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Gelijkheid en 
respect zijn onze basis

We hebben aandacht voor het cultureel 

bewustzijn en de maatschappelijke betrokkenheid 

van onze leerlingen. Zo leren we hen goed te zorgen 

voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 

We leggen een stevige kennisbasis en bieden onze 

leerlingen  veelzijdige, brede ontwikkeling. We stimuleren 

een onderzoekende en creërende houding, zodat onze 

leerlingen een leven lang blijven leren. We maken hen 

bewust van hun eigen mogelijkheden en laten 

hen gebruik maken van moderne, digitale 

middelen en media. 

Moderne, 
digitale middelen

Goed zorgen
 voor elkaar

Respect

Stevige 
kennisbasis

Brede 
ontwikkeling
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WIJ HEBBEN 
EEN GEZONDE 

FINANCIËLE BASIS
Financieel resultaat

Het jaar 2019 sloten we af met een positief resultaat van € 61.191, terwijl een 
negatief resultaat van €107.406 begroot was. De positieve afwijking van 

€168.597 wordt veroorzaakt door de opgenomen bestemmingsreserve 
van €377.000 voor personele baten. Deze werd in 2019 ontvangen en in 

februari 2020 uitgekeerd.



Hoe wij onze 
doelen waarmaken
Onze missie, visie en 
 organisatiedoelen 
vormen de basis voor 
de schoolplannen

Er is systematisch 
aandacht voor 
kwaliteitszorg middels 
de methodiek ‘Werken met 
kwaliteit’. Het management 
team werd in 2019 4 dagen 

geschoold in de laatste 
ontwikkelingen op dit vlak.

In 2019 nam NBS 
Teteringen haar 
 toekomstbestendig, 
modern schoolgebouw 
in gebruik, met geïnte-

greerde kinderopvang/ 
peuteropvang/ BSO. 

30 medewerkers 
maken gebruik van 

bedrijfsfitness.

We boden onze 
leerlingen in 2019 
een rijk palet 
aan culturele 
activiteiten, 
medegefinancierd uit 

ouderbijdragen.

We zetten in op 
de (bovenschoolse) 

samenwerking van 
onze medewerkers, onder 
andere op het vlak van IB, 
ICT, cultuur, vertrouwens-
personen, meerbegaafdheid, 
wetenschap & techniek  en 
de werkgroep cao. 

In 2019 vond professiona-
lisering van de planning 
& control cyclus voor de 
directie plaats aan de hand van 
 marapgesprekken en gebruik 
van het TIG platform.

De uren voor duurzame 
inzetbaarheid worden in 
toenemende mate ingezet 
voor persoonlijke oriëntatie 
op ontwikkelingen in het 
onderwijs. 
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We staan voor 
ons vak

Leerkrachten houden van hun vak. Vol overgave zetten zij 
zich in voor onze leerlingen. Zij gaven in 2019 gehoor aan 
de oproep tot staking van de onderwijsbonden. Daarmee 
werd gevraagd extra geld vrij te maken voor de inzet van 
voldoende collega’s, vermindering van de werkdruk en een 
verhoging van het salaris. 

Het schoolbestuur ondersteunde het doel van de 
staking, omdat zij zelf de gevolgen ervaart van het 
toenemend lerarentekort. We zetten ons in voor een 
structurele oplossing. 
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helpen bij samen 
leren en werken

In ons onderwijs aanbod stonden ook in 2019 de 
Coöperatieve Leer strategieën centraal. Didactische 
structuren helpen de leerlingen bij het samen leren 
en werken. Leerkrachten zetten de strategieën op 
elk geschikt moment in. Zo zorgen zij voor hogere 
leeropbrengsten, beter klassenmanagement, 
sociale verbondenheid en een veilig klimaat. Inmiddels 
is 85% van onze medewerkers geschoold in het 
werken met CLS. 

Coöperatieve 
Leerstrategieën 
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Prominentere plek voor 
ICT in ons onderwijs

ICT nam in 2019 een steeds prominentere plek in in ons 
onderwijs. Op steeds meer leermomenten werd gebruik 
gemaakt van laptops en de vaardigheid van onze leerkrachten 
om laptops in te zetten in het onderwijs groeide. We hebben 969 
laptops/tablets, 1,90 leerling per computer.

Voor de communicatie met ouders namen we de 
app ‘Parro’ in gebruik, zodat we ouders gemakkelijk 
kunnen informeren én een kijkje kunnen geven in 
de schooldagen van hun kinderen aan de hand 
van foto’s en verslagen.  Alle scholen van de 
stichting lanceerden een nieuwe website. 
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Trots op oordeel
Onderwijsinspectie

Trots zijn wij op het oordeel van de Onderwijsinspec-
tie. NBS Dirk van Veen kreeg een themabezoek met 
aandacht voor de overgang van PO naar VO. Bij NBS 
Burgst en NBS Teteringen stonden de didactische 
vaardigheden centraal. De bezoeken zijn onderdeel 
van landelijk onderzoek. De inspectie gaf een 
positieve terugkoppeling en complimenten over 
de analyse van de opbrengsten en de vertaalslag 
naar het handelen van de leerkrachten. 
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SNB IN CIJFERS

Aantal medewerkers 

190
127 fte

Gemiddelde omvang 
van de aanstelling 

 0,6 fte

Leerlingenaantal

 1.831
Aantal groepen 

76 
Gemiddeld 24 leerlingen 

per groep

Investering in 
professionalisering

€131.500,- 
€ 650,- per 

medewerker

Verzuim 2019

7% 
Streven verzuim: 5%
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‘Omdenkdag’, 
dat geeft energie

Werken in het primair onderwijs is zinvol en dankbaar 
werk. Wij geven daar met passie vorm en inhoud aan 
en soms gaat dat gepaard met de nodige zorgen en 
problemen: volle agenda’s, voortdurend wijzigende 
regelgeving, zorgen om kinderen en elkaar. Stuk voor 
stuk uitdagingen die we graag aangaan. Tijdens onze 
gezamenlijke studiedag trainden we onszelf daarom in 
de techniek van het ‘omdenken’. Daarmee brengen we 
steeds opnieuw de mogelijkheden in kaart, die we zien 
om te komen tot oplossingen. Dat geeft ons energie!
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Professionalisering 
en naleving 

van de AVG

In 2019 vond een verdere professionalisering van onze 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de AVG plaats.  
Stichting Nutsscholen stelde daartoe een Functionaris 
Gegevensbescherming, die toeziet op de naleving 
van de AVG en daarin wordt ondersteund door de 
Privacy Offer van de stichting. 
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Onderwijsresultaten op 
óf boven ondergrens

De resultaten van de eindtoets in 2019 zijn van alle scholen 
op óf boven de inspectie ondergrens van de school verge-

lijkingsgroep. Van onze leerlingen stroomde 36% uit naar 
het VMBO en 64% naar Havo/VWO.

De onderwijsresultaten van onze scholen in 2019 zijn 
te zien op www.scholenopdekaart.nl. 

http://www.scholenopdekaart.nl
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Nieuwe 
bestuurder

In september 2019 
trad mevrouw Anette 
de Ruiter aan als 
bestuurder van de 
Stichting Nutsscholen 
Breda. Zij nam het 
stokje over van de 
heer Ben Sanders, die 
na een dienstverband 
van 43 jaar aftrad.


