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VOORWOORD 
 
Met genoegen bieden wij u het bestuursverslag 2020 van Primas-scholengroep aan. Door middel van dit 
bestuursverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. 
 
Het bestuursverslag is allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen voor het 
gevoerde beleid.  Daarnaast willen wij deze verantwoording breder trekken naar meer groepen:  
- de ouders 
- relaties zoals scholen, verenigingen/stichtingen en instanties waar wij mee samenwerken 
- belangstellenden, waaronder toekomstige ouders en betrokkenen 
 
Veel mensen waren in het afgelopen jaar betrokken bij Primas-scholengroep en hebben een positieve bijdrage 
geleverd. Wij denken dan in de eerste plaats aan kinderen, ouders, leerkrachten en directies, maar ook aan de 
ondersteunende medewerkers, (G)MR en bestuur. Daarnaast waren er veel instanties, verenigingen en stichtingen 
betrokken bij onze scholen. Wij willen allen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. 
 
Wij hebben geprobeerd om, ondanks dit zeer uitzonderlijke jaar door de coronacrisis en de tijdelijke sluitingen van 
de scholen, in dit verslag een zo volledig mogelijk beeld te creëren van 2020.  
Het thema van onze fotoserie in het verslag is: Wie ben jij?  Dit naar aanleiding van ons Etty Hillesum project. 
 
 
Namens Primas-scholengroep, 
 
Arjan Verstijnen, voorzitter toezichthoudend bestuur 
Agnes de Jong, algemeen directeur 
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1. ALGEMENE GEGEVENS 
 

 
BESTUURSVERSLAG 
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan algemeen bestuursbeleid en het financieel beleid van onze 
vereniging in het jaar 2020. 
 
JAARREKENING 
De jaarrekening van 2020 van Primas-scholengroep is opgesteld door Dyade Dienstverlening Onderwijs te Bergen 
op Zoom. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Astrium accountants. De jaarrekening 
is als bijlage toegevoegd aan het bestuursverslag. 
 
KERNACTIVITEITEN 
Onder het bevoegd gezag van Primas-scholengroep bevoegd gezag nummer: 40959 vallen de onderstaande 
scholen: 
 
School:              Brinnummer: 
De Wegwijzer       03WV 
De Goede Polder       04UQ   
De Magdalon       05TT   
Ω¢ Paalhoofd        05VJ 
Bergpadschool       06XX 
Onderdak        07DD 
De Lichtstraal       07NG 
De Kamperschouw      08VL 
Ωǘ YƭƛƴƪŜǘ       17JN 
 
JURIDISCHE STRUCTUUR 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een vereniging. Primas-scholengroep is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken onder bevoegd gezag nummer 22041755      
 
SAMENSTELLING TOEZICHTHOUDEND BESTUUR 
Dhr. A. Verstijnen (voorzitter) 
Mevr. M. Geelhoed (penningmeester) 
Dhr. L. Louwerse (vice-voorzitter) 
Dhr. P. Harting  (lid gebouwen) 
Mevr. J Pattipeiluhu- van der Kolk (lid) 
 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
Mevr. Agnes J.J. de Jong        
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DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE  
 
Missie:  
 
Het aanbieden en verzorgen van goed onderwijs 
Leren en werken in een inspirerende omgeving 
 
 
Achtergrond 
Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is. 
Water in wijn: 
Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in navolging van Jezus water (het teken van 
leven) in wijn (het teken van feest) kunnen veranderen. We moeten voor elkaar van het leven een feest maken. 
Bovendien samen de wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. 
Dat wil zeggen: lief en leed samen delen. 
Een tuin met bomen: 
Wij willen onze vereniging vergelijken met een tuin vol verschillende bomen. 
Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en bescherming. 
 
Uitgangspunten: 
Kwaliteit: een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de realisatie van de doelstelling; 
Humaniteit: mensen moeten daarin als mens / medemens binnen een cultuur van openheid, overleg en 
samenwerking erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen; 
Identiteit: in onze scholen worden beide voorgaande aspecten geplaatst binnen een Bijbelse visie op mens, 
samenleving en opvoeding. 
 
Onze missie houdt voor ons in dat: 

-  leerresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen 
we doen namelijk meer dan wettelijk verplicht, ons onderwijs is uitdagend en effectief in een krachtige leeromgeving 

-  aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen 
ons onderwijs is veelzijdig, veelzeggend en veelbelovend voor al onze kinderen 

-  grote tevredenheid onder kinderen, ouders en leerkrachten 
de resultaten zijn goed, men voelt zich veilig en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving 

 
Visie: 
 
Onze visie is het verzorgen van goed, christelijk onderwijs aan basisschoolkinderen in de Gemeente Veere en 

Noord-Beveland, waarbij elke school de ruimte heeft voor eigen identiteit binnen de gemeenschappelijke 

grondslag. Daar waar mogelijk participeren wij in samenwerkingsscholen. 

 

 
Wij willen samen scholen zijn waarvan ouders weten dat er aandacht en zorg is voor de levensbeschouwelijke 
identiteit. 
Verder willen wij dat op al onze scholen kinderen optimale kansen krijgen om zich op velerlei gebied te 
ontwikkelen. 
Onze scholen geven daar zelf nadere invulling aan. 
De schoolcultuur herkennen wij in de manier waarop de school haar werk doet, de normen en waarden op basis 
waarvan er in de school wordt gehandeld en de rituelen, gebruiken en gewoontes van de school. 
 
De missie en visie zijn verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan 2019 - 2023 
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STRUCTUUR EN ORGANISATIE 
 

Organisatiemodel 
Onze vereniging is een organisatie waaronder per 31 december 2020 acht christelijke basisscholen en een 
samenwerkings- / ontmoetingsschool zijn verenigd uit de gemeenten Veere en Noord-Beveland. 
 
 

 
 
 
De algemene ledenvergadering  
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van onze vereniging. Jaarlijks wordt een ledenvergadering 
gehouden. Tijdens de ledenvergadering komen de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van de vorige 
vergadering aan de orde. Ook vinden er verkiezingen van nieuwe bestuursleden plaats. De vereniging telde per    
1 juni 2020  155 leden, voornamelijk ouders en personeelsleden van de vereniging. 
 
Het toezichthoudend bestuur  
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vijf leden. 
Doordat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij de besturen legt, zijn de werkzaamheden van de 
bestuursleden te veelomvattend en tijdrovend geworden. Daarom is gekozen voor een bestuursstructuur, waarbij 
de algemeen directeur het bestuursbeleid voorbereidt en uitvoert.  
De bestuursstructuur is omschreven in het managementstatuut van 1 mei 2013.  Het bestuur functioneert als 
een toezichthoudend bestuur (statuten 2013). In 2013 is een toezichtskader opgesteld voor het ThB, als direct 
voortvloeisel uit de wetgeving rond het thema ´goed onderwijsbestuur´.  
In dit toezichtkader beschrijft de ThB haar visie op toezichthouden, op welke wijze de ThB uitvoering geeft aan 
haar rol om toezicht te houden op de werkzaamheden van het bestuur en welke uitgangspunten daarbij worden 
gehanteerd.  
 
De Algemeen directeur 
Het toezichthoudend bestuur (ThB) vervult in beleidsmatige en beheersmatige zin een toezichthoudende rol.  
De algemeen directeur draagt zorg voor de strategische beleidsvorming en strategische advisering, is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid en draagt zorg voor het behalen 
van de gewenste onderwijsresultaten door het adequaat inzetten van personele en financiële middelen. De 
algemeen directeur en de schooldirecteuren zijn samen verantwoording verschuldigd aan het bestuur voor de 
kwaliteit en het functioneren van de scholen. Het toezichthoudend bestuur hanteert een toezichtskader.  
 
 
De directeuren 

Algemene ledenvergadering 

Toezichthoudend bestuur 
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Advies 
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De directeuren zijn op hun school de spil van de organisatie. Zij zijn als integraal schoolleider verantwoordelijk voor 
het beleid van hun school. Om goed toegerust hun taak te kunnen uitvoeren hebben al onze directeuren de 
schoolleidersopleiding gevolgd.  
Alle directeuren maken deel uit van de directeurenkring. De directeurenkring vergadert 9 keer per jaar. In 2020 
ƎŜǎŎƘƛŜŘŘŜ Řƛǘ у ƪŜŜǊ ƻƴƭƛƴŜ Ǿƛŀ ¢9!a{Φ 5ƛǘ ƛƴ ǾŜǊōŀƴŘ ƳŜǘ ŘŜ ΨŎƻǊƻƴŀƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴΩΦ  De algemeen directeur zit de 
vergaderingen van de directeurenkring voor. In dit overleg worden afspraken gemaakt op het gebied van kwaliteit, 
onderwijs, personeel, financiën en gebouwen. De afspraken en maatregelen zijn gericht op verbetering van 
kwaliteit. Van groot belang is de aandacht voor onderlinge hulp en uitwisseling van ervaringen en kennis waarvoor 
tevens gebruik gemaakt wordt van collega-bezoek en intervisie. Zie hiervoor: Kwaliteitszorg Primas-scholengroep. 
 
De teams 
De teams van de scholen vormen het kapitaal van onze vereniging. Wanneer zij floreren, hun werk goed en met 
plezier kunnen uitvoeren, zal dat een positieve weerslag hebben op de kinderen. Alle leerkrachten hebben een 
bekwaamheidsdossier conform de wet BIO, waarin o.a. een Persoonlijk Ontwikkelingsplan is opgenomen.  Hierin 
geven zij aan waarin zij bekwaam zijn en wat zij gaan ondernemen om zich verder te ontwikkelen. Het laatste altijd 
gekoppeld aan de schoolontwikkeling. De bekwaamheidsontwikkeling bestaat uit individuele ontwikkeling en team 
/schoolontwikkeling. Middels een gesprekkencyclus wordt het functioneren van leerkrachten besproken en 
beoordeeld. De collega-bezoeken en feedbacksessies  konden in 2020 helaas niet doorgaan. Wel is er erg veel 
online contact geweest tussen de scholen en zijn bovenschoolse digitale mappen aangemaakt waarin 
ƭŜǎǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜdeeld.  
 
Administratie 
Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden op het gebied van financiën en personeel die door de 
directie-assistent / controller worden verricht, worden de financiële en de personeels- en salarisadministratie 
uitgevoerd door Dyade dienstverlening onderwijs te Bergen op Zoom.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   
De GMR adviseert en controleert het bestuur. Deze raad komt normaalgesproken 3 keer per jaar bijeen. De GMR 
bestaat uit zes personen met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. Ten minste twee maal per jaar 
hebben de algemeen directeur en de GMR intensief overleg.  Tweemaal per jaar is er contact met ThB en GMR. 
Ook deze contacten zijn in 2020 online via Teams gegaan. Dat verliep steeds goed. Toch kijken wij uit naar het 
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 
 
Medezeggenschapsraad  
Elke school heeft een MR met gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. In 2020 is er veelvuldig (online) 
contact geweest met de MR-en. Dit om te overleggen over de coronamaatregelen.  
De medezeggenschapsraad adviseert en controleert de beslissingen die het schoolteam neemt.  
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2. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Dit hoofdstuk geeft een weergave van het gevoerde beleid en de resultaten op hoofdlijnen. 
 
 
Beoogde doelen in 2020 
 -Scholing / professionalisering personeel in het kader van onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen,  
  aanscherpen kwaliteitszorg, muziek, bewegingsonderwijs, IKC: het jonge kind 
- Ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde 
- Inzetten op behoud en aantrekken ( jong ) personeel 
  Onderling contact onderhouden door: 
- Dag van de leraar 
- Personeelsbijeenkomst in De Drvkkery 
 
 
 
Strategisch personeelsbeleid   
De missie van Primas is kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst door innovatief en passend 
onderwijs te bieden waardoor talenten van kinderen optimaal tot hun recht komen.  
Ontwikkelingsgericht en toekomstgericht onderwijs en een brede maatschappelijk vorming van kinderen zijn 
daarbij belangrijke uitgangspunten. De brede ontwikkeling van het kind staat centraal! 
  
Om dit te realiseren zijn bekwame professionals nodig die vanuit hun vakmanschap bijdragen aan het 
ondersteunen en verzorgen van kwalitatief goed en passend onderwijs. Omdat de wereld continu in ontwikkeling 
is, verwacht Primas van de medewerkers dat zij zich blijven ontwikkelen. Talentontwikkeling, professionalisering 
en samenwerking spelen daarom een belangrijke rol in het personeel- en organisatiebeleid. Medewerkers maken 
samen ons onderwijs en zij leren structureel en verenigingsbreed van en met elkaar.  
  
Primas investeert in de ontwikkeling van medewerkers door mogelijkheden en ruimte te bieden! Het aanbieden 
van scholing en het organiseren van kwaliteitsgroepen en themabijeenkomsten. De organisatie wil een lerende 
organisatie zijn: de menselijke maat, professionele samenwerking en waardering van vakmanschap.  
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en zijn daarbij optimaal betrokken. 
Middels onze gesprekkencyclus voeren directies en medewerkers de dialoog over persoonlijke talenten en 
competenties, kwaliteit van het functioneren en persoonlijke ontwikkeldoelen. 
  
±ŀƴǳƛǘ ŘŜ ƎŜŘŀŎƘǘŜ ŀŀƴ ΨŜŜƴ ƭŜǾŜƴ ƭŀƴƎ ƭŜǊŜƴΩ Ǝŀŀǘ ƘŜǘ ŜǊƻƳ ƛƴ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ ǘŜ ōƭƛƧǾŜƴ Ŝƴ ǇŜǊǎƻƻƴƭƛƧƪŜ 
competenties af te stemmen op behoeften van de organisatie. 
Primas streeft ernaar een goede werkgever te zijn en erkent dat welzijn en welbevinden van medewerkers 
beïnvloed worden door ontwikkelingsmogelijkheden voor en waardering van de medewerkers. Goede en 
effectieve communicatie is daartoe een absolute voorwaarde, 
   
hƴȊŜ ƻǾŜǊǘǳƛƎƛƴƎ ƛǎ Řŀǘ ƻƴȊŜ ΨǿŀŀǊŘŜǊŜƴŘŜ ŀŀƴǇŀƪΩ ƘŜǘ ǿŜǊƪǇƭŜȊƛŜǊ ǘŜƴ ƎƻŜŘŜ ƪƻƳǘ Ŝƴ ƻƻƪ ŜŜƴ ƪǊŀŎƘǘƛƎ ŜŦŦŜŎǘ 
heeft op zaken als betrokkenheid, creativiteit, oplossingsvermogen en positief gedrag.  
  
Wij hebben oog voor talent! Door talent- en mensgericht te denken, willen wij het beste uit medewerkers halen 
en daarmee het beste uit de kinderen. 
 
Het (strategisch) personeels- en formatiebeleid is vastgelegd in het bestuursformatieplan. In dit plan zijn ook de 
uitgangspunten voor het uit te voeren beleid opgenomen. Het bestuursformatieplan wordt ieder schooljaar 
opgesteld en ter vaststelling/instemming voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur en de GMR. 
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OPBRENGSTEN / EFFECTEN GEVOERD BELEID  
 
PERSONEEL 
 
Scholing personeel 
De meeste plannen vanuit het scholingsplan Primas-scholengroep konden door de maatregelen in verband met 
de coronacrisis geen doorgang vinden. Enkele cursussen en de opleidingen zijn online gehouden. 
 
Onderwerpen / opleidingen: coöperatief werken, groeimindset, Teach like a champion, aandachtstraining, BHV, 
beeldende vorming, dans, natuur, groene revolutie, Master SEN, bewegingsonderwijs, schoolleider PO, master 
schoolleider PO. De opleidingen en cursussen die geen doorgang konden vinden, zijn verschoven naar het 
volgende schooljaar. 
 
Ziekteverzuim onderwijspersoneel  
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage berekend over 12 maanden was per eind 2020  4,93%.  
We hebben enkele langdurig zieken, niet werk gerelateerd. 
Het landelijk ziekteverzuim in het primair onderwijs in 2019 was 5,7%.  
(Bron Verzuimonderzoek PO en VO 2019) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzetten op behoud jong personeel 
Er zijn jonge mensen extra aangesteld binnen de organisatie. Er is veel aandacht voor werkomstandigheden. 
Er is een promotietraject start-, basis- en vakbekwaam met bijbehorende salariëring. 
 
 
Personeelsbijeenkomst in de Drvkkery 
Jaarlijks hebben wij een personeelsbijeenkomst. Dit om alle personeelsleden te bedanken voor hun werk en inzet 
en elkaar te ontmoeten. Het thema was in нлнл  ΨAn der schönen blauen DonauΩ van Johann Strauss jr. 
 
Dag van de leraar 
Ook de jaarlijkse Primas Dag van de Leraar op 5 oktober voor alle leerkrachten kon geen doorgang vinden vanwege 
de coronamaatregelen. Hopelijk kan dit in 2021 wel plaatsvinden. 
 
Werken met bevlogenheid / werkdrukvermindering 
Lƴ ƘŜǘ ƪŀŘŜǊ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǘǊŀƧŜŎǘ Ψ²ŜǊƪŜƴ ƳŜǘ ōŜǾƭƻƎŜƴƘŜƛŘΩ en werkdrukvermindering zijn er zowel op school- als op 
organisatieniveau maatregelen genomen.   

-  Schoolactiviteiten, vergaderen, werkverdeling 

-  Meer handen in de klas / school, digitale leeromgeving 
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Beoogde doelen en beleidsrijke strategische keuzes in 2021  
 -Scholing / professionalisering personeel in het kader van onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen,  
  aanscherpen kwaliteitszorg, muziek, bewegingsonderwijs, IKC: het jonge kind 
- Ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde 
- Inzetten op behoud en aantrekken ( jong ) personeel 
  Onderling contact onderhouden door: 
- Dag van de leraar 
- Personeelsbijeenkomst in De Drvkkery 
 
 
 
AANVULLENDE GEGEVENS PERSONEEL 
 
Mobiliteit  
Er is in 2020 met een aantal personeelsleden gesprekken gevoerd over mobiliteit. Zeven personeelsleden zijn  
overgegaan naar een andere school binnen de vereniging.  
 
 
In- en uitstroom personeel   
De instroom van personeel werd gevormd door benoemingen vanwege formatieruimte, vervanging van ziekte en 
zwangerschap. Er werden geen personeelsleden gedwongen ontslagen. 

 
Instroom tijdelijk personeel 4 

Instroom vast personeel 7 

Uitstroom tijdelijk personeel 0 

Uitstroom op eigen verzoek  2 

Uitstroom pensioen 1 

Uitstroom keuzepensioen 7 

Overleden 0 

Outplacement 0 

Arbeidsongeschiktheid 1 

 
Betrekkingsomvang en gebruik BAPO/DZI 
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Eigen risico dragerschap (ERD) 
Vanaf 1 augustus 2015 zijn wij als organisatie Eigen Risico Drager (ERD) voor het vervangingsfonds. Dat houdt in dat 
wij nog slechts een kleine premie betalen aan het vervangingsfonds. 
Het vervangingsfonds is een verzekering waar wij de kosten van vervanger konden declareren.  
Is er in een organisatie sprake van een lager ziekteverzuimpercentage dan het landelijk gemiddelde ziekte 
verzuim, dan wordt het aantrekkelijk om Eigen Risico Drager te worden. Dat is bij ons het geval. Wij zitten 
doorgaans  onder het landelijk gemiddelde ziekteverzuim percentage.  Het geld dat wij aan premies betaalden, 
zijn wij  nu niet kwijt. Wij kunnen daarvan (jonge) leerkrachten in dienst houden. 
 
Beleid inzake uitkeringen en ontslag 
De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Primas nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele 
ontslagvergoedingen handelt Primas conform de CAO. In 2020 zijn er geen ontslagvergoedingen verstrekt aan 
medewerkers. 
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