
      
 

 

 

 
Vooraf  
Met veel plezier bieden wij u vandaag de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar aan. Het werd op-
nieuw een bijzonder jaar met de lockdown in de maanden december, januari en februari als de 
meest in het oog springende periode. Wij zijn dankbaar en blij dat ondanks de beperkingen het on-
derwijs toch zo goed mogelijk door kon gaan. Dat geldt ook voor veel andere zaken die de stichting 
betreffen. U leest erover in de samenvatting van het jaarverslag. Sinds maart is er sprake van een re-
delijk stabiel verloop van de schoolweken. Wij hopen dat zich dat tot aan de zomervakantie zo voort-
zet. 
 

Jaarverslag en jaarrekening 2020  
Eind april werden het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld en ter controle aan de accoun-
tant aangeboden. Inmiddels ontvingen wij een goedkeurende verklaring. Het volledige jaarverslag 
vindt u op de website www.scobommelerwaard.nl. Daar kunt u tot in detail alles lezen. Hieronder 
alvast enkele zaken op hoofdlijnen. 
 
ICT 
Een centraal thema betreft de inzet van ICT. Daarvoor was ook in 2020 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. Tijdens de lockdown 
werd duidelijk dat dit een groot voordeel was. Het zorgde ervoor dat het afstandsonderwijs vlot en 
goed van de grond kwam. 
 
Plusklas 
In het kader van Passend Onderwijs werd en wordt aandacht gevraagd voor de meer begaafde leer-
lingen. Uitgangspunt is dat voor deze groep leerlingen binnen de eigen groep en de eigen school een 
toereikend aanbod is. Daarnaast startten wij in september een bovenschoolse plusklas. Een groepje 
van 10 leerlingen krijgt hier tijdens één dagdeel per week specifieke taken aangeboden.  
 
Corona 
In maart 2020 werden wij geconfronteerd met de scholensluiting vanwege de coronacrisis. School-
teams gingen direct aan de slag om thuiswerk gereed te maken en afstandsonderwijs te organiseren. 
Beide kwamen snel van de grond. De eerder gedane extra investeringen in ICT kwamen daarbij goed 
van pas.  

 
De volgende uitdaging was om de communicatie tussen school en thuis goed te organiseren, het 
zicht op kwetsbare leerlingen te behouden en de noodopvang in te richten. Dit werd vooral door ei-
gen personeel verzorgd, aangevuld met studenten en medewerkers van de Voorscholen. De focus lag 
in de maanden van scholensluiting, gedeeltelijke heropening en tweede lockdown op de voortgang 
van de lessen en het contact met thuis. Alle bovenschoolse scholingsactiviteiten zijn geannuleerd. 
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Teambijeenkomsten gingen, voor zover passend binnen de richtlijnen, wel door wanneer deze nood-
zakelijk werden geacht voor de voortgang van ingezette ontwikkelingen. Veel vergaderingen zijn ge-
annuleerd of gaande de duur van de lockdown omgezet naar digitale overleggen. 
 
In 2020 werd vanwege de scholensluiting geen eindtoets afgenomen. De onderwijsprestaties werden 
afgemeten aan de toetsen (M + E) van het leerlingvolgsysteem. De conclusie was dat de groeps- en 
schoolgemiddelden iets lager uitkwamen, maar redelijk in lijn met voorgaande jaren. Wel werd zicht-
baar dat de verschillen tussen kinderen groter werden. 
 
Lerarentekort 
In 2020 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. In februari werd een loopbaanevent georganiseerd waar belangstellenden konden kennis 
maken met de scholen van de SCOB.  
 
Leerkrachtvaardigheden 
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. Bovenschools was er het initiatief om te komen tot het opzetten van 
een SCOB-academie waar scholing rond ontwikkelthema’s vanuit het strategisch beleid wordt aange-
boden. Jaarlijks is er een centrale studiedag voor alle medewerkers. In het kader van talentontwikke-
ling wordt medewerkers de mogelijkheid geboden van zgn. kweekvijvertrajecten t.a.v. (midden-)ma-
nagement, onderwijsspecialist, Interne Begeleiding. 
 
Financiën 
Het resultaat over 2020 is flink negatief. Dit is te verklaren door de extra cao-uitkeringen in februari 
(ca 70.000 euro). Door meer investering in ICT nam de afschrijving toe (ca 15.000 euro). Ook het ex-
tra onderhoud (circa 40.000 euro) aan de scholen zorgde voor een lager resultaat. Ook corona zorgde 
voor extra kosten t.a.v. vervanging personeel, schoonmaak, testen, desinfectie enz. (ca 50.000 euro).    
 
Baten (€) 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Rijksbijdragen 4.864.383 4.658.440 4.759.750 

Overige overheidsbijdragen en – subsidies 20.632 802 9.689 

Overige baten 65.798 23.641 153.807 

Totaal Baten 4.950.813 4.682.883 4.923.246 

 

Lasten (€) 
 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Personele lasten 4.186.094 3.741.200 3.851.143 

Afschrijvingen 165.728 149.200 156.699 

Huisvestingslasten 491.531 459.214 458.130 

Overige instellingslasten 424.634 339.950 431.823 

Totaal Lasten 5.267.987 4.689.564 4.897.794 

 

Realisatie (€) 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Totaal Baten 4.950.813 4.682.883 4.923.246 

Totaal Lasten 5.267.987 4.489.564 4.897.794 

Saldo Baten en Lasten -317.174 -6.681 25.452 

Financiële Baten en Lasten 1.993 3.500 24.594 

Resultaat -315.181 -3.181 50.045 



      
 

 

Duurzaamheid 
In 2020 zijn verschillende projecten gerealiseerd. Op De Bron (Bruchem), De Burcht (Aalst) en De 
Rank (Kerkwijk) zijn zonnepanelen geïnstalleerd. 
 
De School met de Bijbel in Zuilichem maakt deel uit van de landelijke pilot waarbij scholen ‘van het 
gas af’ gaan. In het voorjaar van 2020 zijn de plannen definitief gemaakt en is het werk aanbesteed. 
In de vorige zomervakantie is een begin gemaakt met de werkzaamheden. Tijdens de daarop vol-
gende schoolvakanties zijn steeds onderdelen van het werk gerealiseerd. Inmiddels is het project ge-
realiseerd. 
 

Vertrouwenspersoon  
In het kader van de klachtenregeling beschikt iedere organisatie over een externe vertrouwensper-
soon. Deze is bereikbaar in het geval dat u een klacht hebt.  
 
Het is belangrijk dat u in voorkomende gevallen altijd eerst rechtstreeks contact opneemt met de-
gene die de klacht betreft. Spreek met de betrokkene en probeer er met elkaar uit te komen. Wan-
neer dit niet lukt dan wendt u zich tot de directeur van de school. Ook is het mogelijk contact op te 
nemen met de bestuurder van de SCOB. 
 
Het kan voorkomen dat de gesprekken op school niet bevredigend verlopen. In dat geval is dus de 
externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De afgelopen 10 jaar heeft mw. A. van Bruchem die rol 
vervult. Komende zomer legt zij haar taak neer. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en zijn haar 
zeer erkentelijk dat zij beschikbaar was en ouders een luisterend oor bood. 
 
Wij zijn blij dat wij ook al een nieuwe externe vertrouwenspersoon voor kunnen stellen. Dat is dhr.  
P. Quik uit Hedel. Hij is vanaf september beschikbaar. Zijn contactgegevens vindt u in de nieuwe 
schoolgidsen die rond de zomervakantie verschijnen.  
     

De voorscholen van de SCKB                                                                            
Vier van onze scholen kennen een eigen voorschool, een voorziening voor peuters vanaf 2 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. Ook in 
Nieuwaal hebben wij een voorschool, gevestigd in de basisschool. 
 
 

 
 
De SCKB beschikt over 5 prachtige kleinschalige voorscholen in de dorps-
kernen van Bruchem, Hedel, Kerkwijk, Zuilichem en Nieuwaal. De voor-
scholen zijn gevestigd in het pand van de plaatselijke basisschool.  
In Hedel is een BSO locatie. 
 
 
 

Voorschool 
Vanaf 2 jaar mag uw kind naar de voorschool. Dat is niet alleen leuk en leerzaam maar ook een goede 
opstap naar de basisschool. 
 
De SCKB respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om 
door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen 
kinderen zich in hun omgang met anderen. De SCKB  biedt kinderen een veilige en ver-
trouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Een 



      
 

 

kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uitgangs-
punt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders.   
 
Op onze voorscholen werken wij samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven  
wij indien nodig VVE-ondersteuning.  
 
De pedagogisch medewerkers van de SCKB ondersteunen en begeleiden de kinderen in het 
eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij 
gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren 
goed naar het kind en leren de kinderen respectvolle omgangsvormen aan. Er wordt gewerkt 
vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een liefdevolle en veilige sfeer bin-
nen onze locaties.  

Buitenschoolse opvang 
In Hedel heeft de SCKB een BSO locatie in de school De Zaaier. We zijn geopend op maandag-, dins-
dag en donderdagmiddag. 
 
De SCKB voorziet kinderen na schooltijd van een veilige en ontspannende omgeving. Hier worden de 
verplichte schoolactiviteiten doorbroken door een omgeving te bieden waar ruimte is voor ontspan-
ning en plezier. De tijd dat de kinderen bij ons zijn, wordt gezien als ‘vrije tijd’. Het deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten, zoals een spel of knutselwerk wordt dus niet verplicht, maar wordt wel 
gestimuleerd. Er wordt rekening gehouden met de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Aan-
dacht voor de persoonlijke behoeften en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. 
Alle informatie is te vinden op onze website: www.sckb.nl  
 
De voorscholen zijn geopend in de ochtend. De BSO is open vanaf 14.45 uur. 
Kom eens gezellig langs!  
 
Voorschool Bruchem                     Voorschool Hedel 
Voorschool Kerkwijk                      Voorschool Nieuwaal 
Voorschool Zuilichem                    BSO Hedel 
 
Ieder kind is uniek en waardevol,  
iedereen is welkom, je mag zijn wie je bent! 
 
Voor meer informatie: 
Info@sckb.nl 
 
Lenny van den Berg:                                    Arina Struijk: 
l.vandenberg@pcbderank.nl                     a.struijk@pcbdebron.nl 
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