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Vooraf
Het schooljaar loopt ten einde. Wij zien daar met dankbaarheid op terug. Ieder heeft binnen de
nieuwe stichting inmiddels zijn ‘draai’ gevonden. Dagelijks kon het werk op de scholen doorgang vinden. De medewerkers stonden steeds weer klaar om uw kind verder te brengen in zijn/haar ontwikkeling. Via (G-)MR, identiteitscommissie, ouderraad en activiteitencommissie was u ook als ouder actief en betrokken. Hartelijk dank daarvoor, evenals al die ouders die op afroep tijd en energie beschikbaar stelden en gereed stonden voor allerlei schoolactiviteiten. Als bestuur vinden wij het fijn
dat de scholen op die manier een levendige gemeenschap vormen binnen de dorpskernen van onze
Bommelerwaard. In dit alles zien wij op naar onze Hemelse Vader die ons hierin Zijn Zegen schenkt.

Website SCOB
Onlangs ging de nieuwe website van de SCOB online. U vindt deze via www.scobommelerwaard.nl.
De website geeft algemene informatie over de stichting en de scholen. Er zijn diverse ‘Downloads’
beschikbaar die u extra informatie geven. Via ‘Onze scholen’ klikt u direct door naar de websites van
de scholen. Onder de knop ‘Actualiteit’ treft u verslagen aan van activiteiten die op de scholen
plaatsvonden. Wij nodigen u hartelijk uit om eens rond te kijken op onze nieuwe website.

Jaarverslag 2017
Vorige maand werd het eerste jaarverslag van de SCOB opgesteld. Het heeft betrekking op het jaar
2017. Daarin is informatie van de rechtsvoorgangers (januari – juli) en van de nieuwe stichting (augustus – december) bij elkaar gebracht. Vanzelfsprekend doet het verslag van de gesprekken en overwegingen die tot de bestuurlijke fusie leidden. Daarnaast handelt het over diverse beleidskeuzes
t.a.v. personeel, onderwijs, financiën en gebouwen. Wij nemen in deze nieuwsbrief enkele passages
uit het jaarverslag op. Het gehele verslag kunt u lezen op de website van de SCOB.
In het voorjaar van 2017 werd het fusierapport voor de vorming van de SCOB vastgesteld, in december volgde de vaststelling van de begroting 2018. Fusierapport en begroting vormen het uitgangspunt voor het te voeren beleid. De meeste activiteiten hadden betrekking op kennismaking tussen
medewerkers en betrokkenen en harmonisatie
van beleid. De directeuren ontmoeten elkaar in
het DOS (directieoverleg SCOB). Hierbinnen bespreken zij het algemeen beleid, onderwijskundige zaken en actuele ontwikkelingen. Ook de
leerkrachten ontmoeten elkaar. Dit wordt georganiseerd per groep en vindt plaats in de vorm
van een zgn. Lunch&Learn. Naast kennismaking
is er ruimte voor uitwisseling en leren van elkaar.

De leerkracht doet ertoe. Vanuit dit motto is er veel aandacht voor de scholing en ontwikkeling van
medewerkers. Er is sprake van zowel teamscholing als individuele scholing. Ook bestond in het kader
van een ‘kweekvijver’ de mogelijkheid om een opleiding te volgen op het gebied van leidinggeven
en/of interne begeleiding. De scholen van de SCOB bieden jaarlijks ruimte aan studenten die in het
kader van hun opleiding (PABO, ROC) stage moeten lopen.
Het bestuur hecht belang aan een goed contact met omgeving en betrokkenen. Dit uit zich allereerst
door presentie en een actieve bijdrage in alle relevante overleggen (SWV Passend Onderwijs, Bestuurlijk Overleg Bommelerwaard, diverse netwerken enz.). In de jaarplanning is, volgens een vast
patroon, ruimte ingericht voor een structureel, jaarlijks overleg met GMR, directeuren en identiteitscommissies.
Wekelijks wordt voor directie, GMR en bestuur een memo uitgegeven met informatie over alle actuele en lopende ontwikkelingen. Voor personeelsleden verschijnt er tweemaandelijks een nieuwsbrief
betreffende de interne, externe en onderwijskundige actualiteiten. Ouders worden via een nieuwsbrief 2 keer per jaar geïnformeerd vanuit de stichting.
Er is een ICT-commissie gevormd die nadenkt over de inzet van ICT binnen het onderwijs. Hiermee
willen de scholen uitvoering geven aan meer eigenaarschap van leerlingen en vormen van gepersonaliseerd leren. De gezamenlijke educatieve uitgeverijen ontwikkelden een dashboard waarop vrijwel
alle onderwijsmethodes bij elkaar zijn gebracht: Momento. Daarnaast is de methodiek van Snappet
beschikbaar. De scholen willen zich hier de komende tijd op oriënteren en komen tot een keuze. Afhankelijk van die keuze volgt een investering in nieuwe hardware.

Workshop slagwerk

Intocht avondvierdaagse

In de loop van 2017 kwam de problematiek van het toenemende lerarentekort ook voor de scholen
van de SCOB steeds meer in beeld. Met name t.a.v. ziektevervanging leidde dat verschillende keren
tot ongewenste situaties: groepen samenvoegen, directeur en/of IB’er voor de klas, een klas naar
huis. De SCOB voert een pro-actief beleid in de werving en benoeming van personeelsleden.
Bij de start van de SCOB zijn voor alle schoolgebouwen nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Dit is uitgevoerd door een adviesbureau. In vervolg hierop is voor alle gebouwen doorgenomen
welke noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking
met onze vaste contactpersoon. Eind 2017 werd door de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Hierin zijn ook voor 2 scholen van de SCOB nieuwbouw- en/of renovatieplannen opgenomen.
Het gerealiseerde resultaat is ten opzichte van de begroting € 36.095 positiever dan werd verwacht.
Er zijn in 2017 nogal wat wijzigingen geweest, zeker op het niveau van bovenschoolse directie en interim directies. Hierdoor is het resultaat positief beïnvloed. Ook is er vanaf augustus heel goed gekeken naar de uitgaven, in verband met de overgang naar een nieuwe stichting en het positief laten

eindigen van de jaarrekening. Sommige zaken zijn in 2017 al samengevoegd en brengen met zich
mee dat er besparingen zijn opgetreden.
Realisatie 2017
Totaal Baten
Totaal Lasten
Saldo Baten en Lasten
Financiële Baten en Lasten
Resultaat

Begroting 2017

Realisatie 2016

4.342.193
4.385.180
-42988
27.112

4.099.028
4.180.074
-81.046
29.075

4.167.296
4.251.994
-84.698
36.810

-15.876

-51.971

-47.999

Privacybeleid
Op 25 mei 2018 jl. werd de nieuwe Privacywet van kracht. U hebt daar in de media ongetwijfeld over
gehoord en gelezen. Deze nieuwe Europese richtlijn, de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) scherpt de regels en de afspraken omtrent privacybeleid en het gebruik en beheer van
persoonsgegevens verder aan. Ook het bestuur en de scholen van de SCOB hebben zich hierop voorbereid. In samenspraak met de GMR zijn diverse beleidsdocumenten opgesteld en zijn afspraken gemaakt over opslag en beheer van persoonsgegevens. In een speciale beleidsnotitie informeren wij u
hier nader over. Deze notitie ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. De notitie is ook onder
‘downloads’ beschikbaar via de website van de SCOB.
Privacybeleid is geen éénmalige actie. Het vraagt een voortdurende alertheid op een zorgvuldig en
correct gebruik van vertrouwelijke gegevens. Om die reden werd een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die door de tijd heen de vastgestelde procedures en afspraken checkt en bewaakt.
Daarnaast voeren wij voortdurend het gesprek met onze medewerkers over de manier waarop zij
met vertrouwelijke gegevens van leerlingen en ouders omgaan.
Ook aan u als ouders vragen wij om aandacht en bewustwording. Hoe gemakkelijk worden tijdens
schoolactiviteiten foto’s gemaakt die vervolgens op allerlei manieren via social media worden gedeeld. Wij vragen u hier terughoudend mee om te gaan en in voorkomende gevallen alleen foto’s van
uw eigen kind te maken en te delen.

Open huis landenproject

Bosspel schoolkamp

GMR
De leden van de GMR hebben een intensief jaar achter de rug. Vanwege de start van de nieuwe stichting moesten over heel veel zaken afspraken worden gemaakt en besluiten worden genomen. Ook
moest het beleid van de verschillende rechtsvoorgangers op elkaar worden afgestemd. Dat gaat niet
allemaal binnen 1 jaar en dat hoeft gelukkig ook niet. De belangrijkste zaken zijn opgepakt. Ouders
en medewerkers die zitting hebben in de GMR hebben in het afgelopen jaar heel veel beleidsstukken
gelezen en besproken. In de meeste gevallen werd instemming verleend t.a.v. het opgestelde beleid.
Waar nodig of gewenst werden wijzigingen en aanpassingen opgenomen. De vergaderingen verlopen
in een positieve sfeer. Een hartelijk woord van dank aan deze groep van betrokken mensen.

IC, MR en ouderraad
Waar de GMR bovenschools actief is, op het niveau van het bestuur, zijn de leden van de MR (medezeggenschapsraad), de IC (identiteitscommissie) en de ouderraad actief op het niveau van de school.
Zij spreken met de directeur over allerlei schoolzaken (MR), over aspecten van de identiteit en de
‘couleur locale’ (IC) en over de organisatie en de uitvoering van allerlei activiteiten. De MR en de IC
zijn samen betrokken bij de sollicitatieprocedures. Zeker in de laatste weken waren zij hierin actief.
Wij zijn blij met de inzet en betrokkenheid van zovelen bij allerlei aspecten van het schoolleven. Wij
merken en ervaren dat dit bijdraagt aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze scholen. Hartelijk dank aan al die mensen die op welke manier dan ook hun steentje bijdragen.

SCKB
Tegelijk met de SCOB werd ook de Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard opgericht. Dit
is een zelfstandige stichting die 4 voorscholen beheert, te weten in Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem. Veel tijd en energie is gestoken in de harmonisatie van de wet kinderopvang. Hierover was
veel overleg met andere aanbieders en de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Inmiddels is de
startperiode geëvalueerd. Daaruit volgen enkele aanpassingen. Deze hebben vooral betrekking op de
startleeftijd en het te vergoeden aantal uren. Ouders die het betreft worden hierover binnenkort geinformeerd. Het gaat om een betrekkelijk kleine groep, voor de meesten verandert er niets.
Waar bij de start van de SCKB vooral veel aandacht uitging naar de organisatie konden inmiddels ook
de meer inhoudelijke zaken opgepakt worden. In het kader van het kwaliteitsbeleid zijn een veiligheidsplan en een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In het eerste kwartaal van 2018 zijn alle voorscholen bezocht door de inspectie van de GGD. Dit leverde een rapport op met 4x het oordeel ‘goed’.
Aan alle voorwaarden van kwaliteit en wetgeving werd voldaan. Een geruststellende gedachte, zeker
voor de ouders en leerlingen die gebruik maken van deze voorziening.
U kunt bij de directeur van de voorschool informeren naar de mogelijkheden. Ook kan hij u informeren over kosten, vergoedingen, wachtlijsten enz.

Privacytoelichting
Op de <naam school>, onderdeel van de SCOB, gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de SCOB. De gegevens die over leerlingen gaan,
noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor
het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In deze Privacytoelichting kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op
onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de
geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.
De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat de School met de Bijbel onderdeel uitmaakt van de SCOB, worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven,
zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of
het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Binnen de SCOB hebben wij op basis van ons privacyreglement een privacytoelichting opgesteld.
Hierin vindt u meer informatie over de manier waarop wij als organisatie omgaan met persoonsgegevens. Ook is in dit document een overzicht opgenomen van de leveranciers waarmee wij leerling gegevens uitwisselen. U vindt deze privacytoelichting onder ‘downloads’ op de website van de SCOB,
www.scobommelerwaard.nl.

