
      

 

 

 

 
 

Vooraf  
Wij maakten er een gewoonte van om u twee keer per jaar te informeren over het reilen en zeilen 
binnen de stichting en de scholen. De eerste nieuwsbrief ontving u in februari, vandaag ontvangt u 
de tweede geplande brief. Door onvoorziene omstandigheden ontving u tussen deze twee nieuws-
brieven nog verschillende extra berichten. Die hingen allemaal samen met de informatie rond de Co-
ronamaatregelen. Die stempelen dit jaar. Wij rekenen ermee dat wij daar nog wel even mee te ma-
ken hebben.  
 

Heropening van de scholen  
Sinds maandag 11 mei jl. zijn de scholen weer gedeeltelijk geopend. Terugkijkend op de eerste 
maand kunnen wij concluderen dat de heropening goed verlopen is en ook in deze situatie alweer 
een nieuw ritme ontstond. Inmiddels weten wij dat de scholen volgende week maandag, 8 juni a.s., 
weer helemaal open gaan. Wij zijn blij dat wij het schooljaar op die manier toch nog enigszins nor-
maal met elkaar af kunnen sluiten. 
 
De bekende maatregelen en richtlijnen blijven van kracht: 

- medewerkers houden 1½ meter afstand tot elkaar en zoveel mogelijk ook van de leerlingen; 
- kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school; 
- ouders houden onderling afstand bij het halen en brengen; 
- ouders zetten kinderen af bij het hek en komen niet op het plein of in de school; 
- hygiënemaatregelen blijven onverkort van kracht; 
- leerlingen met verkoudheidsverschijnselen blijven thuis; 
- zijn er griepverschijnselen in het gezin dan blijft iedereen thuis; 

 
Ook voor leerkrachten geldt de regel dat zij thuis blijven bij serieuze klachten en/of ziekteverschijnse-
len. Nu alle leerlingen straks weer op school zijn, betekent  dat ook de druk op eventuele vervanging 
weer toeneemt. Die druk was, los van de Coronacrisis, vanwege het lerarentekort toch al aanwezig. 
Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat wij in de toekomst gebruik zullen moeten blijven maken van 
de mogelijkheid van thuisonderwijs. Daar zijn in de afgelopen weken goede ervaringen mee opge-
daan. Wij hopen dat het niet of nauwelijks nodig zal blijken te zijn, maar zien het wel als een instru-
ment om het onderwijs in voorkomende gevallen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wij gaan 
er vanuit dat ook u als ouders in die situaties beschikbaar bent.  
 
Velen slaakten bij het bekend worden van de volledige heropening van de scholen de verzuchting; 
‘Gelukkig, nu wordt alles weer normaal.’ Dat is echter geenszins het geval. Nog altijd leven wij met 
een wereldwijde crisis. Nog altijd moeten wij rekening houden met serieuze maatregelen en richtlij-
nen. Ons leven is nog lang niet normaal. Velen ervaren dat aan den lijve, ook in het onderwijs. Wij 
zullen ons nog lange tijd steeds opnieuw moeten aanpassen aan veranderende situaties. 
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Wij doen een dringend beroep op u om in de komende tijd uw verantwoordelijkheid te nemen in de 
naleving van de landelijke maatregelen en richtlijnen. Daarnaast rekenen wij erop dat u ook de speci-
fieke regels die de scholen hanteren naleeft en respecteert. Wij blijven samen verantwoordelijk voor 
de gezondheid van onze kinderen en onze omgeving. 
 
Laten wij ons bovenal vasthouden aan Gods belofte, zoals die tot ons komt vanuit Psalm 121: 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 
Scholen verschillen van elkaar. Is de school groot of klein? Staat hij in een stad of een dorp? Wat zijn 
de (on-)mogelijkheden van het gebouw en de buitenruimte? enz. Om die reden geeft de overheid 
geen uniforme regels. Binnen de landelijke maatregelen en richtlijnen krijgen scholen ruimte om keu-
zes te maken die passen bij de eigen specifieke situatie. Later deze week ontvangt u vanuit de school 
van uw kind een nieuwsbrief met de afspraken en regels zoals die daar gelden.   
 

Jaarverslag en jaarrekening 2019  

Eind april werden het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld en ter controle aan de accoun-
tant aangeboden. Inmiddels hebben wij de goedkeurende verklaring ontvangen. Het volledige jaar-
verslag is gepubliceerd op de website www.scobommelerwaard.nl. Daar kunt u tot in detail alles le-
zen. Hieronder alvast enkele zaken op hoofdlijnen. 
 
Werkdrukmiddelen 
Op iedere school is het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossin-
gen die zij hiervoor zien. Dit gesprek vond plaats binnen het team van leraren, schoolleider en overig 
personeel. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk werd besproken welke maatregelen er in 
de school moeten worden genomen om de werkdruk te verminderen. Op basis van dit gesprek is een 
bestedingsplan opgesteld voor de inzet van de extra werkdrukmiddelen. Dit plan is ter instemming 
voorgelegd aan de personeelsgeleding van de P-MR.  
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 
(kalenderjaar) 

Toelichting  

Personeel € 138.000 Inzet onderwijsassistenten, leerkrachten, vakleerkrachten 

Materieel € 0  

Professionalisering € 0  

 
Onderwijs 
In 2019 werd het nieuw opgestelde strategisch beleidsplan ter hand genomen. Allereerst vormde het 
input voor de schoolplannen van de scholen. Die zijn opgesteld in de periode januari – september. Zij 
bevatten een nadere concretisering van de strategische doelen. Veel van de uitwerking daarvan vindt 
plaats op schoolniveau. 
 
Een centraal thema betreft de inzet van ICT. Daarvoor was in 2019 veel aandacht. Die ging uit naar de 
aanschaf van extra leerlinglaptops. Ook werden nieuwe rekenmethodes aangeschaft. Deze maken 
niet langer gebruik van boeken, maar werken vrijwel volledig digitaal. 
 
Huisvesting 
In Brakel was besluitvorming voorzien t.a.v. realisatie van een MFA in samenwerking met het open-
baar onderwijs en de voetbalvereniging. De gemeente Zaltbommel gaf in juni en in december aan 
meer tijd nodig te hebben. 
 



      

 

 

M.b.t. de plannen rond de School met de Bijbel te Zuilichem (pilotproject ‘Van het gas af’) was er re-
gelmatig overleg met de gemeente Zaltbommel met het oog op marktconsultatie, aanbesteding en 
planning. Alles is erop gericht om deze renovatie in de komende zomervakantie te realiseren.   
 
Bij de gemeente Maasdriel is een huisvestingsverzoek voor (ver-)nieuwbouw van De Zaaier in Hedel 
ingediend. Deze plannen zijn in goed onderling overleg enkele jaren opgeschoven in de tijd. Op korte 
termijn vindt nu wel een opknapbeurt plaats waardoor de school die periode op een goede manier 
kan overbruggen.  
 
Passend Onderwijs 
De SCOB participeert in het algemeen bestuur van SWV De Meierij. Het ondersteuningsplan is op dit 
niveau uitgangspunt voor het beleid. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is thuisnabij onderwijs 
te geven dat toegankelijk is voor alle leerlingen. Er wordt ingezet op steeds meer inclusiever onder-
wijs. Dat geldt in toenemende mate ook voor de meer begaafde leerlingen. 
 
Personeel 
In 2019 zette de problematiek van het toenemend lerarentekort zich steeds meer door. Met name 
t.a.v. ziektevervanging kan dat leiden 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 (boven-forma-
tieve) werving en benoeming van personeelsleden. Ook worden trajecten ingericht met zgn. zij-in-
stromers. 
 
De ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden is een belangrijk aandachtspunt. Er is veel aandacht 
voor scholing en deskundigheidsbevordering. Op schoolniveau wordt teamscholing en -training geor-
ganiseerd rond schoolspecifieke ontwikkeldoelen, zoals begaafdheid, sociaal emotionele ontwikke-
ling, instructievaardigheden. 
 
Financiën 
Baten (€) 

 Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Rijksbijdragen 4.759.750 4.491.231 4.470.078 

Overige overheidsbijdragen en – subsidies 9.689 802 7.363 

Overige baten 153.807 18.641 118.341 

Totaal Baten 4.923.246 4.510.674 4.595.783 

 
Lasten (€) 

 Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Personele lasten 3.851.143 3.594.094 3.534.860 

Afschrijvingen 156.699 132.189 138.815 

Huisvestingslasten 458.130 450.793 460.562 

Overige instellingslasten 431.823 326.050 452.988 

Totaal Lasten 4.897.794 4.503.126 4.587.224 

 
Realisatie (€) 

 Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

Totaal Baten 4.923.246 4.510.674 4.595.783 

Totaal Lasten 4.897.794 4.503.126 4.587.224 

Saldo Baten en Lasten 25.452 7.548 8.559 

Financiële Baten en Lasten 24.594 21.000 26.574 

Resultaat 50.045 28.548 35.133 

 
 
 
 

 



      

 

 

De voorscholen van de SCKB  
Vier van onze scholen kennen een eigen Voorschool, een voorziening voor peuters vanaf 2½ jaar. Wij 
werken daarin samen met de Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard. Wij brengen deze 
Voorscholen graag onder uw aandacht. U vindt ze in Hedel, Bruchem, Kerkwijk en Zuilichem. 
 
 

Vanaf 2 jaar mag uw kind naar de peuterspeelzaal, ook wel voorschool  
genoemd. Dat is niet alleen leuk en leerzaam maar ook een goede  
opstap naar de basisschool. 
 
Spelenderwijs leert uw kind, onder begeleiding van vaste gediplomeerde 
pedagogisch medewerkers, om samen te spelen, te delen en om te gaan 
met leeftijdsgenootjes. Wij bieden leerzaam spel aan vanuit de interesse 
van de peuter zelf. Als ouder krijgt u inzicht in de ontwikkeling (van taal, 
motoriek en sociale vaardigheden) van uw kind. 

 
De SCKB is een Christelijke Voorschool, die de normen en waarden vanuit Bijbels principe probeert 
mee te geven en zich zo wil onderscheiden. Van daaruit willen wij voor elkaar zorgen, willen wij de 
kinderen en ouders een veilig gevoel geven binnen de opvang, gaan wij als medewerkers liefdevol  
en professioneel met elkaar om. 
 
Iedereen is welkom op onze Voorschool. 
 
Op onze Voorscholen werken wij samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven  
wij indien nodig VVE-ondersteuning.  
 
Wij zijn een kleinschalige stichting waardoor er veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor  
ieder kind.  
 
Onze locaties zijn geopend in de ochtend. Kom eens gezellig kijken!  
Voorschool Bruchem  Voorschool Hedel 
Voorschool Kerkwijk  Voorschool Nieuwaal 
Voorschool Zuilichem 
 
Ieder kind is uniek en waardevol,  
iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie: 
Lenny van den Berg:   Arina Struijk: 
l.vandenberg@pcbderank.nl  a.struijk@pcbdebron.nl 
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