenbezoeken, gesprekken, jaarversla-
gen en opbrengstgegevens heeft de inspec-
tie opnieuw het basistoezichtarrangement 
vastgesteld voor deze scholen. Dit houdt in 
dat alle scholen het vertrouwen hebben van 
inspectie.

Standaardscores De Borgwal Standaardscores Donatushof Standaardscores Doornick

Jaar Landelijk 
gemiddelde

T.o.v. 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. school-
groep / 
corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. school-
groep / 
corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.ll. 
LWOO 

2011 535,1 538,5 538,5 538,9 537,5 537,5 538,2 524,5 524,5 526,9

2012 535,1 540,0 538,0 540,0 536,2 538,1 539,0 533,2 533,2 534,1

Standaardscores Het Drieluik Standaardscores Marang Standaardscores Mikado

Jaar Landelijk 
gemiddelde

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.ll. 
LWOO 

2011 535,1 539,2 539,2 - 530,2 530,2 531,3 534,7 534,7 -

2012 535,1 537,8 537,0 537,8 531,7 531,7 533,6 534,7 534,7 n.v.t.

Standaardscores Wieling Standaardscores Pius X Standaardscores De Vonkenmorgen

Jaar Landelijk 
gemiddel-
de scholen

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.
ll. LWOO 

T.o.v. eigen 
schoolgroep 
/ corr. LG

T.o.v. landelijk 
gemid., Incl. ll. 
LWOO

T.o.v. landelijk 
gemid., Excl.ll. 
LWOO 

2011 535,1 533,7 533,7 n.v.t. 535,8 534,3 535,8 534,3 534,3 -

2012 535,1 534,7 533,3 534,7 539,9 536,4 537,1 538,0 536,9 538,0

Op of boven het landelijk gemiddelde Onder het landelijk gemiddelde

Op de scholen van De Linge wordt de Eindtoets bij 
alle leerlingen in groep 8 afgenomen. Leerlingen die 
vrijwel zeker in aanmerking komen voor het Leerweg-
ondersteunend Onderwijs (LWOO) doen middels de 
Niveautoets mee aan de Eindtoets. De Niveautoets 
is een digitale editie van de Eindtoets Basisonderwijs 
met aangepaste opgaven, bestemd voor leerlingen 
met een grote leerachterstand. Voor een evenwichti-

ge rapportage zijn alle scores opgenomen in de tabel-
len, zowel inclusief als exclusief deze leerlingen.

Vanaf 2010 wordt in de schoolrapportages aangege-
ven wat de plaats van de school is in de landelijke 
verdeling van schoolgemiddelden. In verband met de 
veranderende gewichtenregeling wordt niet langer 
aangegeven wat de plaats is in de verdeling van de 

schoolgroep waartoe de school behoort, gelet op de 
sociaal-culturele achtergrond van de leerlingen. In 
schoolrapport correctie LG zijn de gemiddelde scores 
gecorrigeerd voor de samenstelling van de school in 
percentages leerlingen met een bepaald leerling ge-
wicht. Zo blijven de schoolgemiddelden te vergelijken 
met die van vergelijkbare scholen.
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 [ 61 ]LEESVERBETERPROJECT
In de beleidsperiode 2008-2012 zijn alle 
teams een intensief Leesverbeterproject in-
gegaan met als doel dat in 2011 95% van de 
leerlingen de vastgestelde leesdoelen haalt. 
Goed kunnen lezen is immers de basis voor 
schoolsucces en heeft een positief effect op 
de latere maatschappelijke positie van kin-
deren. Uit de resultaten in 2011 bleek dat alle 
leerlingen in alle groepen beter lezen en zijn 
er minder uitvallende lezers. De spreiding 
tussen de prestaties van negen afzonderlijke 
scholen is kleiner geworden.

Het meerschools Leesverbeterproject is afge-
rond, maar niet de aanpak. De resultaten wa-
ren positief maar nog niet overal waren de 
vastgestelde leesdoelen behaald. Effectieve 
interventies zijn dan ook behouden in 2012:

-
gebedde werkwijze. Teams voeren op basis 
van analyse van de laatste toetsgegevens 
gerichte interventies uit om het gewenste 
leesniveau te realiseren.

begeleiders actief betrokken bij het lees-
onderwijs. In een vaste cyclus houden zij 
klassenbezoeken om het didactisch hande-
len van leerkrachten blijvend te versterken. 
In het kader van borging is het van belang 
dat leerkrachten begeleid worden wanneer 
zij van groep wisselen en/of beginnend 
zijn. De intern begeleider bewaakt dat deze 
begeleiding concreet vorm krijgt.

is inhoudelijke voeding en uitwisseling be-

van een gemiddelde leerlingpopulatie. In 
de Plusgroep krijgen de leerlingen van een 
gespecialiseerde leerkracht een onderwijs-
aanbod dat zich onder andere richt op onder-
zoeks- en leervaardigheden. Door de kinde-
ren te bevragen op hoog niveau, leren ze zich 
in te spannen om een opdracht te kunnen 
volbrengen. Leerlingen leren hoe te leren en 
om te gaan met tegenslagen als ze iets niet 
direct beheersen. Vanuit de Plusgroep wordt 
nadrukkelijk de verbinding gemaakt naar het 
programma en de aanpak op de andere da-
gen van de week.

Toekomst 
De komende beleidsperiode staat in het te-
ken van investeren in verdere versterking 
van leerkrachtvaardigheden. Dit moet in 
2016 resulteren in passend onderwijs door 
de eigen leerkracht in de eigen groep: een 
integrale aanpak die een tweedelijns voor-
ziening buiten het sociale netwerk van de 
leerling overbodig maakt. Ontmoetingen met 
ontwikkelingsgelijken worden op maat geor-
ganiseerd.

SPELPRAATGROEP
In de eerste helft van 2012 hebben 7 leer-
lingen uit groepen 5 en 6 van Lingescholen 
deelgenomen aan deze sociale vaardigheids-
training. Leerkrachten, ouders en Lingetrai-
ners werken samen in deze laagdrempelige 
voorziening, zodat transfer van oefensetting 
naar de groeps- of thuissituatie optimaal 
plaatsvindt. Bij de nameting geeft 86% van 
de leerlingen aan op één of meerdere domei-

nen van zelfbeeld een hogere competentie-
beleving te ervaren: wat vindt het kind van 
zichzelf ten aanzien van schoolvaardigheden, 
sociale omgang, sportieve vaardigheden, 
fysieke verschijning, gedragshouding en 
hoe waardeert het zichzelf globaal. Eenzelfde 
percentage komt naar voren uit de evaluatie 
van ouders en leerkrachten: bij 86% van de 
leerlingen ziet men een flinke positieve ver-
andering, bij 14% een kleine verandering en 
er is niemand die aangeeft dat er nauwelijks 
verandering is geweest.
In de aanmeldingen voor de Spelpraatgroep 
is een dalende trend zichtbaar. Dit wordt ge-
deeltelijk verklaard door het feit dat ouders 
zelf een vergelijkbaar traject aangaan met 
hun kind bij andere aanbieders. Maar ook 
omdat de signalering van sociaal-emotionele 
problemen nog onvoldoende is ingebed in 
de cyclus van het handelingsgericht werken.
Tegelijkertijd is er behoefte aan een uitbrei-
ding van een sociale vaardigheidstraining 
voor oudere kinderen uit de groepen 7 en 
8. Vanaf 2012 sluiten kinderen uit groep 7 
aan bij de training voor de groepen 5 en 6. 
De kinderen uit groep 8 volgen een aparte 
pilottraining die inhoudelijk gebaseerd is op 
de training ‘met plezier naar het voortgezet 
onderwijs’.

OPBRENGST- EN HANDELINGS-
GERICHT WERKEN BINNEN DE  
1 ZORGROUTE
In alle groepen 1 t/m 8 werken leerkrachten 
volgens de cyclus handelingsgericht werken, 
met de bijbehorende stappen waarnemen, 

begrijpen, plannen en realiseren. In 2012 
hebben de teams de ingezette ontwikke-
ling uit kunnen bouwen door deelname aan 
een vergelijkbaar traject vanuit het samen-
werkingsverband Overbetuwe (SVOB). De 
ingezette ontwikkeling stelt leerkrachten nog 
beter in staat tegemoet te komen aan de spe-
cifieke onderwijsbehoeften van een kind en 
hier zijn/haar handelen op af te stemmen.

 

 

langrijk. Dit realiseren de scholen o.a. tij-
dens teamvergaderingen en studiedagen.

diverse schoolspecifieke vervolgtrajecten. 
Deze projectplannen bevatten eigen ac-
centen, passend bij de ontwikkelingen van 
de eigen school. Zo blijft voor het ene team 
technisch leesonderwijs speerpunt, ter-
wijl een ander team de focus verlegt naar 
woordenschat of begrijpend lezen.

het borgen essentieel zodat het resultaat 
van alle inspanningen duurzaam is.

(HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN 
Alle Lingescholen hebben in de afgelopen 
jaren een projectplan Hoogbegaafdheid 
opgezet en uitgevoerd. Op stichtingsniveau 
begeleidt een projectgroep ‘Excellentie’ de 
scholen bij de uitvoering van hun onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen. Twee plus-
groepleerkrachten begeleiden de leerlin-
gen van de Plusgroepen. Tot het einde van 
schooljaar 2011-2012 ontving De Linge hier 
subsidie voor, toegekend vanuit het ministe-
rie. Ook na deze periode investeert De Linge 
in onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. 
De Linge stelt zichzelf ten doel passend on-
derwijs te realiseren waarin elke leerling 
het onderwijsaanbod krijgt dat zijn talenten 
en mogelijkheden optimaal benut. Aan de 
cognitief meest talentvolle en hoogbegaafde 
leerlingen bieden Lingescholen een aanvul-
lend arrangement dat hun leerrendement 
maximeert.

Investeringen 
In de tweede helft van 2012 is de subsidie 
vanuit het ministerie in het kader van de 
excellentieregeling vervallen. De eigen inves-
tering van De Linge bedroeg in 2012 !117.842 
waarvan het overgrote deel bestaat uit per-
sonele lasten en !3.600 besteed is aan mate-
rialen en middelen.

Scholing De projectgroep ‘Excellentie’ heeft 
ook in 2012 in de vragen van leerkrachten 
voorzien met een meerschools scholingsaan-
bod. Gemeenschappelijkheid biedt krachtige 
kansen op samenwerkend leren en door een 
efficiënte bundeling profiteert een maximaal 
aantal mensen.
Ruim 150 deelnemers vanuit Peuterspeel-
zaalwerk en Primair Onderwijs hebben deel-
genomen aan de 12 bijeenkomsten in het 
schooljaar 2012-2013. Deelnemers weten hoe 
ze van hun klas een nog rijkere leeromgeving 
kunnen maken voor alle kinderen. Daarnaast 
worden de plusgroepleerkrachten ingezet bij 
de verdere ontwikkeling binnen de scholen. 
Zij begeleiden op consultatiebasis individu-
ele leerkrachten en projectgroepen bij het 
realiseren van de schoolspecifieke project-
doelen.

Plusgroep 
De projectgroep Excellentie houdt zich ook 
bezig met de inhoudelijke en organisatori-
sche uitvoering van de Plusgroep als intra 
bestuurlijke voorziening. Deze voorziening 
blijft behouden en gaat uit van plaatsing van 
2,5% van de leerlingen conform de opbouw 
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 [ 63 ]MEDEWERKERS
VAN DE LINGE:
VERTROUWEN
& LEF

Na een beschrijving van personele ken- en stuurgetallen 
in 2012 volgt hieronder een nadere inhoudelijke toelich-
ting op een aantal ontwikkelingen en resultaten.    

PERSONELE SAMENSTELLING 

Er is in 2012 gewerkt met ruim 134 fte door 183 mede-
werkers.

Het aantal medewerkers bij De Linge met een benoe-
ming is in vergelijking met 2011 gedaald van 191 naar 
183. Van de 143 leerkrachten zijn 3 leerkrachten werk-
zaam in de Vervangingspool. Daar waar Bapo is opgeno-
men, zijn niet alle vrijgevallen uren herbezet.
In 2012 zijn bovendien 17 medewerkers op detachering-
basis (payroll) werkzaam geweest: 15 leerkrachten, 1 
conciërge en 1 onderwijsassistent. Het aantal payrollm-
edewerkers zal in het schooljaar 2013-2014 zowel in be-
noemingsomvang als in aantal afnemen. 

4
Aantal personeelsleden per functiecategorie en  
betrekkingsomvang (zonder bapo)

 Totaal Mannen Vrouwen Voltijd Deeltijd
Directie 7 2 5 4 3

Waarnemende 
directie

1 1 1

Onderwijs-
gevend  
personeel

143 24 119 43 100

Onderwijs-
ondersteunend 
personeel

25 8 17 5 20

Staf- 
medewerkers

6 1 5 1 5

Directeur-
bestuurder

1 1 1

Totaal 183 36 147 54 129
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Er zijn op leerkrachtniveau, door natuurlijk 
verloop, 4 medewerkers minder ingezet ten 
opzichte van 2011 en bij onderwijsonder-
steunend personeel is er 1 conciërge minder 
werkzaam.
Door zorgvuldig te overwegen wat het per-
spectief is voor de toekomst zet De Linge 
gericht langere tijdelijke inzet in en het na-
tuurlijk verloop wordt niet of slechts tot het 
einde van het schooljaar herbezet. Hierdoor 
worden rechten op een definitieve uitbrei-
ding en verplichtingen naar medewerkers 
geringer. Met deze maatregelen voorkomen 
we gedwongen ontslagen.

Zowel voor de klas, bij het onderwijzend 
personeel en in leidinggevende functies wer-
ken meer vrouwen dan mannen en is er dus 
sprake van een scheve man-vrouwratio. Dit 
komt overeen met het landelijk beeld.

In de leeftijdscategorie <25 jaar is sprake van 
een afname bij het onderwijzend personeel. 
Verklaring hiervoor ligt in het feit dat tijde-
lijke vacatures door payrollmedewerkers op-
gevuld worden, die geen dienstverband bij 
De Linge hebben. 

In de leeftijdscategorie >60 jaar is sprake van 
een toename met als gevolg vergrijzing. Er 
is een trend te zien dat medewerkers langer 
doorwerken en minder gebruik maken van 

de FPU-regeling cq vervroegd pensioen. Dit 
heeft op termijn consequenties voor gemid-
delde loonlasten en de gemiddelde gewogen 
leeftijd (GGL).

In onderstaande tabel is zichtbaar dat de 
gemiddelde leeftijd (GL) binnen De Linge 
in 2012 ongeveer gelijk is aan het landelijke 
cijfer.

 [ 65 ]Gezien de leeftijdsopbouw binnen De Linge 
is een toename van kosten voor Bapo te ver-
wachten.
Binnen de formatie vormt Bapo verlof een 
flexibel onderdeel. In het afgelopen jaar is 
een lichte daling te zien. Het rekenpercentage 
voor Bapo binnen de formatiebegroting is 
daar op aangepast.

In de categorie ‘Overig’ gaat het in 2012 om 
2 medewerkers die via een outplacement-
bureau een nieuwe uitdaging zoeken na een 
periode van ziekte; waarvan één van hen een 
gedeeltelijk WIA-uitkering heeft. Daarnaast 
maakt 1 medewerker gebruik van de levens-
loopregeling en 1 medewerker heeft zelf ont-
slag genomen

FORMATIE
De Linge heeft te maken met teruglopende 
leerlingaantallen. Hierdoor loopt het forma-
tiebudget terug, hetgeen niet alleen met na-
tuurlijk verloop in het personeelsbestand op 
te vangen is. We hanteren het beleid en wer-
ken met een meerjarig formatiebeleid, een 
vacaturestop en inzet van de flexibele schil.
In het schooljaar 2012-2013 is zo gedwongen 
ontslag voorkomen en zijn er geen mede-
werkers in het risicodragende deel van de 
formatie 2013-2014 geplaatst. Dit heeft helaas 

ook gevolgen voor jonge medewerkers. Er 
wordt binnen De Linge actief gezocht naar 
mogelijkheden om jonge medewerkers bin-
nen de organisatie te houden.

WERVING- EN SELECTIEBELEID
In 2012 zijn geen medewerkers gewor-
ven voor vaste benoemingen; wel zijn er 
medewerkers voor een vacature van een 
schooljaar middels het beleid (via Payroll) 
aangesteld. De HR manager heeft een na-
drukkelijke rol in het proces van werving en 
selectie. Vanuit een overzicht op het gehele 
personeelsbestand worden meer dan voor-
heen medewerkers aangesteld, al dan niet 
via Payroll, wiens competenties bij meerdere 
Lingescholen passen. Brede inzetbaarheid 
wordt steeds belangrijker om de organisatie 
tijdig aan te kunnen passen aan de verande-
rende omgeving

MOBILITEIT
Als gevolg van dalende leerlingaantallen in 
de toekomst, wordt mobiliteit steeds vaker 
ingezet zodat medewerkers hun competen-
ties optimaal kunnen inzetten op de plaats 
waar dat mogelijk, nodig of noodzakelijk 
is. Dit vraagt van medewerkers een grotere 
mate van en bereidheid tot flexibele inzet 
dan tot nu toe het geval is. In 2013 actuali-
seren we binnen de werkgroep IPB en het 
directeurenoverleg het beleid omtrent over-
plaatsing en vrijwillige mobiliteit.

ONTWIKKELINGSGERICHTE 
GESPREKKENCYCLUS

Het startgesprek, pop-up gesprek, één of 
meerdere voortgangsgesprekken en een 
evaluatiegesprek rondom één of meerdere 
competenties in een persoonlijk ontwikkel-
plan zijn gemeengoed voor directeuren en 
medewerkers binnen De Linge. Bij verder-
gaande automatisering (Parnassys) is het 
bekwaamheidsdossier van de medewerker 
digitaal beschikbaar voor de medewerker zelf 
en de eigen directeur, alsmede P&O.

KWEEKVIJVER VOOR 
LEIDINGGEVENDEN
De zeven medewerkers die in 2011 het diplo-
ma Basis bekwaam schoolleider hebben be-
haald, benutten nieuw verworven kwaliteiten 
en kennis binnen hun teams. Zij vormen een 
goed potentieel voor toekomstige vacatures. 
Eén van deze medewerkers is nu voor het 
tweede schooljaar waarnemend directeur op 
De Donatushof.

ONDERWIJSKUNDIG 
LEIDERSCHAP
De drie schooldirecteuren die in 2011 gestart 
zijn met de opleiding High Performance 
Schools ronden deze af in 2013. De terugkop-
peling van het geleerde naar het directeu-
renoverleg en naar hun eigen teams vormt 
een belangrijk onderdeel en brengt een 
olievlekwerking teweeg. Dit heeft geleid tot 
een onderlegger van het nieuwe Strategisch 
Beleidsplan ‘Passie voor Leren!’ waarbij alle 
scholen het gedachtegoed van High Perfor-
mance Schools onderschrijven en als onder-
legger van de schoolplannen hanteren. Begin 

Leeftijdsopbouw per functiegroep

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60jr Totaal

OP 1 18 29 12 9 12 30 20 12 143

OOP 1 2 2 2 4 5 4 5 25

Directie 1 2 5 8

Staf 2 1 2 1 6

Directeur-
bestuurder 1 1

1 19 32 16 11 19 38 29 18 183

Personeelsleden gebruikmakend van BAPO

Aantal 2010 Aantal 2011
Personeelsleden  
in de BAPO-leeftijd 67 69

Personeelsleden  
die gebruikmaken 
van BAPO

39 37

58% 54%

Uitstroom van medewerkers

2010 2011
FPU/pensioen  5 4
Overig 7 4
Totaal 12 8

Leeftijden 
(voor de GGL tellen alleen leerkrachten mee)

 2010 2011
GL De Linge 40,71 40,49
GGL Landelijk 40,26 40,40
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Vrouwen

Mannen

OP  OOP Directie

Man-vrouwverhouding in % per functiecategorie

Leeftijdsopbouw in fte

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal

0-25  0,4 0,4

25-35 6,6 33,2 39,8

35-45 4,9 13,7 18,6

45-55 5,2 32,0 37,2

55-60 10,5 15,6 26,1

60-65 6,4 6,3 12,6

Totaal 33,5 101,2 134,7
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 [ 67 ]ren, met behulp van HRM, meer inzicht in 
eigen regie op verzuim.
Het kortdurend verzuim is met ruim 12% ge-
daald. Het middellange verzuim is daarente-
gen toegenomen. Het aantal nul-verzuimers 
is fors afgenomen en het aantal 1 of 2 keer 
verzuim is toegenomen. Van de mede-
werkers verzuimt 9% meer dan 3 keer; de 
jongste leerkrachten verzuimen het meest. 
In 2013 doen we onderzoek naar de rede-
nen hiervan. De directeuren sturen komend 
schooljaar actief op het terugdringen van 
verzuim.

RISICO INVENTARISATIE EN EVA-
LUATIE (RI&E)
In augustus 2012 is binnen de gehele stich-
ting een Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) uitgevoerd. Vanuit de rondgangen per 
school is er een plan van aanpak opgesteld, 
waarbij met name onderhoudstechnische 
zaken naar voren zijn gekomen die inmid-
dels door de afdeling onderhoud en beheer 
zijn opgepakt. Als advies is naar voren ge-
komen om een uniform organisatie breed 
arbobeleidsplan op te stellen. Hierin wordt 
leefstijl en preventie opgenomen, waardoor 
een extra impuls wordt gegeven aan het ge-
zondheidsbeleid. In het schooljaar 2013-2014 
maakt de werkgroep IPB hiermee een aanzet.

2013 starten twee directeuren een directeurs-
opleiding Vakbekwaam. Deze opleidingen 
dragen bij aan één van de doelen van ons 
nieuwe strategisch beleidsplan: ‘In 2016 vol-
doen alle directeuren aan de dan geldende 
bekwaamheidseisen’. De directeurbestuurder 
heeft deelgenomen aan de Board Room, een 
opleiding gericht op de drie hoofdthema’s 
van maatschappelijk ondernemerschap: go-
vernance, innovatie en leiderschap.

FUNCTIEMIX
Doelen van invoering van de functiemix zijn: 
het bieden van een carrièreperspectief voor 
de leerkracht binnen een lesgevende func-
tie, het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs door de hogere functie-eisen die 
tevens aansluiting vinden bij passend onder-
wijs en het verbeteren van de arbeidsmarkt-
positie van het primair onderwijs.
Werken met de functiemix houdt in dat een 
leerkracht LA via het belangstellingregistra-
tieformulier kenbaar kan maken dat hij/zij 
interesse heeft in een promotie en door de 
directeur in een verkennend gesprek wordt 
nagegaan of de medewerker voor een LB-
functie in aanmerking komt. Daarna wordt 
met de HR-manager afgestemd welke mo-
gelijkheden er zijn. Bij een positief advies 
wordt de medewerker voorgedragen voor 
promotie aan de directeurbestuurder die de 
uiteindelijke beslissing neemt. In 2012 heeft 
niemand gebruik gemaakt van de functiemix. 
De opgelegde percentages vanuit de vakbon-
den zijn niet gehaald in 2012. Primair gaat de 
Linge uit van wat er nodig is voor een functie 

en welke kwaliteitseisen dit vraagt.

SCHOLING EN PRESTATIEBOX
Sinds augustus 2012 ontvangen schoolbestu-
ren deze kabinetsperiode, naast de reguliere 
lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de 
zogenaamde prestatiebox. Deze bekostiging 
is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 
professionalisering van leraren en schoollei-
ders en cultuureducatie. Over de besteding 
van de middelen uit de prestatiebox legt 
het schoolbestuur jaarlijks verantwoording 
af volgens de reguliere systematiek van 
deze jaarrekening. Er is namelijk sprake van 
bijzondere bekostiging en niet van een sub-
sidieregeling met aparte verantwoordings-
lasten.

VERZUIMCIJFERS
In 2012 is het verzuim gestegen tot een 
maandpercentage van boven de 6% in sep-
tember. Het verzuimpercentage over de laat-
ste twee jaren heeft een stijging ondervon-
den tot 4,95%.
Dit baart zorgen, stijging in verzuim is vaak 
een indicator voor onderliggende problema-
tiek, zoals werkdruk en onvrede. Bij nadere 
analyse is zichtbaar dat vooral medisch 
langdurig verzuim een oorzaak is van de 
verhoging van het percentage. In de trends 
zien we ook een afname van het aantal nul-
verzuimers. Dit kan wijzen op een cultuur-
problematiek. In 2012 is De Linge op zoek 
gegaan naar een nieuwe Arbopartner die de 
directeuren meer kan ondersteunen bij hun 
verzuimaanpak. Hierdoor hebben directeu-

Verzuimpercentage in relatie tot Nederland en 
de branche, exclusief zwangerschapsverlof

 2009 2010 2011 2012

     De Linge PO

5

4

3

2

1

0

Trendcijfers verzuim per kwartaal 

 1-10-’11 1-1-’12 1-4-’12 1-7-’12 1-10-’12
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 [ 69 ]ORGANISATIE: 
RICHTING, 
REKENSCHAP 
& RUIMTE

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 
In 2012 is nog veel aandacht uitgegaan naar het functioneren 
van het nieuwe sturingsmodel (een Raad van Toezicht enerzijds 
en een directeurbestuurder anderzijds). De strikte scheiding tus-
sen bestuur en toezicht is statutair geëffectueerd, maar vraagt 
in de praktijk nog steeds om het zoeken naar de juiste balans. 
De fusie met Peuterspeelzaalwerk maakt dat de Raad van Toe-
zicht ook een toezichthoudende taak vervult met betrekking tot 
Peuterspeelzaalwerk. Er is een scheiding aangebracht tussen 
verslaglegging inzake Peuterspeelzaalwerk en verslaglegging 
inzake Primair Onderwijs. Daar is in 2012 nog een derde onder-
deel bijgekomen, namelijk Kinderopvang. De stichting Kinder-
opvang De Linge is opgericht en de statuten ervan zijn goed-
gekeurd. In 2012 is, op voordracht van de GMR, een nieuw lid 
tot de Raad van Toezicht toegetreden. Voorts heeft de Raad van 
Toezicht in haar vergaderingen het Treasury statuut, de begro-
ting 2013, het huishoudelijk reglement en rooster van aftreden, 
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 [ 71 ]gebruikten we om de volgende jaargang te 
versterken.
We passen ook horizontale verantwoording 
toe. In oktober kwamen belanghebbenden 
van De Linge bijeen tijdens een platform-
bijeenkomst over het jaarverslag 2011. Een 
bijeenkomst op initiatief van De Linge, 
omdat we vinden dat verantwoording een 
actieve dialoog is, die meer inzicht geeft 
in stand van zaken en in verbeterpunten, 
waardoor beter sturing te geven is. Uit 
alle gegeven feedback putten we energie 
om een steeds functioneler jaarverslag te 
schrijven, dat vraagt om door te lezen en te 
praten. 

PASSEND ONDERWIJS
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2013 
een zorgplicht: scholen hebben de verant-
woordelijkheid om voor alle leerlingen, 
ongeacht hun beperking, een passend on-
derwijsaanbod te realiseren. Wanneer een 
school dit aanbod niet (volledig) zelf kan 
verzorgen, moet zij dit binnen het regionale 
samenwerkingsverband in overleg met an-
dere scholen/besturen realiseren.
De scholen leggen de afspraken van de 
samenwerkingsverbanden eens in de vier 
jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin 
vermelden de samenwerkingsverbanden 
onder meer: hoe ze passend onderwijs in 
hun regio realiseren, hoe ze het geld voor 
de extra ondersteuning verdelen en beste-
den, hoe ze ondersteuning voor leerlingen 
in het gewone onderwijs toewijzen, hoe de 
verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat 

verlopen en hoe ze ouders informeren over 
de manier waarop de ondersteuning voor 
leerlingen is ingericht.

De Linge participeert actief in het inrichten 
van het nieuwe samenwerkingsverband 
25-06 ‘Passend Onderwijs Arnhem en om-
geving’. De directeurbestuurder heeft zit-
ting in het bestuur in oprichting. Een intern 
begeleider maakt deel uit van een inhoude-
lijke werkgroep ter voorbereiding op pas-
send onderwijs.

ANDERE PARTNERPARTIJEN
De Linge stelt zichzelf ten doel voortdurend 
gericht te zijn op samenwerking met haar 
omgeving bij ontwikkeling en uitvoering 
van ons onderwijs.
De Linge maakte in 2012 in het kader van 
Weer Samen Naar School deel uit van 
het Samenwerkingsverband Overbetuwe 
(SVOB). De actieve samenwerking met 
de scholen van de andere deelnemende 
besturen, onder andere in de vorm van 
netwerk- en intervisiebijeenkomsten, richt 
zich op versterking van de kwaliteit van de 
leerlingbegeleiding.
Ook heeft De Linge in het kader van de 
Lokale Educatieve Agenda (LEA) deelge-
nomen aan overleg. In dit gemeentelijk 
overleg zijn vertegenwoordigers opge-
nomen van organisaties op het gebied 
van educatie en zorg voor kinderen, die 
gezamenlijk de acties bespreken die nodig 
zijn om educatie en zorg op elkaar af te 
stemmen.

KLACHTENREGLEMENT
Alle Lingescholen hebben een contactper-
soon met een ondersteunende rol bij het 
zoeken naar een oplossing van een klacht 
met een doorverwijzende functie. In 2012 
heeft de externe vertrouwenspersoon en-
kele malen telefonisch contact gehad met 
een directeur en met de directeurbestuur-
der. De vertrouwenspersoon is niet betrok-
ken geweest bij de verdere afwikkeling.

LINGEFORUM
De Linge heeft dit jaar een Lingeforum 
georganiseerd in november 2012. Tijdens 
dit forum stond Branding@De Linge cen-
traal. Ook voor het onderwijsveld wordt 
het steeds belangrijker om werk te maken 
van een sterk merk en een goed imago. 
In tijden van krimp en herstructurering 
is het één van de manieren om de keuze 
van ouders voor een peuterspeelzaal of 
basisschool van De Linge te beïnvloeden. 
Tijdens dit Lingeforum nam Jan-Willem 
Alphenaar ons met veel beeld en interactie 
mee op een boeiende reis door de wereld 
van corporate en personal branding.

 

een begrotingswijziging en het jaarverslag 
goedgekeurd. Daarnaast zijn verschillende 
periodieke rapportages de revue gepas-
seerd, aangeleverd door de directeurbe-
stuurder, zoals: voortgangsrapportages 
inzake het integraal kind centrum, rappor-
tages over ziekteverzuim, rapportages over 
de problematiek van krimp van het aantal 
leerlingen en het daarop volgende project-
plan herstructurering Bemmel, rapportages 
inzake opbrengsten van het onderwijs (o.a. 
cito) en tussentijdse financiële rapportages. 
Ook is gesproken over ontwikkeling en uit-
voering van het personeelsbeleid, de orga-
nisatie en de huisvesting. De rapportages 
waren steeds gerelateerd aan de doelen, 
indicatoren en normen zoals die gesteld 
zijn in het strategisch beleidsplan. Tenslotte 
heeft de Raad van Toezicht met betrekking 
tot het nieuwe strategisch beleidsplan aan-
bevelingen gedaan en erop toegezien dat 
het resultaat breed gedragen wordt. Toe-
zicht is mogelijk op basis van goede infor-
matie. Vandaar heeft de Raad van Toezicht, 
naast het reguliere overleg met de direc-
teurbestuurder, ook gesprekken gevoerd 
met interne stakeholders, zoals een afvaar-
diging van de directeuren, de GMR en de 
cliëntenraad. Ook heeft de accountant op 
uitnodiging van de Raad van Toezicht een 
toelichting gegeven op de jaarrekening.

STRATEGISCH BELEID EN 
SCHOOLPLANNEN 2012-2016
In 2011 is gestart met de gezamenlijke 
ontwikkeling van een resultaatgericht 

meerjaren strategisch beleidsplan, pedago-
gisch beleidsplan (Peuterspeelzaalwerk) en 
schoolplannen (primair onderwijs), die vol-
doen aan Linge ambities en het bestuurs-
akkoord Primair Onderwijs.
Na de eerste fase van oriëntatie hebben 
in 2012 directeuren deelgenomen aan een 
tweedaagse inspiratiesessie met als thema 
krachtig leiderschap in een cultuur van 
verandering. Het vergroten van talentont-
wikkeling in brede zin is het kernthema 
van de studiedag ‘Passie voor Leren!’ voor 
medewerkers.
Op basis van alle ingrediënten is ver-
volgens de ontwerpfase ingezet waarin 
documenten ontwikkeld zijn die alle speer-
punten omvatten; een tweedaagse voor 
directeuren gericht op de concrete uitwer-
king maakte hier onderdeel van uit. Het 
strategisch beleidsplan is het resultaat van 
een nauwe samenwerking en intensieve 
dialoog tussen alle geledingen binnen De 
Linge in een zogenaamde middle-up-down 
aanpak. De directeuren bespraken paral-
lel aan deze sessies in teambijeenkomsten 
de mogelijkheden voor de eigen school. 
Zo ontwikkelden strategisch beleid en de 
schoolplannen zich parallel als voortdurend 
communicerende vaten.

VERANTWOORDING
De afgelopen jaren hebben we geïnves-
teerd in de kwaliteit en functie van ons 
jaarverslag te versterken. Beoordelings-
rapportages vanuit bijvoorbeeld Vensters 
voor Verantwoording (project PO Raad) 
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 [ 73 ]HUISVESTING: 
FLEXIBEL &
ONDER-
SCHEIDEND

 
Hieronder volgt een nadere inhoudelijke toelichting op een 
aantal ontwikkelingen en resultaten.  

INVESTERINGEN
De Linge heeft dit jaar werkzaamheden uitgevoerd die deel 
uitmaken van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. 

VEILIGHEID
De Linge vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers 
een gezond en veilige werkplek hebben en heeft daarom een 
vergoeding aangevraagd voor het saneren van asbest.
De werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid van de 
speeltoestellen op de buitenspeelplaatsen zijn in 2012 afgerond.
 
GEZAMENLIJKE INKOOP
Het afsluiten en herzien van mantelcontracten creëert jaar-
lijks flinke financiële voordelen met behoud van kwaliteit. In 
2012 zijn verschillende nieuwe mantelcontracten gerealiseerd 
op het gebied van o.a. sanitaire voorzieningen/producten, 
inkoop van leermiddelen, beveiliging en telefonie. Op basis 
van prijsvergelijkingen wordt in 2013 een flinke besparing 
verwacht. We verwachten de komende periode verdere kos-
ten terug te dringen met behoud van kwaliteit.

MULTIFUNCTIONALITEIT
Gezamenlijk gebruik van locaties biedt inhoudelijke samen-
werkingskansen en heeft een kostenbesparend effect. Op 
verschillende locaties zijn samenwerkingsafspraken gemaakt 
met medegebruikers zoals kinderopvang en Peuterspeelzaal-
werk, en met culturele en maatschappelijke organisaties. In 
Gendt start het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) van De 
Linge. Het doel is om een voorziening te realiseren waarbin-
nen primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
gezamenlijk en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de 
beschikbare ruimten en middelen. Leegstand wordt hiermee 
voorkomen. 
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 [ 75 ]FINANCIËN, 
STUREN 
MET GELD

CIJFERS LEERLINGAANTALLEN, MARKTAANDEEL  
EN PROGNOSE 2012
Op grond van de prognoses van de gemeente Lingewaard dient op termijn re-
kening te worden gehouden met een krimp van 600 leerlingen. De afname van 
het aantal leerlingen in 2012 bedroeg 84 leerlingen. Mede als gevolg van de 
krimp blijft één van de Linge scholen, de Mikado onder de opheffingsnorm. Het 
bestuur heeft van het Ministerie de opdracht gekregen deze school op te heffen. 
Anticiperend hierop heeft het bestuur een project ingericht: ‘Herstructurering 
Bemmel, kansen zien kansen benutten’ om te onderzoeken welke mogelijkhe-
den er zijn om sterke lespunten te creëren en de gevolgen van opheffing, zoals 
verlies van aantal leerlingen en daarmee werkgelegenheid, tot een minimum te 
beperken en ook op langere termijn een gezonde organisatie te waarborgen. De 
Linge zet daarbij een flexibele schil in om de financiële risico’s ten aanzien van 
personeel af te dekken. Dit heeft helaas ook tot gevolg dat we jonge medewer-
kers niet kunnen binden aan de organisatie. Er wordt actief gezocht naar moge-
lijkheden om deze medewerkers toch binnen de organisatie te houden.

In 2011 heeft De Linge op verschillende manieren medewerkers geïnformeerd 
over deze ontwikkelingen om vanuit een gezamenlijk urgentiebesef de organisa-
tie proactief aan te kunnen passen aan de wijzigende omstandigheden. 
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 [ 77 ]TREASURY STATUUT  
De uitgangspunten van het statuut zijn con-
form de landelijke regeling beleggen en 
belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek. De portefeuille bevat uitsluitend 
obligaties met triple A-rating met een even-
wichtige spreiding. In 2012 hebben zich geen 
ingrijpende wijzigingen voorgedaan.

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE
De stichting heeft de financiële administratie 
uitbesteed. Hierdoor is functiescheiding bin-
nen het proces gegarandeerd. De interne me-
dewerker financiële administratie ziet erop toe 

SCHOLEN 2011 2012 2013 2018

Borgwal 179 189 202 189

Donatushof 375 334 323 237

Doornick 181 166 165 144

Drieluik 179 177 176 165

Marang 288 282 277 219

Mikado 120 115 109 84

Pius X 409 412 416 354

Vonkenmorgen 528 502 502 440

Wieling 224 222 221 173

Totaal 2483 2399 2391 2005

JAARREKENING 2012 
Onderstaand wordt nadere toelichting ver-
strekt met betrekking tot de financiële positie 
van De Linge. Voor grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en voor de 
resultaatbepaling, alsmede specificaties van 
vermelde bedragen, verwijzen wij naar het 
Rapport inzake de Jaarrekening 2012.
Het financiële beleid dat De Linge voert, is 
een belangrijke randvoorwaarde voor het 
behalen van de strategische doelen. Hierbij 
worden economische principes zoals een 
gezonde ontwikkeling van de baten en lasten, 
een verantwoorde liquiditeitspositie en een 
adequaat weerstandsvermogen in acht geno-
men.

Kijkend naar de Balans per 31-12-2012 kan 
gesteld worden dat De Linge een financieel 
gezonde organisatie is. 

Het beleid met betrekking tot de investerin-
gen in vaste activa is erop gericht om alleen 
doelmatig te investeren. De afname van de 
vorderingen  wordt in belangrijke mate ver-
oorzaakt doordat claims per 31-12-2011, te 
vermelden zijn Provincie, ATOS inzake ener-
gie, in 2012 zijn voldaan. De toename van de 
Liquide middelen is grotendeels het gevolg 
van een verschuiving van de post ‘Effecten’ 
naar de post ‘Liquide middelen’ van in 2013 
vrij komende obligaties ad ! 355.705. 

Het Eigen vermogen neemt toe met het posi-
tieve resultaat in 2012 ad ! 103.445. De afna-
me van de schulden op korte termijn betref-
fen met name de crediteuren en overlopende 
passiva van projecten/activiteiten die in 2012 
beëindigd zijn.
Dat De Linge financieel gezond is, blijkt ook 
uit het overzicht met de kengetallen waaraan 
een kolom met vergelijkende cijfers van ver-
gelijkbare instellingen is toegevoegd. 

Financiële positie op de balans per 31-12-11

ACTIVA 31-12-
2011

31-12-
2010

Materiële vaste activa 1.624.167 1.650.614

Financiële vaste activa 1.637.069 1.688.754

Vorderingen 692.920 906.812

Liquide middelen 974.558 775.111

Totaal activa 4.928.714 5.021.291

PASSIVA 31-12-
2011

31-12-
2010

Eigen vermogen 3.862.349 3.722.904

Voorzieningen 98.585 100.737

Kortlopende schulden 1.003.770 1.197.650

Totaal passiva 4.928.714 5.021.291

dat de juiste accordering heeft plaatsgevon-
den, alvorens de factuur betaalbaar te stellen 
bij het administratiekantoor, die de betaling 
uitvoert (het zogenaamde vier ogenprincipe). 

STUREN MET GELD 
Evenals vorig jaar worden de budgetten 
bewaakt door de controller. Per kwartaal, in 
de tweede helft van het jaar maandelijks, 
ontvangen budgethouders (directeuren) een 
exploitatieoverzicht dat, indien daartoe aan-
leiding bestaat, met de betreffende directeur 
besproken wordt. Tenminste eenmaal per 
jaar worden de exploitatie-overzichten met 
alle directeuren besproken. Doel is om vanuit 
een groeiend kostenbewustzijn directeuren 
beter in staat te stellen te sturen met geld. 

 

Obligaties

 Soort Obligatie nominaal Balanswaarde
per 31/12/2011 mutatie Koers per 

31/12/12
  aanschaf-

waarde
 Koerswaarde
per 31/12/12

Balanswaarde
per 31/12/12

7,50% Nederland 1993/23 45.379 45.379  155,69% 45.379 70.3651 45.379

3,0% BNG 2021 300.000 - 300.000 108,95% 304.020 326.850 304.020

4,38% BNG* 2013 350.000 355.705 355.705 - 102,00% 355.705 - -

3,25% Nederland 2015 350.000 350.000 107,99% 350.000 377.965 350.000

3,88% EIB 2016 300.000 305.300 112,98% 305.300 338.940 305.300

4,25% EIB 2014 300.000 321.030 107,45% 321.030 322.350 321.030

4,00% Nederland 2018 300.000 311.340 117,50% 311.340 352.340 311.340

Koersverschil 4.020

Totaal 1.945.379 1.945.379 51.685- 1.992.774 1.789.256 1.637.069

De komende 5 jaar wordt een leerling daling verwacht van ca. 20%. 

* De oblibatie 4,38% BNG vervalt in 2013 daarom wordt deze onder effecten korter dan 1 jaar opgenomen.
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Resultaat 2011

Resultaat Realisatie
2012

Begroot
2012

Realisatie
2011

Baten
Rijksbijdragen Ministerie van OCW 10.511.834 10.120.720 10.460.248
Overige Overheidsbijdragen 48.676 71.850 74.241
Overige baten 343.447 220.420 295.432
Totaal baten 10.903.957 10.412.990 10.829.921

Lasten
Personeelslasten 8.992.352 8.735.750 9.144.754
Afschrijvingen 283.118 278.482 282.218
Huisvestingslasten 704.327 681.010 598.217
Overige lasten 897.569 815.520 1.064.845
Totaal lasten 10.877.366 10.510.762 11.090.034
Saldo baten en lasten 26.591 -97.772 -260.113

Financiële baten en lasten 76.854 92.000 82.936

Nettoresultaat -103.445 -5.772 -177.177

Bedrijfsonderdelen

Realisatie Begroot

Stichtingsbureau 198.099 37.000

Facilitaire afdeling 19.214 -15.000

Doornick -6.217 1.895

Marang -7.330 -275

Vonkenmorgen -18.822 -5.600

Mikado -7.284 -6.829

Borgwal -17.101 1.600

Pius X -3.039 4.170

Donatushof -17.260 1.830

Wieling -32.439 -21.030

Drieluik -3.746 -3.533

Totaal resultaat 103.445 -5.772

Specificatie subsidie Prestatie box

van deze kosten  
is als volgt:

Professionalise-
ring directeuren

Prestatiebox 73.975

Professionalise-
ring leerkrachten

Prestatiebox 46.336

Opbrengst gericht 
werken

Prestatiebox 41.266

Cursussen BHV 4.937

Cultuureducatie Prestatiebox 500

Totaal opleidings-
kosten

167.014

Kengetallen

2012 2011 2010 2009   2008  Benchmark

Liquiditeit 
(Vlottende activa/kortlopende schulden) Dit kengetal geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen

1,66 1,40 1,02 1,25 1,79 1,90

Solvabiliteit 1 
(Eigen vermogen/totaal passiva*100%) Dit kengetal geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan 
haar verplichtingen te voldoen.

77,63 74,14 69,62 73,58 65,75 59,00

Solvabiliteit 2 
(Eigen vermogen + voorzieningen/totaal passiva)*100 %

79,63 76,15 71,50 80,20 83,71 69,00

Weerstandsvermogen 
(Eigen vermogen/totale baten)*100%

34,86 34,11 34,89 38,93 35,75 28,40

Rentabiliteit 
(Netto resultaat/totale baten)*100% In tegenstelling tot wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, is een hoge 
rentabiliteit bij een onderwijsorganisatie geen doelstelling. Immers, het zo doelmatig mogelijk besteden van inkomsten 
resulteert niet per definitie tot een hoge rentabiliteit.

0,94 -1,62 -4,31 -2,36 3,55 -1,90

Personele lasten/totale lasten 82,67 82,45 82,71 81,88 83,1 83

Materiële lasten/ totale lasten 17,33 17,55 17,29 18,12 16,91 17

We sturen in de komende beleidsperiode op 
de verhouding 80%-20%. 

Na drie jaar met een negatief resultaat, deels 
een gevolg van projectkosten (Leesverbeter-
project, Excellentie) waarmee in de begroting 
rekening was gehouden, is 2012 afgesloten 
met een positief resultaat.

Alhoewel het verschil in resultaat ten opzichte 
van de begroting 2012 klein is, kunnen de vol-
gende grote verschillen worden vastgesteld: 

Rijksbijdragen Toename 391.114
Overige baten Toename 123.027
Personeelslasten Toename 256.602
Overige lasten Toename 82.049 
 

De toename van de rijksbijdragen wordt gro-
tendeels gerealiseerd bij de lumpsumbijdrage 
personeel (ca. ! 140.000) en bij de subsidie 
Prestatie box (ad ! 169.000), die niet opgeno-
men was. De toename van de Overige baten 
worden veroorzaakt door een aantal posten 
die niet waren begroot. De toename van de 
personele lasten is met name het gevolg van 
de toegenomen uitgaven voor extern perso-
neel, die in een Payroll constructie zijn aange-
steld. De toename van de overige lasten wor-
den in belangrijke mate veroorzaakt door de 
toename van de productiekosten (ca ! 43.000) 
en de toename van ICT-kosten (ca. ! 43.000).

-
staan doordat de subsidie ‘Prestatiebox’ 
ad ! 169.000, die in 2011 niet voorkwam is 
gecompenseerd door de afname van de 
overige subsidies.

Baten 

Rijksbijdragen Toename 51.586

Overige overheidsbijdragen Afname -25.565

en -subsidies

Overige baten Toename 48.015

Totaal Baten Toename 74.036

Lasten

Personeelslasten Afname -152.402
Afschrijvingen Toename 900

Huisvestingslasten Toename 106.110

Overige lasten Afname -167.276

Totaal lasten Afname -212.668

Saldo baten en lasten Toename -6.082

Financiële baten en lasten Toename 280.622

veroorzaakt door een aantal inkomsten die 
in 2011 niet voorkwamen.

grotendeels het gevolg van de afgenomen 
loonkosten (ca. ! 325.000) die deels ge-
compenseerd worden door de toename 
van de kosten van externe medewerkers, 
en dan met name de medewerkers die zijn 
aangesteld in een payroll-constructie (ca. ! 
188.000).

      
Indien het resultaat wordt toegeschreven aan 
de diverse bedrijfsonderdelen ontstaat het 
volgende beeld:     
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dan begroot. Bij vrijwel alle scholen wordt de 
overschrijding gerealiseerd bij de reproductie-
kosten en de huisvestingskosten, en dan met 
name de energie- en schoonmaakkosten.
Directeuren krijgen in de 2e helft van het jaar 
maandelijks een exploitatieoverzicht, waarop 
is aangegeven bij welke posten een over-
schrijding dreigt, danwel gerealiseerd is. Deze 
exploitatieoverzichten worden met betrokkene 
besproken in het kader van de begrotingsge-
sprekken, waar de begroting voor het komend 
jaar wordt opgesteld. Hoewel het streven 
erop is gericht een sluitende begroting te 
realiseren, is dat niet altijd mogelijk. In 2013 
wordt sterker toegezien en gestuurd om bin-
nen de begroting te blijven.
Vastgesteld kan worden dat de groepsafhan-
kelijke vergoeding in veel gevallen niet toe-
reikend is om de huisvestingslasten te finan-
cieren. De overschrijding bij de reprokosten 
is veroorzaakt doordat in toenemende mate 
lesmateriaal wordt gekopieerd in plaats van 
gekocht.
De personeelslasten, alsmede materi-
ele lasten, waarop het schoolmanagement 
geen of nauwelijks invloed heeft, worden 
bovenschools begroot en beheerd. De per-
soneelslasten, omdat op stichtingsniveau 
verantwoording moet worden afgelegd. De 
materiële lasten waaronder met name kosten 
voor onderhoud en ICT, om prijsvoordeel te 
behalen.

TOEKOMSTPARAGRAAF
In de nabije toekomst (2018) krijgt De Linge 
te maken met een krimp van 20%. Om te zien 
welke consequenties dat op langere termijn 
heeft wordt een meerjarenbegroting opge-
steld. Op basis daarvan
alsmede op basis van een meerjareninveste-
ringsplan wordt beleid geformuleerd om de 
bedrijfsvoering in goede banen te leiden.
Voorlopig ziet het ernaar uit dat op korte ter-
mijn de krimpende formatie opgelost kan
worden door middel van natuurlijk verloop 
en het toepassen van de flexibele schil. Voor 
bezuiniging op materiële kosten wordt in eer-
ste instantie gekeken naar prijsvoordeel met 
behoud van de kwaliteit van onderwijs.
In dat kader is in de schoolbegrotingen vooral 
aandacht gevraagd voor het energieverbruik.
Voor extern personeel is gekeken hoe deze zo 
doelmatig mogelijk kan worden ingezet.
In 2013 wordt nagegaan in hoeverre het aan-
trekkelijk is de administratie in eigen beheer 
uit te voeren, wat hiervan de voor- en de na-
delen zijn. Tenslotte wordt onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om sterke lespunten te 
realiseren in de vorm van IKC’s waardoor de 
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs 
voor de toekomst kan worden gegarandeerd 
en daarmee bijvoorbeeld dure leegstand 
wordt voorkomen.

Baten

Rijksbijdragen 10.055.770

Overige overheidsbijdragen 52.055

en -subsidies

Overige baten 224.590

Totaal Baten 10.332.415

Lasten

Personeelslasten 8.602.608

Afschrijvingen 276.176

Huisvestingslasten 694.450

Overige lasten 833.637

Totaal lasten 10.406.871

Saldo baten en lasten -74.456

Financiële baten en lasten 83.650

Totaal resultaat 9.194

BEGROTING 2013
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Peuterspeelzaal 
’t Blagehöfke
Raadhuisplein 35 
6851 BW HUISSEN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 29
Aantal dagdelen: 4

Het team van ’t Blagehöfke 
bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerkers en 7 vrijwil-
lige groepshulpen. 

Peuterspeelzaal 
Dikkie Dik
Plaza 125
6852 RM HUISSEN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 56
Aantal dagdelen:  7, 
met ingang van 1 novem-
ber uitgebreid naar 8.

Het team van Dikkie Dik 
bestaat uit 2 pedagogisch 
medewerkers en 5 vrijwil-
lige groepshulpen.

Peuterspeelzaal 
Gijsje
Kerkstraat 3
6686 BS DOORNENBURG

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 35
Aantal dagdelen: 5

Het team van Gijsje be-
staat uit 2 pedagogisch 
medewerkers en 4 vrijwil-
lige groepshulpen. 

Peuterspeelzaal 
’t Hölleke
Nijmeegsestraat 19A 
6691 CK GENDT

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 88
Aantal dagdelen: 13, 

Het team van de peuter-
speelzaal bestaat uit 4 pe-
dagogisch medewerkers, 1 
VVE ondersteunend peda-
gogisch medewerker en 10 
vrijwillige groepshulpen. 

Peuterspeelzaal 
‘t Hummelhonk
Fruitlaan 6
6681 NP BEMMEL

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 89
Aantal dagdelen: 14, 

Het team van ‘t Hummel-
honk bestaat uit 4 peda-
gogisch medewerkers, 2 
VVE ondersteunend peda-
gogisch medewerker en 8 
vrijwillige groepshulpen. 

Peuterspeelzaal  
Het Olifantenbos
Klappenburgstraat 33
6681 XN BEMMEL

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 61
Aantal dagdelen: 8

Het team van Het Olifan-
tenbos bestaat uit 3 peda-
gogisch medewerkers en 8 
vrijwillige groepshulpen.

Peuterspeelzaal 
‘t Peuterhofje
Kolkweg 5a
6685 BC HAALDEREN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 28
Aantal dagdelen: 4

Het team van ’t Peuter-
hofje bestaat uit 2 pedago-
gisch medewerkers en 6 
vrijwillige groepshulpen.  

Peuterspeelzaal 
Pinkeltje
Wilhelminastraat 4 
6687 BA ANGEREN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 41
Aantal dagdelen: 6

Het team van Pinkeltje 
bestaat uit 3 pedagogisch 
medewerkers en 7 vrijwil-
lige groepshulpen.

Peuterspeelzaal 
De Vlindertuin
Ot en Sienpad  3a
6852 EG HUISSEN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 51
Aantal dagdelen: 7

Het team van De Vlinder-
tuin bestaat uit 2 peda-
gogisch medewerkers, 1 
VVE ondersteunend peda-
gogisch medewerker en 3 
vrijwillige groepshulpen.

Peuterspeelzaal 
De Zandkabouter
Van Wijkstraat 31
6851 GK HUISSEN

Aantal peuters op 
1 oktober 2011: 45
Aantal dagdelen: 7, 

Het team van De Zandka-
bouter bestaat uit 3 peda-
gogisch medewerkers en 6 
vrijwillige groepshulpen.

BIJLAGE 3 – BASISGEGEVENS PEUTERSPEELZALEN VAN DE LINGE 

(voorheen ’t Hummelhonk)

Inhoud



Jaarverslag 2011 De Linge Samen koersen op Passend Onderwijs!

Katholieke basisschool 
Mikado  
Dr. Hoyngstraat 5
6681 XL  Bemmel
www.mikadobemmel.com

Directeur  
mevrouw Jolande 
Bastmeijer

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 115

Aantal groepen: 5

Het team van de Mikado 
bestaat uit 8 leerkrach-
ten, 1 vakleerkracht be-
wegingsonderwijs en 1 
conciërge (als vrijwilliger). 
Onderwijs en begeleiding 
wordt uitgevoerd door 
de intern begeleider. De 
begeleiding van lgf-leerlin-
gen wordt door een onder-
wijsassistent gedaan. 

Katholieke Basisschool  
De Wieling
Kolkweg 5
6685 BC  Haalderen
www.panneke.nl 

Directeur  
mevrouw Pia Holland

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 222

Aantal groepen: 9

Het team van de Wieling 
bestaat uit 13 leerkrachten. 
Onderwijs en begeleiding 
wordt uitgevoerd door 
de intern begeleider. De 
begeleiding van lgf-leerlin-
gen wordt door een onder-
wijsassistent gedaan. 

Katholieke Basisschool 
Pius X
Cuperstraat 7
6681 AR  Bemmel
www.piusx-bemmel.nl

Directeur  
mevrouw Myriam Franse

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 412

Aantal groepen: 16

Het team van Pius X be-
staat uit 25 leerkrachten, 1 
administratief medewer-
ker en 1 conciërge. Onder-
wijs en begeleiding wordt 
uitgevoerd door de intern 
begeleider. De begeleiding 
van lgf-leerlingen wordt 
door een onderwijsassi-
stent gedaan. 

Katholieke Basisschool  
De Vonkenmorgen
Locatie onderbouw: 
Schoolstraat 1
6691 XP  Gendt
Locatie bovenbouw: 
Nijmeegsestraat 3
6691 CJ  Gendt
www.vonkenmorgen.nl

Directeur  
mevrouw Betty van  
de Logt-Huijding

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 502

Aantal groepen: 19

Het team van de Vonken-
morgen bestaat uit 25 leer-
krachten, 1 onderwijsassi-
stent, 1 schoonmaakster, 1 
administratief medewerker 
en 1 conciërge. Onderwijs 
en begeleiding wordt uit-
gevoerd door de intern 
begeleider. De begeleiding 
van lgf-leerlingen wordt 
door een onderwijsassi-
stent gedaan. 

P.C. Daltonbasisschool  
De Borgwal
Het Hoog 20
6681 DE  Bemmel.
www.deborgwal.nl

Directeur: 
de heer Jos Boonman

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 189

Aantal groepen: 7

Het team van de Borgwal 
bestaat uit 11 leerkrachten, 
1 onderwijsassistent en 1 
conciërge. Onderwijs en 
begeleiding wordt uitge-
voerd door de intern bege-
leider. De begeleiding van 
lgf-leerlingen wordt door 
een onderwijsassistent 
gedaan. 

Katholieke Basisschool  
De Doornick 
Blauwe Hoek 40
6686 AE Doornenburg
www.dedoornick.nl 

Directeur 
de heer Jos Boonman

Aantal leerlingen op 
1 oktober 2011: 166

Aantal groepen: 7

Het team van de Doornick 
bestaat uit 11 leerkrachten, 
1 onderwijsassistent en 1 
conciërge. Onderwijs en 
begeleiding wordt uitge-
voerd door de intern bege-
leider. De begeleiding van 
lgf-leerlingen wordt door 
een onderwijsassistent 
gedaan. 

Katholieke Jenaplan- 
basisschool Donatushof
Flierenhofstraat 34
6681 BZ  Bemmel
Dependance: lokatie  
De Kinkellink
Cuperstraat 9a
6681 AR  Bemmel
www.donatushof.nl 

Waarnemende directeur 
mevrouw Mariken Goris 
vanaf 1 maart 2011

Aantal leerlingen op 
1 oktober 2011: 334

Aantal groepen: 14

Het team van Donatushof 
bestaat uit 24 leerkrachten, 
1 vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs, 1 admini-
stratief medewerker en 
1 conciërge. Onderwijs en 
begeleiding wordt uitge-
voerd door de intern bege-
leider. De begeleiding van 
lgf-leerlingen wordt door 
een onderwijsassistent 
gedaan. 

P.C. Daltonbasisschool  
Het Drieluik
Ot en Sienpad 3
6852 EG  Huissen
www.dalton-drieluik.nl

Directeur  
mevrouw Henny Pasman

Aantal leerlingen op  
1 oktober 2011: 177

Aantal groepen: 7

Het team van Het Drieluik 
bestaat uit 10 leerkrachten 
en 1 conciërge. Onderwijs 
en begeleiding wordt uit-
gevoerd door de intern 
begeleider. De begeleiding 
van lgf-leerlingen wordt 
door een onderwijsassi-
stent gedaan. 

Katholieke Basisschool 
Marang
Wilhelminastraat 2
6687 BA  Angeren
www.marang.nl

Directeur  
de heer Harrie Erkens

Aantal leerlingen op 
1 oktober 2011: 282

Aantal groepen: 10, 

Het team van Marang be-
staat uit 17 leerkrachten, 1 
onderwijsassistent, 1 ad-
ministratief medewerker 
en 1 conciërge. Onderwijs 
en begeleiding wordt uit-
gevoerd door de intern 
begeleider. De begeleiding 
van lgf-leerlingen wordt 
door een onderwijsassi-
stent gedaan. 

BIJLAGE 4 – BASISGEGEVENS SCHOLEN VAN DE LINGE 
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