
‘Toegerust ‘Toegerust 
op reis’op reis’

Jaarverslag
2 0 2 0VCOHW



Coronacrisis
Het jaar 2020 stond voor allen die bij de scholen betrokken waren 
in het teken van de coronacrisis. Als een donkere schaduw lag 
deze crisis over alles heen. In maart werden alle scholen gesloten. 
Het thuisonderwijs startte. Met man en macht is er gewerkt om 
het onderwijs thuis zo snel en zo goed als mogelijk gestalte te 
geven. De digitale mogelijkheden werden optimaal gebruikt. 
Alhoewel de lockdown na een aantal weken werd opgeheven, 
bleven de maatregelen heel 2020 merkbaar. Wat door de kinderen, 
naast het ontberen van de gewone dagelijkse lessen op school, 
als bijzonder pijnlijk is ervaren, was het feit dat schoolreizen, 
excursies, schoolkamp, afscheidsavond groep 8, kerstbijeenkomst 
met ouders en grootouders ed. niet door konden gaan. Unieke 
momenten en gebeurtenissen die niet over te doen of in te halen 
zijn. De kerstavonden werden op alternatieve wijze vormgegeven. 
Dit was hartverwarmend. 
Niet alle effecten van de crisis zijn zichtbaar en meetbaar. Allerlei 
deskundigen geven aan dat de mentale effecten langjarig merk-
baar zullen zijn. Ook in de kring van de scholen zijn er grootouders 
overleden aan de gevolgen van de ziekte. Sommigen binnen korte 
tijd. Dit laat sporen na in het leven van mensen. De coronacrisis 
leert ons ook weer nadrukkelijk hoe kwetsbaar we als mensen zijn 
en hoe afhankelijk we zijn van de Heere.
De effecten van corona waren ook voor het bestuur nadrukkelijk 
merkbaar. Het bestuur vergaderde doorgaans digitaal. Allerlei  
zaken konden niet doorgaan: de studiemiddag, -avond, de besturen- 
visitatie vanuit de PO raad, de voorbereide statutenwijziging, de 
schoolbezoeken, de avond met alle lokale raden, de bezoeken aan 
de lokale raden.
Ondanks alle zorgen past het ons allen de Heere te erkennen voor 
Zijn trouwe zorg ook in 2020 aan ons betoond.

VCOHW
De VCOHW bestaat sinds 1 januari 2012. Onder de vereniging vallen de  School met de Bijbel 

te Goudswaard, de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland, de Groen van Prinstererschool in 

Klaaswaal, de Petrus Datheenschool in Puttershoek en de Rehobôthschool in Maasdam. 
DE MISSIE VAN DE VCOHW IS: TOEGERUST OP REIS. 
Op de scholen willen de kinderen toerusten vanuit meerdere invalshoeken. Toerusten in 
Bijbels perspectief, toerusten als mens (sociaal – emotioneel en cognitief) en toerusten als 
burger van de samenleving.
HET HOOGSTE DOEL VAN DE VCOHW IS: 

Kinderen op te voeden in de vreze van de Heere.

Omvang 
personeelsbestand
Door de terugloop in leerlingaantal daalt ook het 
personeelsbestand. Daarnaast is ook het effect 
van de samenvoeging van de scholen in Maas-
dam en Puttershoek er in verwerkt.

Verzuim door personeel
Landelijk is het verzuim: 5,8 %
Op de school in Maasdam waren maar liefst vijf personeelsleden langdurig 
ziek. Eind 2020 / begin 2021 hebben drie personeelsleden die twee jaar ziek 
waren geweest, afscheid genomen van de school. 
Als gevolg van Covid-19 zijn diverse medewerkers ziek geweest. Het heeft 
niet tot langdurige afwezigheid geleid.
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Onderwijsresultaten
 Vanaf 2020 worden de resultaten van de eindtoets van groep 8  
 op een andere wijze door de inspectie beoordeeld.  Voortaan 
wordt er gekeken naar de mate waarin de leerlingen van 
groep 8 de verwachte referentieniveaus behalen. Het 
basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het 
overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basis-
school tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de 
overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschool-
leerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau.
Hieronder de resultaten van de Petrus Datheenschool: 

De scores van alle scholen van de VCOHW liggen boven de 

signaleringswaarde.
De gevolgen van het thuisonderwijs op de leerresultaten 
na de eerste lock down in 2020 leken, op basis van de af-
genomen toetsen in de zomer van 2020, mee te vallen. Wat 
de gevolgen zijn van de tweede lock down in het voorjaar 
van 2021 is nog onbekend. Te vrezen valt dat de “zwakkere” 
leerlingen als gevolg van de twee periodes thuisonderwijs 
binnen een tijdsbestek van een jaar, leerachterstanden 
hebben opgelopen.

Kengetallen 1 F
Signaleringswaarde 85%

3 jaars

Kengetallen 1 S
Signaleringswaarde 47,3%

3 jaars

Landelijk

95,9% 96,7% 60,2% 68,3% 

Behaald PD Signaleringswaarde



Aantal kinderen
Meetdatum 1 oktober

* verwacht

2019

766 769

738

707

794

2020 2021* 2022* 2023*

Nieuwe directieleden
Op 1 augustus is de heer Riemens begonnen als directeur op de 
Groen van Prinstererschool. Op de Rehobothschool begon op 
dezelfde datum de heer Van Koeveringe. Hij is de directeur voor 
de Fontein, de school die per 1 augustus a.s. zal ontstaan door 
de samenvoeging van de scholen in Puttershoek en Maasdam.

Financiën
BATEN   LASTEN
Rijksbijdrage € 5.022.000 Personele lasten € 4.244.000

Gemeentelijke subsidies € 21.000 Afschrijvingen € 177.000

Overige baten € 57.000 Huisvestingslasten € 256.000

Rente baten € 4.000 Overige lasten € 429.000

 € 5.104.000  € 5.106.000
Resultaat (negatief) € 2.000

Toelichting: Een resultaat van negatief € 2.000 betekent dat alle ontvangen gelden in het afgelopen jaar besteed 
zijn aan het onderwijs aan de kinderen. Het werkelijk resultaat 2020 is iets minder negatief dan we hadden 
begroot (-/- € 42.000). Hier zijn we erg blij mee. 

Speerpunten van beleid 
 In 2020 passeerden de volgende onderwerpen de revue: 
• Uitwerking van de actualisatie van het personeelsbeleid: het functieboek, de gesprekken-

cyclus en verzuimbeleid
• Gezamenlijke nascholing op het gebied van omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag  

van kinderen
• AVG: er is een contract gesloten met een externe Functionaris Gegevensbescherming  

Alle relevante documenten zijn bekeken en worden aangepast
• Gezamenlijke bijeenkomst rondom meerbegaafdheid
• Invoering van Parro en uitwisseling van ervaringen tussen de scholen bij het gebruik
• In de tijd van schoolsluiting i.v.m. corona was er frequent overleg tussen de directies 

over maatregelen, inrichting onderwijs op afstand, wijze van communiceren met ouders
• Uitvoering van het proces van samenvoeging van de scholen in Puttershoek en Maasdam

Heruitgave Namen en Feiten
Op de Eben-Haëzerschool werd een meerjarig traject, het 
actualiseren en moderniseren van de methode Namen en Feiten, 
afgerond. Deze nieuwe uitgave van een oude methode voorziet 
in heel het land in een grote behoefte. Via Driestar educatief 
worden alle scholen in staat gesteld deze nieuwe methode aan 
 te schaffen. In 2020 zijn reeds 5000 exemplaren verkocht.

Inspectie
 Als bestuur hebben we na de zomer van 2020 een gesprek 
 met de inspectie gehad.  De inspectie wilde weten op welke 
wijze het bestuur de kwaliteit op de scholen waarborgt. 
De Eben-Haëzerschool en de Rehobôthschool zijn in het 
najaar telefonisch door de inspectie bevraagd. Eén van de 
gesprekspunten was de effecten van corona op het onderwijs. 
De gesprekken waren constructief en verliepen in een prettige 
sfeer. Aan de gesprekken werd geen waardering verbonden.

Nieuwe school
De gesprekken met de gemeente Hoeksche Waard hebben 
ertoe geleid dat het gebouw en het terrein in Puttershoek 
waar de samengevoegde school komt, uitgebreid mag worden. 
Tegelijk met de uitbreiding wordt de school ingrijpend intern 
verbouwd. Tijdens een online bijeenkomst zijn de plannen 
aan de ouders en de teamleden gepresenteerd. Het wordt een 
schitterend gebouw.  In december is, op voordracht van een 
commissie van ouders en teamleden, de naam voor de nieuwe 
school bepaald: De Fontein. De naam verwijst naar Zacharia 
13 waar wordt gesproken over een geopende Fontein tegen de 
zonde en tegen de onreinigheid. 



 www.vcohw.nl Vereniging voor Christelijk Onderwijs
op Reformatorische Grondslag

in de Hoeksche Waard

Duurzaamheid 
 In het voorjaar is er voor alle gebouwen een quickscan energie-  
 besparing gemaakt.  Hieruit kwam een tweetal adviezen naar voren. 
Het vervangen van TL-buizen en PL-spots door Led verlichting en het 
zogenaamd waterzijdig inregelen van radiatoren van de verwarmings-
installatie. In Oud-Beijerland zijn deze adviezen uitgevoerd. Met deze 
acties was een investering van € 25.000 gemoeid. De andere scholen 
volgen DV volgend jaar.

Werkdrukgelden
Ook in 2020 heeft de overheid om de werkdruk van onderwijsgevend  
personeel te verminderen extra geld beschikbaar gesteld. Elke school 
heeft zijn eigen keuzes gemaakt. Een extra groep, meer aandacht  
voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag, extra inzet onderwijs-
assistenten.
Totaal bedrag aan extra middelen:  € 193.139
Inzet onderwijzend personeel:  € 189.941
Inzet onderwijsassistenten:  €   65.297
Totaal besteed bedrag:  € 255.238

Het tekort is betaald vanuit de “gewone” subsidie.
In 2019 waren de inkomsten € 149.659 en de uitgaven € 223.302. Een 
complicerende factor bij het goed besteden van de gelden is de krapte  
op de arbeidsmarkt.

Ook dat gebeurde in 2020
• Er werd besloten om samen met de anderen scholen 

van de federatie FPO over te stappen naar een ander 
bedrijf voor de ICT diensten. In de loop van 2021 gaan 
we over naar Heutink ICT.

• Er zijn geen klachten ontvangen bij de vertrouwens- 
persoon of het bestuur.

• In het kader van personeelsbeleid is het functiebouw-
werk opnieuw beschreven en is een start gemaakt met 
het herzien van de gesprekkencyclus (functionerings- 
en beoordelingsgesprekken).

• Bij het maken van de begroting is besloten dat in 2021 
de pleinen van de Fontein, de Eben-Haëzerschool en de 
School met de Bijbel worden vernieuwd.

• In december is de bestaande fietsenstalling in Klaas-
waal uitgebreid. Hierdoor staan al de fietsen nu netjes 
onder een overkapping.

• Op de School met de Bijbel werd voor ruim € 47.000 
geïnvesteerd in ICT. 

• Het aantal aanmeldingen op de peuterspeelzaal van 
de Groen van Prinstererschool is fors toegenomen. Dit 
betekent dat de voorschool ook VVE locatie kan zijn. 


