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Voorwoord
Vorig jaar schreven we dat ieder jaar bijzonder is en zeker 2019. Deze woorden in het licht van 2020 bezien leiden tot enige
reflectie op onze beleving van bijzonder.

2020 was een belangrijk jaar voor de Dr. Schaepmanstichting. Het koersplan wat we in het najaar van 2019 presenteerden is voor een belangrijk
deel uitgewerkt in de overlegstructuur, de planning en controlcyclus en de begroting. Het afgelopen jaar stond echter bovenal in het teken van de
overdracht van de scholen van de scholenstichting Primato aan de Dr. Schaepmanstichting, wat zijn beslag kreeg op 1 augustus 2020.
De eerste helft van het jaar was met name gericht op de planvorming, juridische afronding en afstemming met alle stakeholders, Naast het
wennen aan elkaar merkte je dat na de zomer de focus lag op de integratie van de samenwerkingsscholen, het op niveau brengen van de ICT en
leermiddelen van de voormalige Primatoscholen. Het meest wezenlijke echter was de vorming van een nieuwe gezamenlijke cultuur, waarin we
excellent onderwijs voor de leerlingen in Hengelo mogelijk maken. We merkten in september ook dat er een soort van opluchting was, zo van “
hè, hè, dat gedoe hebben we gehad, nu vol gas verder met de opbouw en de inhoud”.
“Omdat de wereld snel verandert, moeten wij dat ook doen” schreven we vorig jaar. Deze observatie werd in maart wel heel urgent, omdat we met
een ongekende pandemie geconfronteerd werden die het uiterste vroeg van onze flexibiliteit. Het lukte onze scholen om in twee dagen over te
schakelen van het reguliere onderwijsproces naar thuisonderwijs, waarbij er een mooie mix ontstond tussen digitale middelen en klassieke leeren spelmaterialen. Hoe trots ben je dan op de mensen die dit mogelijk maken. Het echte goud van de Dr. Schaepmanstichting zit daar. Onze
mensen!
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Na een relatief rustig einde en start van het schooljaar kwamen we vanaf oktober al snel in de 2e golf van de pandemie met alle beperkende
maatregelen. Dit maakte dat we in de ontmoetingen die zo broodnodig zijn voor het integratieproces hebben moeten temporiseren. Je kunt nu
eenmaal niet digitaal via een scherm met dertig vakjes de echte diepe verbinding tot stand brengen. Daar zijn ”live” ontmoetingen voor nodig.
Wij zijn trots op de Dr. Schaepmanstichting. Daarom nemen wij u in dit jaarverslag graag mee in de stappen die we in 2020 samen hebben gezet.
En de resultaten die we hebben behaald met leerlingen, hun ouders, leerkrachten, medewerkers en iedereen die onze leerlingen en hun
onderwijs een warm hart toedraagt.
Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek over dit verslag!

Peter Breur
Herman Soepenberg
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1. Het schoolbestuur

1.1 Organisatie
Contactgegevens

BRIN-Nummers

Scholen

Website

Bestuursnummer:

65287

17KC

Basisschool De Borgh

www.deborgh-hgl.nl

Naam instelling:

Dr. Schaepmanstichting

17LE

Basisschool ‘t Eimink

www.eimink.nl

Adres:

Enschedestraat 68, 7551 EP, Hengelo (O)

17LY

Basisschool De Schothorst

www.deschothorst.nl

17OC

Basisschool De Bleek

www.debleek.nl

Telefoonnummer:

074-2424545

17PI

E-mail:

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Website:

www.drschaepmanstichting.nl

Esreinschool
Basisschool Don Bosco
Basisschool Paus Joannes XXIII

www.esreinschool.nl
www.donboscoschool-hengelo.nl
www.pausjoannes-school.nl

17QN

Basisschool De Hunenborg

www.dehunenborg.nl

17RC

Basisschool St. Plechelmus

www.plechelmusschool.nl

17SZ

Basisschool St. Jan

www.st-janschool.nl

17TI

OSG Titus Brandsma

ww.titusbrandsma.nl

23FW

De Batavier

www.sbo-batavier.nl

23RW

Basisschool De Telgenkamp
Basisschool De Horizon

www.detelgenkamp.nl
www.dehorizon-hengelo.nl

30VC

De Akker

www.akkerhengelo.nl

15JC

Openbare basisschool Anninksschool

www.anninksschool.nl

15XP

Basisschool ‘t Schöppert

www.obs-t-schoppert.nl

16BH

IKC Dalton Hengelo Zuid

www.daltonhengelozuid.nl

16IE

Woolderschool/Alfrink

www.woolderschool.nl

16IE

Wilbertschool

www.wilbertschool.nl

23RX

Europaschool

www.europa-school.nl

15ZP

IKC de Es

www.dehunenborg.nl

16IE

Willemschool (t/m 10-10-2020)

Contactpersoon
Contactpersoon

De heer drs. P.J.G.A. Breur

Functie:

Voorzitter College van Bestuur

Telefoonnummer:

074-2424545

Juridische structuur
De Dr. Schaepmanstichting is een stichting

Schoolbestuur
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Organisatiestructuur
Governance

Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van
Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Daarmee is sprake van een scheiding
van bestuur en toezicht. De Dr. Schaepmanstichting is lid van de PO-Raad en
onderschrijft de Code Goed bestuur in het PO.

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden:
● De heer drs. P.J.G.A. Breur, voorzitter.
● De heer H.H. Soepenberg MBA, lid.

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders
van Onderwijs Instellingen (VTOI). De VTOI heeft de cao voor bestuurders
in het primair onderwijs (PO) afgesloten met de werknemersvereniging van
bestuurders in het PO. De Dr. Schaepmanstichting conformeert zich aan deze
cao. De Dr. Schaepmanstichting hanteert gedragscodes op het gebied van
klachten, integriteit en missstanden.
De Dr. Schaepmanstichting werkt conform de door de PO-raad opgestelde
'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’. In 2020 wordt de
governance doorontwikkeld in een managementstatuut en overlegstructuur.
Functiescheiding
Er is sprake van organieke (two-tier) functie scheiding binnen de
Dr. Schaepmanstichting.

Schoolbestuur

Nevenfuncties de heer drs. P.J.G.A. Breur

Bezoldigd/ onbezoldigd

Lid Raad van Advies Pabo Enschede/Deventer Saxion

Onbezoldigd

Lid Raad van Toezicht ROC van Twente

Bezoldigd

Voorzitter Samenwerkingsverband 23.02 PO

Onbezoldigd

Nevenfuncties de heer H.H. Soepenberg MBA

Bezoldigd/onbezoldigd

Penningmeester Vermogensfonds Aartsbisdom Utrecht

Onbezoldigd

Penningmeester Rotary Ommen-Dedemsvaart

Onbezoldigd

Penningmeester DKCI Aartsbisdom Utrecht

Onbezoldigd

Penningmeester PCI Franciscus

Onbezoldigd

Bestuurder Stichting Convent

Onbezoldigd
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Raad van Toezicht

College van Bestuur

Bestuurssecretariaat

Onderwijs & kwaliteit

Directeur

Directeur

Directeur

IKC 1

IKC 2

School

Spring!
HR & PSA
Financiën, Control, Facilitair
en Administratie (FCFA)
IT

Schoolbestuur
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Intern toezichtsorgaan
De Dr. Schaepmanstichting kent een Raad van Toezicht als intern
toezichtsorgaan. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk
orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal
toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en
op de algemene gang van zaken in de stichting.
Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat
de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet,
binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen,
voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de
bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen
van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de
grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van
Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden en
leerlingen van de Dr. Schaepmanstichting en Spring!
peuterspeelscholen.
Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is als bijlage
toegevoegd.
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Samenstelling Raad van Toezicht 2020:
Naam

Functie

Aandachtsgebied

De heer drs. J.G.M. Put

Voorzitter

Onderwijs & identiteit

De heer drs. G.A. ter Ellen

Vicevoorzitter

Financiën

(tot 01-08-2020)

Mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuypers

Secretaris

HR & Renumeratie

De heer mr. A.C. Blankestijn

Lid

HR & Juridische zaken

De heer G.J.C. van de Steeg

Lid

Financiën

(vanaf 01-08-2020)

De heer L.A. Schmid

Lid

Vastgoed

(vanaf 01-08-2020)
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Naam

Organisatie

Functie

Bezoldigd/
onbezoldigd

De heer drs. J.G.M. Put

Lid Raad van Toezicht Stichting Speciaal Onderwijs Twente/ Oost- Gelderland

Nevenfunctie

Bezoldigd

Secretaris Twents Jeugd Symfonie Orkest

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Voorzitter Stichting Open Monumentendag Haaksbergen

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Secretaris Parochie Heilige Geest Hengevelde

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Secretaris Stichting Blijven Wonen in Hengevelde

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Voorzitter CDA afdeling Hengelo

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Vicevoorzitter RK Parochie ‘De Goede Herder’ Hengelo

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Penningmeester Stichting Vastgoed ksv BWO

Nevenfunctie

Onbezoldigd

HR Director Europe bij Malvern Panalytical

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid van maatschap Cuijpers

Nevenfunctie

Bezoldigd

Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek

Nevenfunctie

Bezoldigd

Advocaat/partner bij Blankestijn advocaten & mediators

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid Raad van Orde, Orde van Advocaten arrondissement Overijssel

Nevenfunctie

Bezoldigd

Lid Klachtencommissie Stichting Philadelphia Zorg

Nevenfunctie

Bezoldigd

Directeur/eigenaar De Visionair Ondernemers- en Belastingadvies

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato (tot 01-08-2020)

Nevenfunctie

Bezoldigd

Adviseur/consultant/onderzoeker Xpertise Wonen

Hoofdfunctie

Bezoldigd

Lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato (tot 01-08-2020)

Nevenfunctie

Bezoldigd

Stichting het Kerstdiner

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Bestuurslid De Slinger

Nevenfunctie

Onbezoldigd

Lid comité van aanbeveling Stichting Weekendschool Twente

Nevenfunctie

Onbezoldigd

De heer drs. G.A. ter Ellen

Mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuypers

De heer mr. A.C. Blankestijn

De heer G.J.C. van de Steeg

De heer L.A. Schmid

Schoolbestuur
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Rol van de GMR
Het College van Bestuur heeft frequent overleg met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad
van Toezicht. Tussen de GMR en Raad van Toezicht is er ook
jaarlijks contact.

In 2020 is er intensief contact geweest met de GMR(en). In de
eerste helft van het jaar stond dit in het teken van de instemming
op het beslisdocument wat geleid heeft tot de overdracht van de
Stichting scholengroep Primato aan de Dr. Schaepmanstichting.

Bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor
alle scholen of voor de meerderheid van de scholen en/of de
bovenschoolse organisatie, treedt de GMR op. Over die
onderwerpen of kwesties buigen zich dus niet de afzonderlijke
medezeggenschapsraden van de scholen.

Vanaf augustus is de GMR van Primato van rechtswege opgeheven
en zijn de leden toegevoegd aan de GMR van de Dr.
Schaepmanstichting. Dit betekende dat de GMR op dat moment uit
maar liefst 36 leden bestond. Er ontstond brede consensus dat een
GMR die uit minder leden bestaat meer impact kon hebben, wat
leidde tot het besluit om vanaf 1 januari 2021 te starten met een
GMR die uit 18 leden bestaat met als doel toe te werken naar een
GMR die in augustus 2022 uit 12 leden bestaat.

De GMR is een belangrijke gesprekspartner van het College van
Bestuur als het gaat om beleid dat voor alle scholen geldt. Eens in
de circa zes weken vindt formeel overleg plaats tussen het
College van Bestuur en de GMR. Formeel geeft de GMR advies
over / instemming op een aantal voorgenomen besluiten van het
College van Bestuur.

Het jaarverslag van de GMR is als bijlage toegevoegd.

Binnen de Dr. Schaepmanstichting is afgesproken om de GMR
proactief te betrekken bij het beleid van het College van Bestuur.
Voorbesprekingen vinden, indien van toepassing, plaats met een
delegatie. Zoals de voorbespreking over kaderbrief en begroting
en het bestuursverslag en de jaarrekening.

Schoolbestuur
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1.2 Profiel en koers
Onze missie
Ons uitgangspunt is dat wij kinderen in de
gelegenheid willen stellen om belangrijke
competenties te verwerven en hun talenten
te ontwikkelen. We willen hen plezier geven
in leren, in groter worden, zodat ze
zelfverzekerd
onze
scholen
verlaten.
We willen vorm geven aan kwalitatief goede
scholen, scholen in de nabijheid van ouders
en kinderen. Voor een goede spreiding en
instandhouding van onze scholen hebben we
het vertrouwen van de ouders van onze
kinderen nodig. Om in te spelen op de
wensen van ouders en behoeften van
leerlingen is het nodig de wensen en
verwachtingen te monitoren en in overleg te
bespreken wat nodig en haalbaar is.
Betrokkenheid en verbinding met ouders,
leerlingen en medewerkers is van belang om
samen het onderwijs vorm te geven dat
noodzakelijk is en voorziet in de behoefte
om voorbereid te zijn op de toekomst.

Schoolbestuur

Onze koers
De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit
dat we staan voor goed onderwijs en hoge
opbrengsten. We zijn continu gericht op
verbetering van het leren van de kinderen.
We zijn goed in het bieden van een veilige
plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag
zijn en zich thuis voelen. We bieden structuur
en zorgen voor een doorgaande lijn op
pedagogisch en didactisch gebied. We hebben
oog voor datgene wat de maatschappij in de
nabije toekomst aan vaardigheden van onze
kinderen vraagt en stemmen ons onderwijs
daarop af.
Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle
niveaus in de stichting. We geloven in het
samenwerken met elkaar en het leren van
elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: Samen
sterk in ontwikkeling! In het koersplan is dat
visueel weergegeven

Toelatingsbeleid Dr. Schaepmanstichting
Scholen zijn in belangrijke mate een
afspiegeling van de buurt opdat er sprake is
van een evenredige verdeling van de
onderwijsopgave over scholen:
● Het toelatingsbeleid op alle basisscholen in

Hengelo is eenduidig en transparant,
garandeert de rechtsgeldigheid en biedt
keuzevrijheid (d.w.z. keuze uit voldoende
scholen, verschillend in denominatie en
onderwijsconcept).

● Schoolbesturen

en gemeente zorgen
gezamenlijk voor voldoende kindplaatsen
voor kinderen in hun woonomgeving.
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1.3 Dialoog
Verbonden partijen
In de tabel zijn de verbonden partijen weergegeven: met een beknopte toelichting
Organisatie of groep

Beknopte omschrijving

Ouders

Middels het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten worden ouders betrokken bij de onderwijskundige
ontwikkelingen op schoolniveau.

Medewerkers

Het CvB heeft op schoolniveau bijeenkomsten over het strategisch beleid in algemene zin en daarnaast specifiek op thema gericht.
Uitgangspunt is de dialoog aangaan echter in sommige situatie zijn deze informerend van aard.

Directies

Er is maandelijks overleg met de directies over de ontwikkeling en voortgang van de in het koersplan vastgestelde ambities. Daarnaast
is er vanuit de kwaliteitscyclus individueel overleg met CvB en directies (formatie/begroting/voortgangsgesprekken onderwijs).

Bestuursoverleg

Er zijn diverse bijeenkomsten waarin de dialoog gevoerd wordt. Dit vindt plaats in verschillende settings zoals: Het Convent (alle
katholieke schoolbesturen in Twente), POVO besturenoverleg Hengelo e.o., IKC bestuursoverleg binnen de gemeente Hengelo. breed
bestuurlijk overleg met de besturen in samenwerkingsverband 23.02 PO, tevens binnen de deelregio Plein Midden Twente (PMT), met
de besturen en gemeentes van Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen.

Gemeente

Voor het CvB is de gemeente Hengelo een belangrijke gesprekspartner. Op tal van gebieden, die zijn opgenomen in de lokaal
educatieve agenda (LEA) vindt er dialoog plaats. Tevens is er structureel specifiek overleg over de vervlechting van onderwijs en
(jeugd)zorg. De gemeente is tevens een belangrijke stakeholder in de gesprekken inzake de overdracht van het openbaar onderwijs
aan onze stichting.

Schoolbestuur
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Samenwerkingsverbanden

Thema’s [1]

2020

2019

Communicatie

4

1

Kwaliteit van het onderwijs

1

1

Vertrouwen in de school/ peuterspeelschool

9

5

Sfeer op de school / peuterspeelschool

1

0

Discriminatie

1

0

Bejegening

9

1

Seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag [2]

2

5

Klachtenbehandeling

Onveiligheid op school / peuterspeelschool

1

2

Afgelopen jaar zijn er op bestuursniveau 3 klachten binnengekomen inzake
kind specifieke zaken. In alle situaties is met zowel ouders als school het
gesprek aangegaan en is de situatie opgelost. Daarnaast zijn er diverse
klachten en meldingen binnen gekomen die volledig gerelateerd zijn aan
corona. Specifiek is de keuze mogelijkheid voor de scholen binnen onze
stichting bij heropening medio mei 2020 (2 halve groepen per dag versus om
de dag). Deze ruimte is niet bij alle ouders goed gevallen en heeft veel
meldingen opgeleverd. We hebben zoveel mogelijk ouders te woord gestaan.
Na uitleg bleek men over het algemeen open te staan voor de door ons
gegeven argumentatie.

Pesten

1

1

Thuissituatie van een kind

2

3

Communicatie of verstoring in de arbeidsrelatie

4

0

Algemene info

1

1

Passend onderwijs

0

0

Integriteit

0

0

Er is een structureel overleg en dialoog met het Samenwerkingsverband 23.02
PO over de uit te zetten beleidslijnen betreffende passend onderwijs. De
uitwerking in de praktijk wordt tussen de besturen in afstemming met de
gemeenten vormgegeven in de deelregio PleinMiddenTwente (PMT) Hengelo,
Haaksbergen, Hof van Twente en Borne. Tevens is er een
samenwerkingsverband middels de integratie onderwijs en zorg onder de
noemer OZJT ‘samen 14’.

[1] In een casus komen vaak meerdere thema’s voor
[2] In alle situaties betrof het gedrag tussen kinderen

Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon laat zien dat er 17 personen een
beroep hebben gedaan op de inzet van de externe vertrouwenspersoon,
waarvan 2 casussen ook al in 2019 speelden. Op basis van deze contacten zijn
nevenstaande thema’s het onderwerp geweest.

Schoolbestuur
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2. Verantwoording beleid

2.1 Onderwijs en kwaliteit
Onderwijskwaliteit
We geven goed onderwijs. Dat is niet alleen onze overtuiging,
maar blijkt ook uit het oordeel van de Inspectie voor het
Onderwijs, te lezen in de bestuursrapportage van september
2018. Onze diepgewortelde ambitie is om daar nog beter in te
worden. Onze kinderen en onze omgeving vragen dat van ons. In
de aanloop naar deze nieuwe koers vragen ook alle geledingen
binnen onze stichting om focus op het versterken van het
didactisch handelen en het afstemmen van ons aanbod op de
behoeften van de kinderen.
Daarom willen we de kwaliteit die we leveren borgen en
uitbouwen. Vanuit onze brede kwaliteitsambitie werken we aan de
hand van een beleidscyclus die gericht is op de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. Waar nodig stellen we
verbeterplannen op. Op deze manier werken we doelgericht en
planmatig aan het verbeteren van kwaliteit. We zetten een
denktank op, waarin een goede afspiegeling qua personeel van
onze stichting plaatsneemt. Deze denktank zal onderzoeken hoe
ons onderwijs toekomstbestendig kan zijn en blijven.

Verantwoording beleid

16

Doelen en resultaten
We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de brede
ontwikkeling van kinderen. Leren is immers meer dan alleen kennis
vergaren. Dat betekent voor ons heel concreet dat we ervoor zorgen
dat alle leerlingen zich op sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en
lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien.
Om deze opdracht uit te kunnen voeren is het voor ons logisch en
noodzakelijk om doelgericht samen te werken met ouders en andere
educatieve en culturele partners en waar nodig ook met externe
zorgpartners.
Didactisch handelen
• Aan het eind van het schooljaar hebben we met elkaar concreet
gemaakt wat we verstaan onder ‘de basis op orde’; het kader is
duidelijk en eenduidig voor alle IKC’s.
• Op alle IKC’s is het didactisch handelen van alle collega’s en groepen
in beeld en in de basis op orde. Zo niet, ligt er een plan ter
begeleiding, met
concrete
doelen
en
afspraken
om
instructievaardigheden en/of klassenmanagement te verbeteren.
• De leerkrachten zijn in staat om beredeneerd aanbod te
geven/ontwerpen voor de leerlingen.
• Leerkrachten werken vanuit doelen (pedagogisch en didactisch).
Duurzame onderwijsverbetering
• Er is een denktank actief, die een duidelijke opdracht heeft
geformuleerd. (Het proces en budget wordt in hoofdstuk 3 nader
uitgewerkt)

Verantwoording beleid

• De eerste stappen van die opdracht zijn beschreven d.m.v.
prestatiedoelen.
• Aan het einde van het schooljaar zijn er maximaal 3 concrete
onderwijsinnovaties beschreven.
Ononderbroken ontwikkeling
• Aan het eind van het schooljaar is er een tussenevaluatie geweest van
de IKC-vorming op alle locaties en zijn de ontwikkelpunten helder voor
2021-2022.
• Er zijn mogelijkheden onderzocht om (een) 10-14 school/Junior
College(s) te kunnen starten in Hengelo. Deze start in het schooljaar
2021-2022.
Wetenschap en techniek
• Aan het eind van het schooljaar zijn er heldere doelen vastgesteld op
stichtingsniveau om Wetenschap en Techniek in te bedden in het
curriculum.
ICT
• Aan het einde van het schooljaar is de infrastructuur op alle scholen op
orde en zijn de aanbevelingen uit de “veltwerkscan” geïmplementeerd.
• Er ligt een beredeneerd op onderwijs afgestemd ICT aanbod.
Ontschotting onderwijs en jeugdzorg
• Aan het eind van het schooljaar is er op alle IKC’s/scholen een SZO’er
actief. Er zijn op deze IKC/scholen heldere afspraken gemaakt over de
werkwijze, verantwoordelijkheden en afstemming van het SOT en de
SZO.
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Om dit te kunnen realiseren hebben we de volgende doelen opgesteld
in ons strategisch beleid:
● In 2023 heeft de Dr. Schaepmanstichting in haar visie beschreven hoe
we ons onderwijs zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. We
houden ons onderwijs voortdurend tegen het licht en reflecteren of
we de juiste dingen blijven doen.
● In 2023 hebben we een antwoord op de vraag hoe we ons
onderwijsaanbod afstemmen op de eisen die aan hedendaagse
burgers worden gesteld en op de behoeften van onze kinderen op
het gebied van spelen, bewegen en leren. We hebben leerlijnen
uitgewerkt rondom ‘een leven lang leren’ en passen deze structureel
toe in ons onderwijs.
● In 2023 blijkt uit de ingezette interne en externe
kwaliteitsinstrumenten dat het didactisch handelen van onze
medewerkers goed is en het aanbod is afgestemd op de groep en de
onderwijsbehoeften van het individuele kind in het bijzonder.

Verantwoording beleid

● In 2023 monitoren wij systematisch en structureel de ontwikkeling
van ieder kind, om zo ons aanbod af te stemmen op wat de leerling
nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen.
● Wij werken voortdurend aan een veilig pedagogisch klimaat.
● In 2023 hebben onze scholen zich ontwikkeld tot IKC. Daarbij
betrekken wij ouders en andere (educatieve en culturele) partners.
● In 2023 hebben we op tenminste twee IKC’s – in afstemming met
het VO – een doorgaande lijn ontwikkeld voor leerlingen tot
veertien jaar.
● In 2023 heeft iedere locatie beschreven op welke manieren ouders
en school optrekken als partners op educatief, pedagogisch en
maatschappelijk gebied en wat dit concreet betekent voor de
praktijk van elke dag.
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● In 2023 zijn de kernwaarden rondom identiteit: verbinding,
verantwoordelijkheid en respect zichtbaar verbonden met de
pedagogische en maatschappelijke opdracht in het kader van
burgerschap. In 2023 bieden we binnen tenminste de helft van onze
locaties onderwijs en jeugdzorg geïntegreerd aan.
● We laten voortdurende aandacht uitgaan naar het inhoudelijk onderwijskundig gebruik van ICT, wegens snelle ontwikkelingen op
technologisch gebied.
● In 2023 is wetenschap en techniek opgenomen in ons curriculum, in
nauwe samenwerking met benodigde partners op dat vlak.
● In 2023 hebben we op tenminste twee IKC’s – in afstemming met
het VO – een doorgaande lijn ontwikkeld voor leerlingen tot
veertien jaar.
● In 2023 heeft iedere locatie beschreven op welke manieren ouders
en school optrekken als partners op educatief, pedagogisch en
maatschappelijk gebied en wat dit concreet betekent voor de
praktijk van elke dag.
● In 2023 zijn de kernwaarden rondom identiteit: verbinding,
verantwoordelijkheid en respect zichtbaar verbonden met de
pedagogische en maatschappelijke opdracht in het kader van
burgerschap. In 2023 bieden we binnen tenminste de helft van onze
locaties onderwijs en jeugdzorg geïntegreerd aan.
● We laten voortdurende aandacht uitgaan naar het inhoudelijk onderwijskundig gebruik van ICT, wegens snelle ontwikkelingen op
technologisch gebied.
● In 2023 is wetenschap en techniek opgenomen in ons curriculum, in
nauwe samenwerking met benodigde partners op dat vlak.

Verantwoording beleid

Deze doelen zijn de onderdelen van ons werkplan. Middels de door ons
opgestelde kwaliteitscyclus volgen we de voortgang van bovengenoemde
doelen. De resultaten die voortkomen uit de voortgangsgesprekken,
formatiegesprekken en begrotingsgesprekken, vormen de agenda van ons
strategisch beraad.
De scholen maken tevens jaarlijks een kwaliteitsdocument, dit is een
levens document dat steeds bijstelling behoeft. In dit document zijn
integraal opgenomen, het jaarplan, jaarverslag en de zelfevaluatie.
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Ontwikkelingen
In ons aanbod anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen. We
verstevigen daarbij de basis van ons onderwijs en zorgen voor duurzame
schoolontwikkeling door nadrukkelijk in te zetten op instructie,
differentiatie in aanbod en pedagogisch-didactisch handelen, op basis van
wetenschappelijke inzichten. We gaan onderzoeken hoe ons onderwijs
‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is.
We zetten de ontwikkeling van de vorming van IKC’s voort;
voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar een doorgaande
ontwikkelingslijn bieden qua onderwijs, opvang, begeleiding en
ondersteuning en zoeken daarbij nauwe samenwerking met jeugdzorg.
We willen de ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen door in te
zetten op een betere aansluiting in de overgang van primair naar
voortgezet onderwijs. Om op een goede wijze antwoord te geven op de
vraagstukken in de maatschappij, is er specifieke aandacht voor
burgerschapsvorming gekoppeld aan sociaal emotioneel functioneren en
wordt Wetenschap & Techniek onderdeel van het curriculum. Mede op
basis van de evaluatie passend onderwijs zal er een visie gevormd gaan
worden betreffende inclusie.

Verantwoording beleid

Onderwijsresultaten
De resultaten van de centrale eindtoets en andere onderwijsresultaten
zijn per school te vinden op scholenopdekaart.nl.
Als stichting hebben we op basis van de nieuwe beoordeling van de
inspectie op basis van referentieniveaus (1F, 1S/2F) de eindopbrengsten
van de 3 laatste schooljaren omgezet naar de vanaf schooljaar 2020/2021
geldende referentieniveaus.
Al onze scholen voldoen daarbij aan de door de inspectie aangehouden
signaleringswaarden op basis van de nieuwe schoolweging. Het
merendeel van de scholen scoort daarbij boven het landelijk gemiddelde.
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Internationalisering
Er is geen actief beleid op internationalisering.
Inspectie
In 2020 zijn er meerdere scholen van onze stichting bezocht door de
Onderwijsinspectie. Het betrof enkel themabezoeken. Allereerst zijn
de Titus Brandsma, de Alfrink, de Schothorst en de -toen nog onder
Primato vallende- Anninksschool en Wilbertschool bezocht rondom
het thema ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch
handelen’. De Inspectie ging in dit bezoek middels gesprekken en
lesbezoeken op zoek naar de eigen ambities van de scholen met
betrekking tot het didactisch handelen en het zicht op de kwaliteit
hiervan. De Hunenborg en ‘t –toen eveneens nog onder Primato
vallende– Schöppert zijn bezocht met het thema ‘ruimte in
meesterschap, waarbij de Inspectie informatie wilde halen over de
relatie tussen strategisch HRM, werkbeleving en onderwijskwaliteit.

Verantwoording beleid

Bij de Europaschool, de Woolderschool en Dalton Hengelo-Zuid lag
de nadruk op ‘kwaliteitsverbetering en leerling populatie’. Via deze
onderzoeken hoopt de Inspectie meer zicht te krijgen op de keuze
en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op
de genoemde scholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze
thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft
van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen
die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het
onderwijsachterstandenbeleid. Het themaonderzoek op de
Plechelmusschool was gericht op de kwaliteit en werkwijze van
afstandsonderwijs vanwege Covid-19.
In alle situaties was de Inspectie tevreden over hetgeen ze hebben
gezien. De opbrengsten van dit themabezoek worden opgenomen
in de door de inspectie op te stellen rapportage ‘de staat van het
onderwijs’.
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Verantwoording inzet gelden onderwijsachterstanden
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor
onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk op een
andere manier verdeeld (voorheen o.b.v. postcode). Via de
zogenoemde CBS-indicator heeft het Rijk beter in beeld op welke
basisscholen de achterstandenproblematiek het grootste is. Voor het
speciaal basisonderwijs worden de achterstandsmiddelen nog steeds
verdeeld op basis van de cumi-regeling.
Schaepman en Primato hebben ca € 740.000 ontvangen in 2020.
De middelen worden toegekend aan de scholen op basis van de
toekenning van het rijk en worden o.a. ingezet voor kleinere klassen
en extra onderwijsassistenten.

Verantwoording beleid

Corona onderwijskwaliteit
Corona heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijk
leven. Ook op de scholen is de invloed van corona heel groot geweest
en is dat nog steeds. Als stichting mogen we uitermate trots zijn op de
wijze waarop al onze scholen binnen anderhalve dag na de ‘lockdown’
zijn overgegaan op het verzorgen van afstandsonderwijs.
Stichtingsbreed lagen er binnen twee dagen, twee uitgewerkte
protocollen die de scholen geholpen hebben een en ander vorm te
kunnen geven. Een protocol was geënt op de wijze waarop ICT
ondersteunend kon zijn en welke stappen daarin ondernomen
moesten worden. Het andere protocol gaf kaders met betrekking tot
te nemen onderwijskundige keuzes schoolbreed. We hebben enorm
veel waardering voor de inzet en flexibiliteit van onze leerkrachten.
De nauwe relatie met de kinderen en ouders was daarbij noodzakelijk.
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Passend onderwijs
Overzicht meest voorkomende inzet in 2020
De koersbepaling met de daarin beschreven visie op onderwijs is leidend voor de door ons gestelde doelen
voor het passend onderwijs. Afstemming over deze doelen vindt plaats met de besturen en gemeenten in
deelregio PleinMiddenTwente (PMT) en het Samenwerkingsverband 23.02 PO.
● Extra ‘handen’ in de klas ingezet
● Speciale onderwijsmaterialen zijn ingezet
● Deskundigheidsbevordering bij zowel leerkracht, IB als deelnemers basisondersteuning
● Er is specialistische expertise ingezet
● Er is inzet gepleegd in samenwerking met (zorg) partners

Verantwoording beleid
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Overzicht bestedingen ontvangen middelen SWV 2020
Activiteit
Directe inzet in het primaire proces (denk bijv. aan extra
handen in de klas)
Indirecte inzet in het primaire proces (denk aan inzet van
intern begeleiders, inzet specialistische expertise)
Deskundigheidsbevordering medewerkers
(professionalisering)

Activiteit
Aanschaf speciale onderwijsmaterialen
Hoogbegaafdheid (in de bijdrage die u ontvangt zit € 10 per
kind voor de inzet op hoogbegaafdheid) evenals de subsidie
HB vanuit het SWV
Bijdrage aan de deelregio (NB het gaat hier niet om
eventuele bijdragen voor de verwijzing naar het SBO)

€ x 1000
€ 315.457
€ 738.000
€ 298.325

€ x 1000
€ 3,795

Toelichting
Dit betreft de afschrijvingskosten voor ingezette apparatuur en meubilair t.b.v. uitgezette arrangementen. De personele kosten
zijn onder de rubriek “directe inzet in het primaire proces “ meegenomen.

€ 94.396

Dit zijn een deel van de extra personele middelen die we hebben ingezet voor de bemensing van onze Topklas. Leerlingen
vanaf groep 5 kunnen hier gebruik van maken. Zij krijgen dan 1 dag per week les op de bovenschoolse Topklas. De overige vier
dagen krijgen zij les in hun reguliere groep. Daar kunnen ze blijven werken aan projecten en opdrachten samen maken via een
digitale leeromgeving.

€ 345.000

Dit zijn de kosten die we afdragen voor onze solidariteitsbijdrage, de bekostiging van de coördinatie en de Commissie van
arrangementen van PMT, Tevens zitten hier de kosten in van de AB-ers die we vanuit tripartite akkoord in dienst hebben

Interne arrangementen (denk aan tijdelijke extra
ondersteuning door inzet ambulante begeleiding)

Activiteit
Afdrachten voor verwijzing naar het SBO (welke bijdrage
draagt u af aan de deelregio voor evt. verwijzingen naar het
SBO, incl. de evt. reservering die u hiervoor pleegt)
Afdrachten voor verwijzing naar het SO (welke bijdrage
wordt verrekend door het SWV, incl. de evt. reservering die
u hiervoor pleegt)

Verantwoording beleid

Toelichting
Dit bedrag bestaat uit de personele kosten die voor de uitvoering van aangevraagde arrangementen. Het is de inzet van
onderwijsassistenten en externe ondersteuners.
Iedere school krijgt € 50 p/lln middelen voor de inzet van de basisondersteuning, daarnaast is er een expertisepunt opgezet
van waar uit orthopedagogen en gedragsdeskundigen ondersteuning verrichten t.b.v. het primaire proces. Gezamenlijk vormen
zij de schoolondersteuningsteams (SOTs).
Naast de inzet van de reguliere professionaliseringsmiddelen die scholen zelf inzetten, worden er bovenschools
professionaliseringstrajecten uitgezet op de scholen. Sinds afgelopen jaar doen we dat in de vorm van de Schaepmanacademie.
Het bovengenoemde bedrag betreft daarnaast de inzet van externe begeleiders/adviseurs, die implementatie trajecten op
scholen verzorgen. De grootste inzet heeft afgelopen jaar plaats gevonden op gedragsmethodieken. Daarnaast nemen we met
7 nieuwe medewerkers deel aan een 2-jarig opleidingstraject HBO+, voor HB-specialisten.

€0

Is al opgenomen onder andere posten (primaire proces)

€0

Toelichting
Afgelopen jaar hebben wij geen bijdrage aan het SBO afgedragen. Het deelname percentage van ons bestuur, inclusief het
solidariteitsgedeelte lag onder de 2%.

€ x 1000

€ 1.105.000

Dit is het bedrag dat we hebben uitgegeven aan het aantal leerlingen dat vanuit onze stichting onderwijs krijgt op een SO
voorziening.
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2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn de volgende doelen gesteld:
•

Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren en door de NSA voor schoolleiders zijn
gedefinieerd.

•

In 2023 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting in beeld gebracht.

•

Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van personeelsleden en teams.

•

In 2023 is er binnen onze stichting sprake van een professionele leercultuur.

•

In 2023 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de ambities op schoolniveau te realiseren.

Hiervoor werden de volgende plannen opgesteld:

Verantwoording beleid
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Plan
Gesprekkencyclus en
bekwaamheidsdossier

Uitleg
We waarborgen de gesprekscyclus. Bekwaamheidsdossiers
worden (waar nodig) op orde gebracht en gehouden. We
maken de koppeling tussen competenties en talent. De
bekwaamheidsdossiers en de gesprekscyclus komen in een
digitaal systeem dat past bij onze wensen en voldoet aan alle
eisen volgens de wet op privacy. Het lerarenregister gaat
daarbij deel uit maken van onze IPB-cyclus.

Gehaald
In 2020 is er nieuw beleid opgesteld voor de
gesprekkencyclus, waarbij Mooi! ingezet zal worden als
middel. Tevens komt het eigenaarschap zo laag mogelijk in
de organisatie; personeelsleden worden meer zelf
verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, de gesprekken en
het bekwaamheidsdossier hiervan.

Vervolgactie
De HR manager zal 2021 starten met het presenteren
van dit nieuwe beleid aan alle teams van de Dr.
Schaepmanstichting. Daarnaast zal er evaluatie
plaatsvinden over de inzet van Mooi!, de
gespreksvoering
en
eventuele
behoefte
aan
ondersteuning daarbij.

Plan
Schaepman-academie

Uitleg
De Dr. Schaepmanstichting bevordert netwerk-leren, onder
andere door kenniskringen en andere (virtuele)
leergemeenschappen in te richten. De spil hierin wordt de
Schaepman Academie. Deze verzorgt relevante (na)scholing
voor alle medewerkers en is een bron van informatie en
kennis die medewerkers kunnen raadplegen om kennis en
vaardigheden te vergroten.

Gehaald
In schooljaar 2019-2020 is de Schaepmanacademie nieuw
leven ingeblazen en is het aanbod gebaseerd op het nieuwe
koersplan. Het aanbod is daardoor breder opgezet
waardoor er aanbod is op het gebied van vitaliteit,
pedagogische en didactische ontwikkeling. Deze zijn goed
ontvangen. Voor schooljaar 2020-2021 is dit aanbod nog
verder uitgebreid, maar door de corona-ontwikkelingen zijn
heel veel bijeenkomsten helaas niet doorgegaan en een deel
heeft online plaatsgevonden.

Vervolgactie
De Schaepmanacademie zal in het schooljaar 20212022 verder gaan op deze ingezette koers. Daarnaast
zal gekeken worden naar mogelijke uitbreidingen

Plan

Uitleg

Gehaald

Vervolgactie

Uitwisseling en mobiliteit

De Dr. Schaepmanstichting bevordert de (tijdelijke)
uitwisseling van personeelsleden tussen scholen en
vrijwillige/verplichte mobiliteit. Dit vanuit de wens om te
komen tot evenwichtige schoolteams waarin optimaal
gebruik wordt gemaakt van de competentie en talenten van
medewerkers. Dit om kansen te creëren voor ons personeel
om zich niet alleen continu te kunnen ontwikkelen maar ook
om talent en opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk
toe te passen.

Ook in 2020 is er een enquête uitgezet
om de
personeelswensen te inventariseren. De personeelsleden
wordt gevraagd naar hun wensen op het gebied van welzijn,
ontwikkeling, mobiliteit en (behoefte aan) personeelsbeleid.
Ook is er de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek met
de HR manager. Hier is veel gebruik van gemaakt. Het
aantal mensen dat zich mobiel heeft opgesteld is wederom
gestegen en het beeld van de A-pool is verbeterd. Daarnaast
is in december 2020 het nieuwe mobiliteitsbeleid
vastgesteld.

In december 2020 is het nieuwe mobiliteitsbeleid
vastgesteld om de kaders en procedures nog
helderder te maken en het proces van mobiliteit zo
transparant mogelijk te laten verlopen. In het kader
van deze transparantie zal de HR manager 2021
starten met het presenteren van dit nieuwe beleid
(samen met het nieuwe beleid voor de
gesprekkencyclus) aan alle teams.

Verantwoording beleid
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Ontwikkelingen

Aanpak werkdruk

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van
personeel en professionalisering die van invloed zijn op het beleid
zijn:

Om te komen tot een beslissing over de besteding van de
werkdrukmiddelen zijn op alle scholen overleggen met de teams
gevoerd hoe zij de werkdrukmiddelen zouden willen inzetten. Zij
hebben een voorstel gedaan. De personeelsgeledingen van MR-en
hebben her voorstel besproken in de MR. Daarover heeft vervolgens
instemming plaatsgevonden.

•

De uitwerking van de CAO 2018 en 2019 met daarin de
nieuwe voorbeeldomschrijvingen van de functies van leerkracht,
directeur en onderwijsondersteunend personeel.

•

Na de overdracht van Scholengroep Stichting Primato het
afstemmen van het personeelsbeleid en professionalisering met
de personeelsleden van de verschillende stichtingen.

Uitkeringen na ontslag
In het verslagjaar 2020 is er € 35.000 uitkeringskosten/wachtgeld
verrekend.

Verantwoording beleid

De werkdrukmiddelen zijn ingezet voor extra personeel:
•

Extra inzet leerkrachten om extra groep te kunnen formeren of
collega’s te ontlasten door ambulante tijd te geven.

•

Onderwijsassistenten

•

Vakdocenten gym en muziek

Naast de inzet van extra personeel is er ook een klein deel ingezet
voor ICT-middelen als chromebooks, scholing en middelen naar
aanleiding van scholing.
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Verzuimpercentage 2020

Strategisch personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is afgestemd op de onderwijskundige visie en de
opgaven waar de scholen voor staan door middel van het Koersplan.
Tevens vindt tijdens het Strategisch beleid constant afstemming plaats
over de behoefte aan (bijstelling van) beleid.

Onderwijsondersteunend
personeel; 71

Verdeling fte 2020

Onder wijzend personeel
Directie; 22

Directie

Het personeelsbeleid wordt opgesteld door een werkgroep,
aangevoerd door de HR manager. Deze werkgroep bestaat zoveel
mogelijk uit afgevaardigden uit alle lagen van de stichting. Dit om zoveel
mogelijk input te krijgen en daarmee het draagvlak te vergroten. Beleid
waarover de GMR instemming heeft verleend, wordt door de HR
manager zoveel mogelijk gepresenteerd in de teamvergaderingen om de
dialoog erover te kunnen voeren. Vervolgens wordt het beleid periodiek
geëvalueerd in het Strategisch Beraad en door middel van de eerder
genoemde enquête van de personeelswensen.

Onder wijsond er steunend
personeel
Onderwijzend
personeel; 435

Verantwoording beleid
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2.3 Huisvesting en facilitaire zaken
Huisvesting & facilitaire zaken
In 2020 is er intensief aandacht besteed aan het inventariseren van
de panden van van de scholenstichting Primato. Er is een start
gemaakt met het wegwerken van achterstallig onderhoud en
anderzijds zijn er aanpassingen gedaan om de IKC-processen binnen
alle locaties te optimaliseren.
Nadere analyse van de voorlopige schouw uit 2019 leert dat over
het hele spectrum van de panden van de Dr. Schaepmanstichting de
komende jaren intensieve groot onderhoudswerkzaamheden plaats
dienen te vinden om de gebouwen op de gewenste
onderhoudsstatus te houden. Om dit mogelijk te maken zijn er
extra dotaties aan de voorziening groot onderhoud gedaan.
In 2020 is de eerste opzet van het strategisch huisvestingsplan
gemaakt die aan het eind van het eerste kwartaal van 2021
beschikbaar komt. In dit strategisch huisvestingsplan wordt per
locatie aangegeven wat er nodig is in renovatie of
nieuwbouwperspectief. Deze informatie bepaalt ook de inzet van
de Dr. Schaepmanstichting in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan van de gemeente Hengelo,

Verantwoording beleid

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Dr. Schaepmanstichting heeft nog geen beschreven beleid
vastgesteld over duurzaamheid. Dit laat onverlet dat er volop
ingezet wordt op dit thema. Zo zijn er voor vijf panden concrete
businesscases met betrekking tot energieneutraliteit gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt tot onder andere
uiting in onze inspanningen om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een plek te bieden in onze organisatie, maar ook
bijvoorbeeld in de vragen die we onze leveranciers stellen met
betrekking tot wat ze voor onze leerlingen kunnen betekenen op
beide thema’s
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2.4 Financieel beleid
Financieel beleid

Treasurybeleid

In 2020 is de de overdracht van Stichting Scholengroep Primato aan
de Dr. Schaepmanstichting gerealiseerd. Er zijn 8 scholen ( 6 Brinnummers) toegetreden tot de Dr. Schaepmanstichting.

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden
belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten
behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen
van een financiële buffer.

De afgelopen jaren heeft de Dr. Schaepmanstichting fors
geïnvesteerd in haar onderwijs en de ontwikkeling van Integrale Kind
Centra. Dit betekent dat er zoveel mogelijk middelen rechtstreeks in
het primaire proces zijn geïnvesteerd en er geen onnodig ”geld op
de plank is blijven liggen”.
Dit betekent dat de komende jaren het investeringsniveau in lijn
wordt gebracht met het beschikbare niveau op basis van de
afschrijvingen in enig boekjaar. De normen die de inspectie hanteert
in haar financieel toetsingskader zijn hierin leidend.
In 2020 zijn voor de overdracht van Scholengroep Stichting Primato
middelen beschikbaar gesteld door de gemeente Hengelo en deel
van deze middelen is aangewend om de voorziening groot
onderhoud op niveau te brengen.

Dit zodat ook in de toekomst primair onderwijs binnen het
werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. De gelden van de Dr.
Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. De
huisbankier is de Rabobank.

Prestatiebox
De ontvangen gelden ad € 1.100.000 voor de prestatiebox zijn
ingezet op diverse gebieden. O.a. is ingezet op verbeteren van het
leesonderwijs bijv. via bibliotheek op school, op professionalisering
van schoolleiders en leraren en op aanschaf van
ontwikkelingsmaterialen.

In de bijgevoegde jaarrekening wordt er op de diverse onderdelen
een kwantitatieve analyse gepresenteerd.

Verantwoording beleid

30

Allocatie middelen

Het allocatiemodel:

Binnen de Dr. Schaepmanstichting wordt gewerkt met een transparant
allocatiemodel. Het allocatiemodel gaat uit van een vast percentage van
de rijksbijdrage voor de centrale organisatie. Dit betekent dat de
centrale organisatie meebeweegt met de krimp van de
leerlingenaantallen. Deze beweging zal fasegewijs zijn, omdat er niet altijd
direct bijgesteld kan worden.
Op het gebied van huisvesting is dit model solidair. Voor de ene school
heeft de gemeente wel bijgedragen voor de oplossing van een
huisvestingsvraagstuk, voor een andere niet. De Schaepman heeft de
ambitie om alle panden in nieuwbouwstaat te hebben, niet enkel de
scholen waaraan de gemeente bijdraagt. Ook op het gebied van de
energievoorziening heeft de ene school een natuurlijk voordeel ten
opzichte van een andere school. Als laatste is de verhouding tussen bruto
en netto vloeroppervlak niet altijd evenredig.

HR&PSA

CvB, incl. staf

€ 68
p/m2

8,9%

FA&C

O&K

Tarief
2020

F&V

Vanaf het najaar van 2019 wordt gewerkt met het volgende
allocatiemodel, deze wordt jaarlijks afgestemd met GMR en Strategisch
directeurenberaad.
In 2020 bedroegen de kosten op bovenschools niveau € 4.890.000 (12%
van de totale lasten). Hieronder vallen o.a. de personele lasten van het
bestuurskantoor,
kosten
van
duurzame
inzetbaarheid
en
ouderschapsverlof, loonkosten expertiseteam, de huisvestingslasten van
het kantoor aan de Enschedesestraat, bovenschoolse personele inzet op
ICT, dotatie aan de voorziening groot onderhoud en kosten van het
administratiekantoor.

Verantwoording beleid
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2.5 Risico’s en risicobeheersing
Intern risicobeheersingssysteem

Externe risico’s

Wij kennen 3 risicogebieden:
1. Externe risico’s

● Krimp
● Loonontwikkeling en pensioenen
● Nieuw bekostigingsmodel

2. Interne risico’s

Interne risico’s

3. Project risico’s

● Gemiddelde personeelslast
● Onderscheidend vermogen

De risico’s worden hierna nader beschreven, waarbij tevens is
aangegeven wat de kans en de mogelijke impact is indien het
risico materialiseert. Tevens zijn er beheersmaatregelen
opgenomen die we nemen om de risico’s te mitigeren.

Verantwoording beleid

Integratie scholen Primato
● Vertraging proces
● Integratiekosten vallen hoger uit
● Leerlingenaantal valt per locatie lager uit
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Interne risico’s en beheersmaatregelen
Risico

Beschrijving risico’s

1. Onderscheidend
vermogen

De Schaepman heeft een fors marktaandeel in
Hengelo. Haar bestaand staat of valt met de
ontwikkeling en profilering van haar en
concurrerende scholen. Demografische krimp zorgt
voor sterkere concurrentie tussen scholen: scholen
in krimpregio’s, zullen hun pijlen gaan richten op
voedingsgebieden die ze tot op heden wellicht
minder aangeboord hebben.

2. Gemiddelde
personeelslast

Door krimp wordt op formatie ingekrompen. Bij
veel krimpende besturen is te zien dat de
gemiddelde personeelslast (GPL) stijgt, omdat
doorgaans jongere (goedkopere) medewerkers (met
tijdelijke contracten) uit de organisatie verdwijnen.
De bekostiging houdt hier geen rekening mee en
scholen dienen dus zelf een deel van de hogere
kosten op te vangen.
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Kans

Groot

Groot

Impact Beheersmaatregelen

Hoog

Middel

Versteviging van netwerk PO- en VO-scholen in de regio.
Investeren in onderzoek naar keuzemotieven en
onderwijsbehoeftes van leerlingen en ouders. Die
uitkomsten meenemen in de profilering van de scholen en
intersectorale (regionale) bestuurlijke samenwerking
versterken.

Middels strategische personeelsplanning (SPP) impact
blijven bepalen en hierop actief acteren. Investeren in
doorontwikkeling van SPP, zowel op gebied van tooling als
op het proces, zodat in een vroeg stadium de
betaalbaarheid van de formatie duidelijk is.
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Externe risico’s en beheersmaatregelen
Risico

Beschrijving risico’s

1. Krimp

De komende jaren neemt het aantal leerlingen
door demografische ontwikkelingen af. Dit verschilt Vrijwel
per wijk/postcode. De analyse van de belangstelling zeker
per voedingsgebied dient geïntensiveerd te worden.

2. Loonontwikkeling en
pensioenpremies

Loonkostenontwikkeling is voor een groot deel
afhankelijk van CAO afspraken. Uitgangspunt is dat
kosten de bekostiging volgen, maar afspraken
worden o.b.v. inschattingen gemaakt. Hierdoor
kunnen kosten uit CAO afspraken hoger uitvallen
dan de stijging in de bekostiging.

3. Nieuw bekostigingsmodel

Door
de
invoering
van
het
nieuwe
bekostigingsmodel per januari 2023 bestaat de kans
Middel
dat er op stichtingsniveau minder middelen
beschikbaar komen.
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Kans

Klein

Impact Beheersmaatregelen
Aandacht voor strategische personeelsplanning, waarbij
flexibele schil ervoor zorgt dat scholen kunnen meekrimpen
Hoog met leerlingendaling. Daarnaast vindt matching plaats op
stichtingsniveau, zodat boventallig personeel op de ene school
over te plaatsen is naar een andere school.

Hoog

Informatie vanuit de PO-raad goed volgen en daarop acteren
in de forecast gedurende het jaar en de meerjarenbegroting
voor komend jaar.

Middel

Op sectorniveau de discussie over de herverdeling van
middelen volgen. Op basis van een voorlopige analyse blijft de
impact beperkt. Bij nieuwe informatie: Impact bepalen en
meenemen in de meerjarenprognoses.
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Project risico’s en beheersmaatregelen
Risico

Beschrijving risico’s

1.Vertraging proces

Vertraging realisatie door interne weerstand.

2. Integratiekosten vallen hoger
uit

3. Leerlingenaantal valt per
locatie lager uit

Verantwoording beleid

Door onvoorziene omstandigheden zouden de
integratiekosten hoger uit kunnen vallen dan
de huidige raming. Hogere integratiekosten
tasten de liquiditeit aan en zorgen voor hogere
exploitatielasten.

De Dr. Schaepmanstichting verwacht met het
verminderen van het aantal locaties een impuls
in leerlingenaantal per school en dus efficiency.

Kans
Middel

Laag

Laag

Impact

Beheersmaatregelen

Middel

Actief betrekken voorstanders van het plan en
proactief anticiperen op geuite bezwaren.

Hoog

In het beslisdocument wat leidde tot de
overdracht van de Primatoscholen is
voldoende aandacht besteed aan de
uitgangsposities. Hieruit blijkt de urgentie voor
beide organisaties om tot een snelle integratie
te komen. De processen om dit te faciliteren
zijn hierop inmiddels ingericht.

Middel

Door strak te sturen op de kaders voor de
schoolgrootte, zoals vastgelegd in het
beslisdocument kan dit risico gemitigeerd
worden. Het benadrukken van de urgentie en
het herhalen van deze boodschap blijft nodig.
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3. Verantwoording financiën en
continuïteit

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Het is de verwachting dat de leerlingaantallen zal dalen van 5.185 in oktober
’20 naar 4.666 in oktober ’24. In oktober ’19 had de Dr. Schaepmanstichting
5.403 leerlingen.

Er is in de demografische cijfers nog geen rekening gehouden met toegenomen
bouwactiviteiten en verhuizingen.

Er is nog geen rekening gehouden met de doorwerking van de I.K.C.-vorming
in deze cijfers. Naar verwachting zal dit licht positief zijn.

De nieuwkomers op basisschool de Horizon zijn in deze cijfers conservatief
meegenomen, maar uiteraard sterk afhankelijk van de instroom van
nieuwkomers en het al dan niet in bedrijf houden van de C.O.A pre-P.O.L
locatie in Hengelo. Dit hoeveelheidsrisico wordt financieel afgedekt door de
gemeente Hengelo.

Verantwoording financiën
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De begrote daling in fte's verloopt analoog aan de krimp in leerlingen aantallen.
In de begrotingsperiode zal het gemiddeld aantal fte’s dalen van 364 in 2021
naar 330 in 2024. Gelijk met de daling van het aantal leerlingen zal een groot
deel van de krimp in formatie in 2021 moeten plaatsvinden. In deze daling is
rekening gehouden met de onderkant van de bandbreedte in de
leerlingenaantallen (het marginale scenario).
Om er voor te zorgen dat medewerkers binnen de Schaepman zo optimaal
mogelijk ingezet kunnen worden wordt het match principe gehanteerd:
voorafgaand aan het extern plaatsen van een vacature wordt gekeken naar de
match tussen vraag en aanbod binnen de Stichting. Met deze strategische
personeelsplanning wordt frictie zo veel mogelijk voorkomen. Het natuurlijk
verloop in de begrotingsperiode is 20,74 fte en de flexibele schil met tijdelijke
aanstellingen is 48,9 fte groot. Kwantitatief is de daling in fte’s derhalve goed op
te vangen. Kwalitatief zal de aandacht uit dienen te gaan naar een voldoende
robuuste instroom van nieuwe medewerkers en een gezonde
personeelsopbouw.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Dr. Schaepmanstichting.

(x€1.000)

Rijksbijdragen

Begroting
verslagjaar
2020

Vorig jaar
(2019)

Realisatie
verslagjaar
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Verschil
verslagjaar
t.o.v.
begroting

Begroting
2023

Verschil
verslagjaar
t.o.v. vorig
jaar

36.018

33.928

35.340

33.892

32.823

32.014

1.412

-678

249

295

282

941

969

980

-13

33

1.225

940

1.058

723

637

622

118

-167

Totale Baten

37.492

35.163

36.680

35.556

34.429

33.616

1.517

-812

Personeelslasten

30.828

29.140

31.436

29.051

27.903

27.381

2.296

608

Overige overheidsbijdragen en
subsidies
Overige baten

Afschrijvingen

857

881

1.053

1.051

1.042

946

172

196

Huisvestingslasten

2.999

2.787

2.884

2.525

2.304

2.271

97

-115

Overige lasten

2.774

2.861

2.778

2.748

2.699

2.689

-83

4

37.458

35.669

38.151

35.375

33.948

33.287

2.482

693

Saldo baten en lasten

34

-506

-1.471

181

481

329

-965

-1.505

Saldo financiële baten en lasten

-3

-2

-6

-22

-22

-22

-4

-3

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-508

-1.477

159

459

307

-969

-1.508

1.080

1.080

111

-428

Totale lasten

Saldo buitengewone baten en
lasten
Totaal resultaat
Loonkosten nabetaling
Genormaliseerd resultaat
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1.080
31

-508

-397

159

459

307
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Toelichting Staat van baten en lasten
Verklaring verschillen resultaat verslagjaar, begroting en
resultaat voorgaand jaar
De ontvangen rijksbijdragen zijn hoger door:
● Een indexatie van de rijksbijdragen van 2,6% i.v.m. de gewijzigde
CAO, ca. € 670k over het schooljaar 2019-2020. De rijksbijdragen
over 2020-2021 zijn € 1.100 hoger dan begroot, hiervan heeft €
450k betrekking op 2020.
● € 100k extra ontvangen i.v.m. onderwijsachterstandenbeleid.
● Hogere bijdrage opvang asielzoekers Horizon € 175k
● De begrote groei was € 90k te hoog begroot
● Een nabetaling bijdrage SVW van € 30k was niet begroot
De personeelslasten zijn hoger dan de begroting door:
● Meer personeel dan begroot
● Ontslagvergoedingen
● Hogere afrekening van het vervangingsfonds
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door:
● Meer onderhoud aan panden i.v.m. achterstallig onderhoud
uitgevoerd.
● Aanpassing panden en verhuizingen.
● Dagelijks onderhoud niet meer ten laste van de voorziening
groot onderhoud gebracht.
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Toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting
● In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met daling van de
leerlingenaantallen en de daarmee gepaard gaande daling van het
aantal fte’s.
● De personeelslasten als percentage van de totale baten dalen ten
opzichte van 2020, en stabiliseren rond de 81% .
● De afschrijvingslasten dalen licht door lagere investeringsniveaus
in de jaren 2022-2023.
● De huisvestingslasten dalen door voornemens om enkele
vestigingen te sluiten.Voor 2021 betreft dit ca. 5000 m2.
● Het aandeel overige lasten stabiliseert ten opzichte van 2020 en
blijft daarna stabiel ten opzichte van de totale baten.
● In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de
onboarding van de voormalige Primatoscholen. Deze kosten
worden gefinancierd uit middelen van de gemeente.
● In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met extra
kosten inzake de Covid-19 pandemie.
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Balans in meerjarig perspectief

De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Dr. Schaepmanstichting.

(x € 1.000)

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

•(x € 1.000)

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

PASSIVA

ACTIVA

Algemene reserve

2.697

1.515

1.699

2.183

2.515

Bestemmingsreserve

1.294

999

974

949

924

2.500

Totaal eigen
vermogen

3.991

2.514

2.673

3.132

3.439

2.352

2.557

Voorzieningen

1.179

2.355

2.543

2.231

2.163

4.615

4.852

5.057

Kortlopende schulden

4.107

4.236

3.900

3.900

3.900

9.116

9.263

9.502

Totale passiva

9.277

9.105

9.116

9.263

9.502

Materiele vaste activa

4.265

4.800

4.501

4.411

4.445

Totale vaste activa

4.265

4.800

4.501

4.411

4.445

Vorderingen

2.657

2.211

2.500

2.500

Liquide middelen

2.355

2.094

2.115

Totaal vlottende
activa

5.012

4.305

Totaal activa

9.277

9.105

Verantwoording financiën
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Toelichting balans
Belangrijkste mutaties in de balansposten t.o.v. het
voorgaande jaar

Belangrijkste
toekomstige
meerjarenbalans

● Door de overdracht van de Stichting Scholengroep Primato zijn

In de begroting is rekening gehouden met:

de eindbalansen over 2019 samengevoegd.

ontwikkelingen

in

de

● Een evenwichtige investeringspolitiek. Het investeringsbudget is

● De materiële vaste activa zijn o.a. gestegen door investeringen in

ICT bij de voormalige Primatoscholen en de aanschaf van een
unit voor de Wilbertschool.

in lijn met het afschrijvingsniveau.

● Toename van de voorziening groot onderhoud

● De voorziening groot onderhoud is toegenomen door een extra

dotatie verband
Primatoscholen.

houdend

met

de

overdracht

van

de

● Onder de kortlopende schulden zijn o.a. € 286.000 subsidies

opgenomen i.v.m. het inhaal- en ondersteuningsprogramma 20202021. Deze gelden zijn ontvangen i.v.m. Covid-19 en zullen vanaf
2021 ingezet worden. Daarnaast zijn er gelden ontvangen voor
een aantal projecten van het samenwerkingsverband
(kansengelijkheid, jonge kind, Hoogbegaafdheid) waarvan het geld
nog niet besteed is.
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Belangrijkste
(toekomstige)
investeringen
ontwikkelingen in kasstromen en financiering

en

In de balans is de dip in de liquiditeit van de afgelopen jaren
zichtbaar en tevens de noodzaak om deze weer op peil te brengen
in de komende jaren.
Dit gebeurt door strak te sturen op het meerjarig benodigde
rendement, een evenwichtige investeringspolitiek en een optimaal
gebruik van de leverancierskrediettermijnen.
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3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting
2023

Signalering

Solvabiliteit

0,56

0,53

0,57

0,58

0,59 Ondergrens:<0,30

Liquiditeit

1,22

1,02

1,18

1,24

1,30 Ondergrens:<0,75

Rentabiliteit

0,08%

-4,03%

0,45%

1,33%

0,91% Ondergrens:<10%

Genormaliseerde
rentabiliteit

0,08%

-1,08%

0,45%

1,33%

0,91% Ondergrens:<10%

11%

7%

8%

9%

10% Ondergrens: <5%

Weerstandsvermogen

Om de strategische doelen te behalen is een stabiele en gezonde financiële huishouding nodig. De Dr. Schaepmanstichting stelt hiervoor een
meerjarenbegroting op, waarin de omzetting van onze ambities wordt vertaald naar onder andere onderwijs, personele en financiële gegevens.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de Dr. Schaepmanstichting de komende jaren in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. De indicatoren
geven geen aanleiding tot continuïteitsproblemen.
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4. Impact coronavirus

Impact coronavirus
In het eerste kwartaal van 2020 heeft het coronavirus zich
wereldwijd verspreid. De impact van de verspreiding op de
volksgezondheid is groot. Ook de maatschappelijke en
economische gevolgen zijn aanzienlijk. Alle adviezen en
maatregelen in Nederland zijn gericht op het “maximaal
controleren” van het virus. Hiervoor is een aantal maatregelen
genomen die impact hebben op het onderwijs en dus ook op de
Dr. Schaepmanstichting. De maatregelen die al genomen zijn en
impact hebben op de Dr. Schaepmanstichting zijn:

We constateren dat niet alleen de situatie regelmatig verandert,
maar ook de adviezen en richtlijnen, de geboden en verboden en
de gevolgen daarvan voor de Dr. Schaepmanstichting. Dit proberen
we met mitigerende maatregelen zo goed mogelijk te beheersen.

● De scholen zijn gesloten tussen 16 maart en 10 mei voor het
reguliere onderwijs. De scholen hebben in deze periode
onderwijs op afstand gerealiseerd. Voor kinderen van ouders in
vitale beroepen is noodopvang geboden.
● Vanaf 11 mei t/m 7 juni zijn de scholen voor de helft van de tijd
weer fysiek in bedrijf geweest naast het al ingezette onderwijs
op afstand.
● Vanaf 8 juni zijn de scholen (binnen de grenzen van het RIVM
protocol) weer volledig open voor het reguliere onderwijs.
● Vanaf 16 december 2020 zijn de scholen weer gesloten tot 8
februari 2021.

Impact coronavirus
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Korte termijn en financiële impact:

Lange termijn en financiële impact:

De Dr. Schaepmanstichting heeft een crisisteam ingesteld. Dit
team bestaat uit het College van Bestuur, de manager onderwijs
en kwaliteit en de HR-manager. Waar nodig is het kernteam IT
m.b.t. het thuisonderwijs opgeschaald. Dit team monitort en
beoordeelt actualiteit en ontwikkelt beleid. We verwachten een
licht negatief effect door hogere kosten voor de hygiëne
maatregelen en een hoger ziekteverzuim. De Dr.
Schaepmanstichting is financieel gezond en heeft voldoende
buffers om dit op te kunnen vangen.

Het is op dit moment onbekend hoe de situatie in Nederland en
specifiek voor het onderwijs en de Dr. Schaepmanstichting zal
uitpakken. De Dr. Schaepmanstichting ontwikkelt hiervoor
scenario’s, waarvan de financiële impact in de begrotingscyclus
van dit najaar wordt meegenomen. Zo houden we er rekening
mee dat de huidige ontwikkelingen zullen leiden tot een recessie
met, op haar beurt, negatieve gevolgen voor de financiële ruimte
in de publieke sector.

In 2020 is ca. € 40.000 uitgegeven aan covid-19-testen voor
personeel en hygiëne artikelen.

Impact coronavirus

Evenwel stellen we ook vast dat de coronacrisis leidt tot kansen
en positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van het
leren op afstand.
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Bijlagen

DR. SCHAEPMANSTICHTING
RAAD VAN TOEZICHT
JAARVERSLAG 2020
De Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting heeft in het kalenderjaar 2020 belangrijke
besluiten genomen ter uitvoering van de toekomstplannen die in 2019 waren voorbereid en vastgesteld
in samenspraak met de Stichting Primato. Dat heeft ertoe geleid dat de Stichting Primato haar scholen
op 1 augustus 2020 heeft overgedragen aan de Dr. Schaepmanstichting. Daarmee is de
verantwoordelijkheid van de Dr. Schaepmanstichting verbreed naar nagenoeg het gehele primair
onderwijs in de gemeente Hengelo en draagt zij nu de zorg voor zowel bijzonder als openbaar primair
onderwijs. Dit gebeurt met respect voor de onderscheiden identiteiten en is te beschouwen als een
grensverleggende ontwikkeling op weg naar een gemeenschappelijk vorm te geven toekomst. Wij zijn
trots op dit besluit en hebben het met verve uitgedragen.
Hier volgt nu een overzicht op hoofdlijnen van de activiteiten die de Raad van Toezicht in 2020 heeft
uitgevoerd in het licht van zijn taken en verantwoordelijkheden.
VERGADERINGEN EN OVERLEG
In 2020 heeft de Raad van Toezicht zeven reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van het
College van Bestuur, en wel op de volgende data: 9 april, 23 april, 19 mei, 18 juni, 10 september, 8
oktober en 10 december. Vanwege de coronacrisis hebben de meeste vergaderingen plaatsgevonden met
gebruikmaking van een digitaal platform.
Naast deze reguliere vergaderingen zijn er door het jaar heen diverse overlegmomenten geweest van
individuele leden van de Raad van Toezicht met leden van het College van Bestuur. De vigerende
portefeuilles waren daarvoor het vertrekpunt.
De per 1 augustus 2020 te wijzigen bestuurlijke positie van de Dr. Schaepmanstichting en de daarbij
behorende afspraken maakte ook veel extra overleg noodzakelijk met de Stichting Primato, met de
gemeente Hengelo en met het bestuur van het samenwerkingsverband waarin de Dr.
Schaepmanstichting participeert. De Raad van Toezicht heeft op twee momenten intensief
afstemmingsoverleg gehad met de Raad van Toezicht van de Stichting Primato, in aanwezigheid van de
beide Colleges van Bestuur, te weten op 23 januari en op 9 april.
COLLEGE VAN BESTUUR
Samenstelling
In 2020 bestond het College van Bestuur uit twee personen, namelijk Peter Breur als voorzitter en
Herman Soepenberg als lid. Het College van Bestuur kent een collegiaal model waarbinnen de
voorzitter de verantwoordelijkheid draagt voor het primaire proces en het lid voor de secundaire
processen. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de wijze waarop het College van Bestuur
vorm heeft gegeven aan het proces van transitie en integratie dat samenhangt met de overdracht van de
scholen van de Stichting Primato.
Bezoldiging
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De beoogde verbreding van de stichting en de daaraan gekoppelde toename van de complexiteit van de
organisatie maakten dat de Raad van Toezicht als werkgever een onafhankelijk advies heeft gevraagd
over de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur. Dat advies is uitgebracht door “Een
Andere Kijk” en vervolgens integraal als beleidsdocument geaccordeerd door de raad. Daarbij is ook
expliciet rekening gehouden met het feit dat de Dr. Schaepmanstichting tevens het bevoegd gezag vormt
van Spring!, de organisatie van peuterspeelscholen in Hengelo. Op grond daarvan is de bezoldiging voor
de voorzitter bepaald op schaal B6, trede 8 en die voor het lid op schaal B6, trede 7, een en ander
conform de Cao Bestuurders PO. Vanwege de reeds aanzienlijke rol van de leden van het College van
Bestuur bij de aanstaande integratie van de beide organisaties voorafgaand aan de feitelijke datum van
overdracht van haar scholen door de Stichting Primato heeft de Raad van Toezicht besloten het nieuwe
bezoldigingsbesluit met terugwerkende kracht te laten ingaan op 1 januari 2020.
RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling
Per 1 augustus liep de tweede termijn van de heer Gerard ter Ellen als lid van de Raad van Toezicht af.
Tegelijkertijd traden op die datum twee nieuwe leden toe, afkomstig van de Raad van Toezicht van de
Stichting Primato, namelijk de heren Gerco van de Steeg en Ludan Schmid. Mevrouw Ingrid Kanger en
de heer Arco Blankestijn continueren hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht binnen de nieuwe
setting. Op deze wijze is de continuïteit vanuit de beide betrokken stichtingen gegarandeerd binnen de
nieuw gevormde Raad van Toezicht. De heer Jan Put bleef op zijn post als tijdelijk voorzitter tot 1
januari 2021.
Bezoldiging
Ook voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is advies gevraagd bij “Een Andere Kijk”
teneinde een regeling te kunnen vaststellen voor de nieuwe Raad van Toezicht vanaf 1 augustus 2020.
De vigerende regelingen binnen beide betrokken organisaties alsmede de wettelijke regels vanuit de
Wet Normering Topinkomens zijn de vertrekpunten geweest voor het uitgebrachte advies. Op grond
daarvan heeft de raad besloten de voorzitter een bruto vergoeding toe te kennen van Euro 6600,- en de
leden van Euro 4400,- per kalenderjaar. Dit nieuwe bezoldigingsbesluit geldt vanaf 1 augustus 2020.
Voorzitter
Om te kunnen voorzien in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021 als
gevolg van het vertrek van Jan Put per die datum is in het najaar van 2020 een wervingsprocedure
gestart. Deze procedure is uitgevoerd onder leiding van Erik Versteege Search. In oktober heeft de Raad
van Toezicht in unanimiteit kunnen besluiten de heer Ton Wennink te benoemen tot de nieuwe
voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021. De heer Wennink heeft brede ervaring als
onderwijsbestuurder en zal zich vanuit die optiek specifiek gaan richten op de aandachtsgebieden
onderwijs en kwaliteit. De heer Wennink is afkomstig uit Hengelo en kent de regionale context
derhalve uitstekend. De raad is ervan overtuigd in hem een uitstekende nieuwe voorzitter te hebben
gevonden, zeker ook met het oog op de zorgvuldige integratie van de betrokken organisaties in de
komende jaren.
Positionering
Een verdere professionalisering van de Raad van Toezicht binnen de vernieuwde en vergrote organisatie
ligt voor de hand. Een “heidag”, gepland voor het najaar van 2020 in aanwezigheid van de
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nieuwbenoemde voorzitter, kon door de coronacrisis helaas niet doorgaan. Jan Put en Ton Wennink zijn
echter goed in staat geweest hun onderlinge afstemming en overdracht betekenisvol te organiseren. De
beoogde “heidag” met de nieuwe Raad van Toezicht en het College van Bestuur zal nu medio 2021
plaatsvinden. Doel is om de onderlinge positiebepaling nader in te kleuren met het oog op de toekomst
en te bepalen wat er nodig is om de verdere professionele ontwikkeling van de Raad van Toezicht te
ondersteunen.
BELANGRIJKE PUNTEN VAN AANDACHT
Overdracht en integratie
De overdracht van de scholen van de Stichting Primato aan de Dr. Schaepmanstichting per 1 augustus
2020 en het bijbehorende proces van integratie stonden in 2020 centraal. Waar in 2019 al vele formele
en informele stappen ter voorbereiding waren afgehandeld is in de eerste helft van 2020 geopereerd aan
de hand van een uitvoerige en nauwkeurige demarcatielijst. Daarin was opgenomen welke activiteiten in
welk tijdsbestek en onder wiens verantwoordelijkheid ter hand moesten worden genomen en vervolgens
afgerond. Dat heeft goed gewerkt omdat de verwachtingen over de volgorde van handelen zo tijdig bij
alle betrokken partijen konden worden belegd.
In juni 2020 heeft de gemeenteraad van Hengelo ingestemd met het voorstel over de financiële
verplichtingen die de gemeente is aangegaan om de overdracht van de scholen van de Stichting Primato
aan de Dr. Schaepmanstichting zonder onverantwoorde risico’s voor de opnemende stichting te kunnen
laten plaatsvinden. Tevens is toen het besluit genomen de Stichting Primato per 1 augustus 2020 te
ontbinden. Zo kon het integratieproces op diezelfde datum officieel van start gaan.
Na de zomervakantie heeft het College van Bestuur alle medewerkers van Primato via persoonlijke
schoolbezoeken welkom geheten. De Raad van Toezicht is verder zorgvuldig op de hoogte gehouden
van de voortgang die stapsgewijs is bereikt in het realiseren van het zogenaamde “plan van scholen” dat
als de belangrijkste onderlegger voor de praktijk en de uitvoering van het integratieproces mag worden
beschouwd. De eerste inspanningen zijn gericht op het realiseren van enkele samenwerkingsscholen
binnen het verbrede bestuurlijke verband. Op deze manier kan worden gewerkt aan het behoud, de
spreiding en de toegankelijkheid van het primair onderwijs in Hengelo, zeker waar we in de toekomst te
maken krijgen met een zekere krimp van de bevolking.
Coronacrisis
De gestage opmars van het covid-19-virus heeft de hele samenleving, maar zeker ook het onderwijs voor
grote problemen en navenante uitdagingen geplaatst. De Dr. Schaepmanstichting is daar zeer proactief
mee omgegaan en heeft waar mogelijk de eigen verantwoordelijkheden breed uitgemeten. Zodoende is
er naar verhouding weinig kritiek gerezen op de wijze waarop de stichting heeft ingespeeld op de
ontwikkelingen rond het virus en het daarmee verbonden overheidsbeleid, zoals de tijdelijke sluiting van
de scholen. Dat stemt de Raad van Toezicht zeer positief, ondanks de barre tijden die we beleven.
Honderd jaar Dr. Schaepmanstichting
In december 2020 zouden we op feestelijke wijze hebben stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de
Dr. Schaepmanstichting. Daar is alle reden toe, maar de maatschappelijke situatie maakte dat helaas
onmogelijk.
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Het is een goed voornemen op een later moment alsnog aandacht te besteden aan dit jubileum en de
onvervangbare betekenis die de Dr. Schaepmanstichting in eerste instantie heeft gehad voor de
emancipatie van de katholieke bevolking van Hengelo en hoe zij zich vervolgens heeft ontwikkeld tot
een organisatie die open stond voor iedereen die zich herkende in onderwijs met een heldere
pedagogische identiteit zonder de oorspronkelijke achtergrond te veronachtzamen. Dat mag leiden tot
een historisch exposé dat wellicht op een beter moment en op een andere plaats alsnog de volle aandacht
kan krijgen.
Een nieuwe naam
Om recht te doen aan de nieuwe gedaante van de Dr. Schaepmanstichting na de opname van de scholen
van de Stichting Primato heeft de Raad van Toezicht het initiatief genomen om de stichting te voorzien
van een nieuwe naam, passend bij een toekomst waarbinnen identiteit, diversiteit en samenwerking met
hoofdletters worden geschreven. Dat leidt tot vormen van symbiose die met recht de nieuwe naam van
de stichting, Symbio, kunnen schragen.
TEN SLOTTE
De Raad van Toezicht dankt de leden van het College van Bestuur voor hun grote betrokkenheid en
voortvarendheid bij de opdrachten waar de Dr. Schaepmanstichting onder haar nieuwe naam Symbio
voor staat. Als vertrekkend voorzitter wens ik de stichting het allerbeste voor de toekomst, wetende dat
het primair onderwijs in Hengelo bij haar in de beste handen is.
De Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting:
Arco Blankestijn,
Ingrid Kanger-Cuypers,
Ludan Schmid,
Gerco van de Steeg.
Namens de leden van de Raad van Toezicht,
Jan Put, oud-voorzitter (voorzitter tot en met 31 december 2020)
Hengelo, 11 maart 2021

4

De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van de
Dr. Schaepmanstichting.
Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag (Dr. Schaepmanstichting), vallen,
dan is er naast de Medenzeggenschapsraad (MR) van de afzonderlijke scholen, ook nog een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). De GMR vertegenwoordigt dan
meerdere scholen. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken.
Het gaat dan om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de
scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en de
ouders van de desbetreffende scholen.
De GMR Dr. Schaepmanstichting bestaat dus uit een personeelsgeleding (PG) en een
oudergeleding (OG). Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden, ouders
kiezen de ouders. De leden in de GMR zitten er zonder last of ruggespraak in de GMR.
Met het instellen van een GMR staan de afzonderlijke MR-en onderdelen van hun
medezeggenschap af en dragen dit over aan de GMR.
Het voordeel van een GMR is dat het bevoegd gezag efficiënter kan besturen, omdat het bij
een aantal onderwerpen slechts één raad hoeft te betrekken.
Samengaan Dr. Schaepmanstichting en Stichting Scholengroep Primato Hengelo
Het afgelopen jaar stond natuurlijk ook in het teken van samengaan van deze 2 stichtingen.
In een proces waarbij beide GMR-en betrokken waren is het uiteindelijk gelukt om het
beslisdocument aangaande dit proces van instemming te voorzien op de vergadering van 8
april 2020.
Het nieuwe schooljaar 2020 -2021 zijn de beide GMR-en samengegaan tot 1 GMR.
Dit waren in totaal 36 leden: 24 ( 12 PG en 12 OG )van de Dr. Schaepmanstichting en 12 (6
PG en 6 OG) van de Scholengroep Primato Hengelo.
Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe GMR met in totaal 18 leden ( 9 pg en 9 og)
van de diverse scholen. Dit is de transitie GMR.
De bedoeling is dat deze GMR in de toekomst nog compacter zal opereren.
Rechten, bevoegdheden, plichten
Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet WMS.
Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven.
Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u hier vinden. In het
medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling
wisselt, hoe er gestemd dient te worden en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.
Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar. Dit reglement zal ook met het inwerking treden van
de transitie GMR op 1 januari 2021 worden aangepast.

Binnen de Dr. Schaepmanstichting is elke school met een eigen BRIN-nummer
vertegenwoordigd in de GMR.

Concept Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Dr.
Schaepmanstichting
schooljaar 2019-2020
●

Samenstelling

School
KBHZ
St. Jan
De Akker
Telgenkamp
Hunenborg
De Borgh
’t Eimink
De Schothorst
De Bleek
Plechelmus
Titus Brandsma
De Batavier
●

Personeelsgeleding
Jacqueline Kleinsman
Anique Mallens
Joyce Hijma
Anouk Masselink
Laura Hilderink
Martha Jansen
Anke Bonsing
Esther Heuker of Hoek
roulerend
Martijn ter Braak (voorzitter)
Miranda Hofstede
George Janssen

Oudergeleding
Dirk Boswerger
Jarno van der Velden
roulerend
Jan Gerard Kuper
roulerend
roulerend
Maarten Wiering
Marloes Hiddink
Marleen Meijer
Maurice Glandrup
Bas van Pelt
Saskia Rolleman

Inleiding
Dit jaarverslag betreft het schooljaar 2019-2020
In het afgelopen jaar heeft de GMR vergaderd op:
3 oktober 2019
11 december 2019
29 januari 2020
26 februari 2020
10 maart 2020
8 april 2020 (Meet)
21 april 2020 (Meet)
25 juni 2020
Daarbij zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest.
Dit jaarverslag is bedoeld om een overzicht te geven van de onderwerpen die zijn
besproken, de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en de besluiten die zijn
genomen.
Naast deze plenaire vergaderingen zijn er nog verschillende overlegmomenten geweest
tussen stuurgroep Schaepman/Primato over het samengaan van de 2 stichtingen en het
overdragen van de scholen.

●

Doelstelling van de GMR
De GMR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg. Verder waakt de GMR
tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke
gevallen. De GMR overlegt met het CvB waar het gaat om bovenschoolse kwesties van
gemeenschappelijk belang. De GMR heeft instemmingsrecht op een aantal onderwerpen
en adviesrecht op een aantal andere.

●

Professionalisering GMR
In het kader van de professionalisering heeft de GMR op 27 januari 2020 een MR Start
cursus georganiseerd voor de (nieuwe) leden van de afzonderlijk MR-en.

●

Vaste vergaderlocatie GMR
De Telgenkamp
Wezelstraat 71
7559 AR Hengelo

Onderwerp

Instemming of advies

datum besluit

Begroting 2020-2023
Statutenwijziging Dr.
Schaepmanstichting
Beleidsdocument
“Procesgericht volgen van het
jonge kind”
Vakantieregeling 2020-2021

Positief advies OG & PG
Instemming OG & PG

11-12-2019
29-01-2020

Positief advies OG & PG

26-02-2020

Positief advies OG & PG

26-02-2020

Beslisdocument

Instemming OG & PG

08-04-2020

Mobiliteitsbeleid

Positief advies OG & instemming
PG
Positief advies OG & instemming
PG

21-04-2020

Vervangingsbeleid

21-04-2020

OG = oudergeleding van de GMR
PG = personeelsgeleding van de GMR
Veel van bovenstaande onderwerpen zijn in kleine kring voorbesproken met een of
meerdere leden van het CvB. De kritische kanttekeningen en veranderingen die de GMR
heeft geplaatst zijn terug te vinden in de verslagen van de afzonderlijke vergaderingen.
Naast de instemmingen en adviezen houdt het CvB de GMR op de hoogte van de
ontwikkelingen op onderwijsgebied in brede zin maar uiteraard ook als het gaat om de
Dr. Schaepmanstichting in het bijzonder.
Samengaan Dr. Schaepmanstichting en Stichting Scholengroep Primato Hengelo
Het afgelopen jaar stond natuurlijk ook in het teken van samengaan van deze 2 stichtingen.
In een proces waarbij beide GMR-en betrokken waren is het uiteindelijk gelukt om het
beslisdocument aangaande dit proces van instemming te voorzien op de vergadering van 8
april 2020. Voor een uitgebreid inkijk in dit proces zijn de verschillende documenten in te zien
op de gedeelde Drive van de GMR.
●

Vergaderdata schooljaar 2020-2021
De Telgenkamp
Wezelstraat 71
7559 AR Hengelo
Tijdstip 19:30 uur

Donderdag
01-10-2020
Woensdag
09-12-2020
Woensdag
03-03-2021
Dinsdag 20-04-2021
Donderdag 24-06-2021

Namens de GMR,
Martijn ter Braak

