
Volop in beweging
Jaarverslag 2017

Volop in beweging
Jaarverslag 2017



2 3

Het jaarverslag is traditiegetrouw een geijkt moment om terug te blikken,  
maar nu wij dat voor het eerst als Morgenwijzer doen, is het helemáál een  
mijlpaal. Wat is er ongelooflijk veel gebeurd in 2017. Wat is er veel werk verzet  
en wat zijn we naar elkaar toegegroeid! Er is een vliegwiel van vernieuwing 
op gang gebracht dat we met alle scholen draaiende houden, ieder vanuit  
zijn eigen kracht en met zijn eigen inbreng. 

Uiteraard zijn we trots op de beweging die we samen hebben ingezet. 
Tegelijkertijd ervaren we ook een zekere natuurlijke verwantschap. De naam  
Morgenwijzer klinkt al lang niet meer vreemd in de oren. Nieuwe collega’s  
worden langzamerhand bekende gezichten. Een open, onderzoekende  
houding is de basishouding van Morgenwijzer. Zij brengt ons nieuwe inzichten 
en nodigt ons uit om in de spiegel te kijken: wat willen we graag behouden,  
wat kan er beter en wat kunnen we daarin van de ander leren.

In dit jaarverslag staan die beweging en vernieuwing centraal. We lichten  
onze strategie toe, die we in nauwe samenwerking met directeuren, mede- 
werkers, kinderen, ouders en maatschappelijke partners hebben geformuleerd. 
Vervolgens laten we zien hoe die visie langzamerhand een invulling krijgt en  
gaat leven. Dat proces omspant een langere periode dan één enkel  
schooljaar. Het behelst keuzes en plannen, uitproberen en bijsturen, en ja,  
soms ook vallen en opstaan.

Wat voor Morgenwijzer het belangrijkst is, is dat dat we in beweging blijven.  
Natuurlijk, soms maken we even een pas op de plaats om te zien of we  
nog de goede kant op gaan, maar daarna hernemen we ons ritme. 
Lopen, hollen, struikelen en dansen: vooruit gaan we. Vooruit!

Hans de Roode en Jeannette de Heij
College van bestuur Morgenwijzer 
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1.1 Missie, doelstelling, ambitie
Met 26 locaties in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop,  
Kaag en Braassem en Zoeterwoude biedt Morgenwijzer volop keuze aan 
kinderen, ouders en leerkrachten in het Groene Hart. Al onze scholen 
onderschrijven een aantal verbindende kernwaarden, waaraan zij hun  
eigen invulling geven. Die rode draad, die met al onze scholen is verweven, 
hebben wij verwoord in onze naam: 

Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst,  

met ruimte voor verschillende perspectieven. 

Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders 

en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.

Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardig- 

heden om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.

Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en 

medewerkers die binnen Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

Dit is het eerste jaarverslag van Morgenwijzer, in 2017 ontstaan uit de fusie tussen SKBA (Stichting Katholiek Basis- 
onderwijs Alphen aan den Rijn e.o.) en Sopora (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen). De formele  
oprichting vond weliswaar plaats op 1 augustus 2017, maar het gehele jaar stond in het teken van de vorming van 
een krachtige, vernieuwende onderwijsorganisatie. 

Het voornaamste doel van de fusie is dat wij leren van elkaar om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. 
Door onze krachten te bundelen, kunnen wij de hoge kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en beter inspelen op  
actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om veel zaken efficiënter en  
effectiever te regelen. Door voort te borduren op hetgeen ons bindt en versterkt, maken wij van Morgenwijzer een 
eigentijdse en toekomstbestendige onderwijsorganisatie. Wij zijn vandaag al wijs en Morgenwijzer.

1. Verslag van het bestuur

1.2 Strategie in beweging
De rode draad door 2017 was het traject ‘Strategie in Beweging’. We wilden het strategisch beleid van Morgenwijzer 
niet van bovenaf ontwikkelen, maar met elkaar, als een gezamenlijke zoektocht. Daarom hebben we diverse co- 
creatiesessies en pizza-avonden georganiseerd, samen met leerkrachten, directeuren, ouders, kinderen en partners  
van onze basisscholen. Welke richting willen we uit, welke koers zetten we in? Met die vragen gingen we samen aan  
de slag, vanuit een nieuw perspectief. 

Dit proces heeft ertoe bijgedragen dat we als collega’s en betrokkenen sterker naar elkaar zijn toegegroeid. Wij delen 
de overtuiging dat het onderwijs anders en beter kan, maar willen tegelijkertijd ons huis op orde hebben (en houden). 
Deze uitgangspunten leidden tot de formulering van vijf ‘richtinggevende uitspraken’(zie paragraaf 2) die als leidraad 
dienen voor het onderwijs op alle Morgenwijzerscholen. 

Leerkrachten en andere medewerkers van onze scholen kwamen in 2017 voor het eerst als nieuwe organisatie bij 
elkaar tijdens het Morgenwijzer Festival. Deze dag stond in het teken van ontmoeting, verbinding en ontwikkeling.  
Het was de kick-off voor het vervolgtraject ‘Scholen in Beweging’ dat doorloopt in 2018. Iedere school geeft daarin
een eigen invulling aan de vijf richtinggevende uitspraken. In een 1-A4-plan benoemen zij welke beweging al is 
ingezet en welke nog op gang moet komen. 

1.3 Identiteit
Morgenwijzer biedt plaats aan scholen met  
een katholieke, protestants-christelijke of open- 
bare achtergrond. Bestuurlijk stappen wij dus  
over de grenzen van de traditionele denominaties  
heen, maar deze blijven op schoolniveau  
gehandhaafd. Vanuit dat perspectief hebben wij  
in 2017 veel aandacht besteed aan de discussie  
over identiteit. Wat zijn onze gezamenlijke normen  
en waarden? Welke ruimte krijgen de scholen  
voor de ontwikkeling van hun eigenheid? Rondom  
dit thema is een werkgroep gevormd die in 2018  
met een beleidsnotitie komt. Deze notitie dient  
als een stevige, gezamenlijke basis waarop de 
scholen kunnen voortbouwen voor het behoud  
en de ontwikkeling van hun eigen identiteit.

1.4 Harmonisatie
De fusie heeft geleid tot de openheid om oude patronen 
los te laten en zo ot een verfrissende harmonisatie te  
komen. In verschillende werkgroepen en brainstorm- 
bijeenkomsten met bestuurders, medewerkers, ouders 
en waar nodig externe adviseurs hebben we de nieuwe 
organisatie in de steigers gezet. Daarbij kwamen thema’s 
aan bod als HRM, passend onderwijs, het schoolleiders- 
profiel, het managementstatuut, de verdeling van de  
middelen, de ICT-toekomst en de vorming van de  
diverse gremia. De centrale vraag was steeds: “Wat wil  
jij voor de nieuwe organisatie?” Dit gaf ruimte om niet 
de bestaande situatie als vertrekpunt te nemen, maar  
echt out-of-the-box te denken. Deze aanpak heeft  
geholpen om tot gedragen besluiten te komen, waarbij 
de verschillende partijen nieuwe inzichten opdeden en  
tot verrassende uitkomsten kwamen (zie paragraaf 3.5  
voor de harmonisatie beleidsstukken).

1.5 Spreidingsplan
Met de fusiepartners van de op 1 januari 2017 gevormde stichting WIJ de Venen bestaat al jarenlang een goede relatie.  
Onze bovenschoolse organisaties zijn samen gehuisvest in een pand in Alphen aan den Rijn. Sinds enkele jaren hebben  
wij om de week een structureel overleg met elkaar, onder meer over huisvesting en over de regionale spreiding van  
onze scholen. Dit heeft tot een intentieverklaring geleid voor een spreidingsplan, waarop zowel de GMR als de raad  
van toezicht akkoord hebben gegeven. De afspraak is dat op termijn de scholen in de gemeenten Nieuwkoop en  
Kaag en Braassem onder WIJ de Venen gaan vallen, waar de scholen in Alphen aan den Rijn tot Morgenwijzer  
gaan behoren. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp, nemen beide organisaties de tijd om tot een gedragen  
uitwerking van dit plan te komen. 

1.6 Samenwerking
In de wijken en kernen van Alphen aan den Rijn nemen onze scholen een verbindende positie in, met een groot aan-
deel in de gemeenschap. Morgenwijzer werkt samen met andere scholen, maar ook met externe maatschappelijke 
partners, om tot een doorgaande leerlijn voor alle kinderen te komen. Wij zetten onze deuren open om van elkaar  
te leren en kijken over de vier muren van het klaslokaal heen om meer mensen bij ons onderwijs te betrekken. Wij trekken  
van binnen naar buiten (natuur, cultuur, bedrijven), maar halen die buitenwereld ook naar binnen, naar het hart van 
onze onderwijsactiviteiten.

1.6.1 Samenvoeging van scholen
In 2017 liepen er verschillende trajecten rondom  
samenwerking en samenvoeging van scholen  
(zie paragraaf 3.4) vaak gekoppeld aan nieuwbouw- 
plannen. Waar scholen dan een formeel samenwerkings- 
verband met elkaar aangaan overleggen zij hoe vorm  
te geven aan hun eigen identiteit en denominatie en  
ontstaan samenwerkingsscholen. Uiteraard binnen de
kaders van de Morgenwijzer identiteit.

1.6.2 Integrale Kindcentra (IKC) 
Morgenwijzer investeert samen met Junis Kinderopvang, 
PeuterStart en Scope Scholengroep in de ontwikkeling  
van integrale kindcentra (IKC) in Alphen aan den Rijn.  
Onderwijs en kinderopvang bouwen gezamenlijk aan  
een omgeving die optimale ontwikkelingskansen biedt  
aan kinderen van 0 – 13 jaar. Met elkaar (leerkrachten,  
pedagogisch medewerkers, ouders en andere keten-
partners in sport, cultuur en zorg) vinden we voor elk kind 
de juiste begeleidingsvorm, gericht op een brede vorming. 
Met de andere besturen hebben we hierover afspraken 
gemaakt, verwoord in de intentieverklaring ‘Samen op  
één lijn’. 



1.6.3 Samenwerken aan de toekomst van  
         het onderwijs (PABO/MBO)
In 2017 hebben we de contacten met de Hogescholen 
van Den Haag en Leiden geïntensiveerd, en dat geldt  
ook de samenwerking met MBO-Rijnland. Voor de  
studenten van PABO organiseren wij gezamenlijke  
opleidingstrajecten, waarbij zij drie dagen les afwisselen 
met twee dagen praktijk in één van onze scholen. 
Door deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  
te dragen, kunnen wij invloed uitoefenen op de toekomst 
van het onderwijs. De studenten zijn immers de leer- 
krachten of de onderwijsassistenten van morgen.  
Door een bijdrage te leveren aan hun vorming, geven  
wij ook richting aan onze visie op onderwijs. Samen met 
hen kijken wij bijvoorbeeld naar de inzet van digitale  
middelen, de inbedding van de 21e-eeuwse vaardigheden 
in het onderwijs of het aanbieden van maatwerk onderwijs. 

1.6.4 Samenwerkingsverband Rijnstreek
Met de ondersteuningsmiddelen van het samenwerkings- 
verband Rijnstreek wordt het passend onderwijs binnen 
Morgenwijzer vormgegeven. Dit geld besteden wij onder 
meer aan de inzet van meer onderwijsassistenten.  
Dankzij hun ondersteuning hebben leerkrachten meer  
tijd om in te spelen op wat leerlingen nodig hebben.  
Verder vervullen de IB’ers een belangrijke taak voor het 
vormgeven van Passend Onderwijs. In overleg met de  
ouders en de school zijn zij mede verantwoordelijk voor  
het toewijzen van ondersteuning aan leerlingen die dit  
nodig hebben. De directeuren zijn eindverantwoordelijk 
voor de inzet en besteding van het budget. 

Ook in het samenwerkingsverband zien we dat er steeds 
meer nadruk ligt op kennisdeling: wat kunnen we van 
elkaar leren en doen we de goede dingen met elkaar? 
Alle partners dragen op hun eigen manier bij en met die 
gebundelde expertise beantwoorden we aan de vraag 
vanuit de hedendaagse samenleving. 

1.7 Dreigend lerarentekort
Met ons personeelsbeleid proberen we te anticiperen op het dreigende lerarentekort in het primair onderwijs.  
Bij uitval door ziekte doen we een beroep op ons kernteam: een team van eigen mensen die via RTC  
(Regionaal Transfer Centrum) worden gecoördineerd om in te vallen. Langzamerhand wordt dit steeds lastiger,  
omdat alle invallers vrijwel doorlopend worden ingezet. Om het structurele tekort op te vangen en leerkrachten  
aan Morgenwijzer te binden, ook op de lange termijn, hebben we diverse projecten geïnitieerd: 

• wij proberen herintreders te werven; 
• wij bieden jonge leerkrachten traineetrajecten aan;
• wij bieden MBO en HBO stageplekken aan, in nauwe samenwerking met de opleidingen;
• wij ondersteunen de ontwikkeling naar een meer flexibele PABO-opleiding (bv. deeltijd);
• wij blijven investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een organisatiestructuur die ruimte biedt  
   voor persoonlijke ontwikkeling.
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Op onze scholen begeleiden en stimuleren wij de kinderen om hun eigen plek te vinden, zowel in de wereld van  
vandaag als die van morgen. Ons onderwijs bereidt hen daarop voor, met vijf principes die richting geven aan het denken 
en doen op alle Morgenwijzerscholen. In 2017 hebben we die richtinggevende uitspraken met elkaar geformuleerd:

1. we stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
2. we maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
3. we zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
4. we zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
5. we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen. 

Hieronder geven directeuren van verschillende scholen een toelichting op de wijze waarop zij daaraan een eigen 
invulling geven.

2.1 “We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit  
         en een onderzoekende houding.”
Op De Populier worden de kinderen aan de hand van onderzoeksvragen uitgedaagd om ideeën te bedenken,  
te delen en uit te voeren. Meer nog dan het einddoel, draait het om het proces dat het kind doorloopt om dit  
te bereiken. 

Directeur Karin Klein: “Blijf de verwondering koesteren: dat is wat wij onze leerlingen willen meegeven. 
De leerkracht geeft hen dan een bepaalde onderzoeksopdracht mee, waarmee zij op hun eigen manier aan 
de slag gaan. Kan een auto op zoutwater rijden? Kunnen jullie helpen bij het automatiseren van de tafels?  
Ik word blij van alle ideeën die zo’n open vraag oproept. 

In 2017 hebben we meegedaan met een challenge van de Hogeschool Leiden: bedenk iets wat bijdraagt  
aan een gezondere leefstijl en meer bewegen. Onze inzending was een rad van fortuin met dertig gezonde  
ideeën. De ene groep denkt dan na hoe je zo’n rad kunt bouwen, terwijl de andere gaat brainstormen over  
de inhoud. Nieuwsgierigheid maakt dat kinderen open staan voor wat er nog meer te ontdekken valt.

Veel is erop gericht om de kinderen ook te laten proeven van wat er nog meer is, naast de cognitieve ontwikkeling  
in taal en rekenen. Het delen van ervaringen en het kijken bij elkaar in de groep is daarbij een belangrijk middel, 
zowel voor kinderen als leerkrachten. We betrekken daar ook de talenten van ouders bij. In onze wijk zijn grote 
verschillen in sociaal-economische en etnische achtergronden. Daarom organiseren wij regelmatig een meet  
& greet op onze school, om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Ook daarin helpt een onderzoekende 
houding: wees nieuwsgierig naar elkaar, zonder oordeel. Dan gaat er een wereld voor je open.” 

2. Richtinggevende uitspraken op                 onze scholen

2.2 “We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten.”
Op het Vianova worden de kinderen nauw betrokken bij hun eigen leerproces. Zij worden aangezet om  
zelfstandig in actie te komen, omdat je daar meer van opsteekt dan wanneer alles voor je wordt voorgekauwd.  
En ja, soms moeten dingen gewoon. Ook dáár leer je van. 

Directeur Renee Thierry: “Ik zie onze school als een soort oefenmaatschappij. Tegenwoordig wordt van alle burgers  
verwacht dat zij zelf initiatief tonen en in beweging komen, dus dat kun je maar beter jong leren. Het werken 
met IPC (International Primary Curriculum), een thematische methode voor wereldoriëntatie, is daartoe een  
mooi middel. We hebben geen losse boeken voor geschiedenis, natuurkunde of aardrijkskunde, maar kiezen  
per bouw een aantal thema’s die we in onderlinge samenhang behandelen. 

Neem bijvoorbeeld het milieu; dat heeft linkjes met het klimaat, economie, historische verhoudingen, innovatie 
en techniek. In die context kun je veel dieper op een thema ingaan en dat is zowel voor leerlingen als leer- 
krachten interessant. Wat weet je hier al over? Wat zou je nog willen leren? Door die vragen te stellen, prikkel je 
kinderen om hun eigen antwoorden te vinden. De leerkrachten vullen die basis waar nodig aan, met het oog  
op de gestelde leerdoelen. Wat een kind niet kent, zal het ook niet zelf benoemen als leerdoel. Het is aan ons  
om die horizon te verbreden.

We werken op onze school met portfolio’s. Kinderen selecteren zelf hun werkjes en presenteren die aan hun  
ouders. In hun aanwezigheid geeft de leerkracht dan feedback. Door die werkwijze krijgen onze leerlingen  
meer zelfinzicht. Algemene uitspraken maken plaats voor nuances. ‘Ik ben helemaal niet creatief!’ wordt dan:  
‘Ik kan misschien niet goed tekenen, maar ik schrijf mooie verhalen die ik graag deel met de rest van de groep.’  
Zo worden zij zich bewust van hun talenten, in de wetenschap dat iedereen anders is en dat je dus in samen- 
werking tot de beste resultaten komt.”
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2.4 “We zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen.”
Op de Jenaplaneet zijn ze in 2017 gaan werken met driejarige stamgroepen. Daardoor komen de kinderen  
nog beter tot hun recht, met al hun verschillende talenten. In hun eigen tempo en in verschillende rollen leren  
zij van en met elkaar.

Directeur Annemieke de Boer: “Een kind ontwikkelt zich nooit lineair, met even grote sprongen op alle vlakken. 
Met onze indeling in een onder-, midden- en bovenbouw, geven wij ze verschillende ingangen om te leren.  
Kijk, als je thuis bijvoorbeeld de benjamin bent, kun je op school ervaren wat het betekent om de oudste te zijn. 
Je krijgt dan de ruimte om vaste patronen te doorbreken. Je leert bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te nemen, 
kennis te delen en samen te werken. Omdat onze leerlingen met drie jaargangen bij elkaar in een groep zitten, 
kunnen ze op natuurlijke wijze oefenen met die rollen en daarin doorgroeien. Waar je op sommige gebieden 
misschien hulp moet leren vragen, ben je op andere gebieden de vraagbaak voor je klasgenoten. Je bent 
pas ergens aan toe, als je eraan toe bent.

Daarom werken wij ook met portfoliomappen in plaats van rapporten. Aan de hand van doelenlijsten houden 
kinderen zelf bij wat zij geleerd hebben. Met werkjes en toetsen laten zij zien wie zij zijn, wat zij kunnen en wat  
zij nog willen leren. Uiteraard volgt de leerkracht die leerlijn nauwgezet, maar doordat de kinderen hun map 
zelf samenstellen, zijn ze ook trots op hun eigen groei. Zij leren beter te plannen en hun talenten te ontwikkelen, 
maar krijgen ook meer grip op wat minder gemakkelijk gaat. Dat zijn waardevolle lessen die zij de rest van hun 
leven met zich meedragen. Samenleven is immers zoveel meer dan kennis vergaren.”

2.3 “Wij zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van 
        en in te leren.”
Kinderen moeten hun energie kwijt kunnen, vinden ze op de Hobbitburcht. En omdat niet alle kinderen van  
voetbal houden, werd een gedeelte van het schoolplein aan de Havixkhorst groener gemaakt en kreeg de  
locatie Batenstein een kleutertuin.

Directeur Esther Biljard: “Onderzoek toont aan dat de kleur groen rust geeft, en dat kinderen ruimte nodig  
hebben om te bewegen. Daarom gaan wij vaak naar buiten en halen wij de buitenwereld ook naar binnen. 
Waar eerst een grasveldje was, zijn nu hutjes en ronde boomstammen. Het ene kind rommelt nu eenmaal liever  
met een stokje in de modder, waar de ander wil hollen en springen. In de kleutertuin hebben we bloemen en 
bomen geplant en ook een spannende ontdekstruinplek aangelegd. Hoe groeit en bloeit zo’n plant nou?  
Wat gebeurt er als je geen water geeft? Zo leren onze kinderen spelenderwijs om zorg te dragen voor de  
natuur en voor hun eigen leefomgeving. 

We hebben op onze scholen ook een project met afval gedaan, met zoiets simpels als de rietjes van een  
drinkpakje. Je merkt dan ook dat de kinderen er veel bewuster mee omgaan. We doen geregeld mee met  
de wijkschoonmaak en trekken dan gewapend met onze prikstokken de buurt in. Voor de lessen verkeer  
stappen we ook daadwerkelijk op de fiets, om in de praktijk te leren waar je op moet letten. Het zijn allemaal 
voorbeelden van ontdekkend leren, en we zijn blij dat Morgenwijzer dit ook als speerpunt in haar onderwijsvisie 
heeft opgenomen. We kunnen nu gemakkelijk aanhaken, waardoor het meer gaat leven op de scholen en 
meer smoelwerk krijgt.”

2.5 “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
         voor onze kinderen.”
In Nieuwkoop deelt OBS De Zilveren Maan het gebouw met twee andere scholen van verschillende besturen.  
Dat is geen beletsel om intensief met elkaar samen te werken, zoals dat ook wordt gedaan met ouders, 
verenigingen en buurtsportcoaches. 

Directeur Marcel Blauw: “In het dorp draag je samen de verantwoordelijkheid, dat is even uniek als vanzelf- 
sprekend. Onze school straalt openheid uit en het team brengt dat enthousiasme over. Als openbare school  
dragen we actief uit dat we er voor iedereen zijn. Dat is geen papieren tijger; we handelen er gewoon naar.  
Dat betekent dat we creatief zijn in het zoeken naar de beste oplossing voor ieder kind en dat we dat ook  
laten zien. Misschien niet altijd volgens het boekje, maar het is wel voelbaar dat we er zijn om elkaar te helpen.

Met onze ouders proberen we snel een band op te bouwen, al hebben we echt verschillende rollen. De leer- 
krachten geven het onderwijs vorm, waar de ouders de ontwikkeling van hun kind op de voet volgen. Zij maken  
hen 18,5 uur per dag mee; wij slechts 5,5 uur. Dan is het toch logisch dat je het met elkaar hebt over de juiste  
aanpak? Als school investeren we in een direct contact met de ouders, ook in een praatje of een mailtje over  
kleine, dagelijkse dingen. Elk jaar leveren wel honderd ouders een bijdrage aan de school, in welke participatie- 
vorm dan ook. Het kind is onze gedeelde prioriteit en samen zorgen staat voorop. De rest is leuk meegenomen 
en het is fijn dat veel ouders daar dan ook ‘ja’ op zeggen.” 
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3. Actuele organisatieontwikkelingen

3.1 Organisatiestructuur
Morgenwijzer heeft een collegiaal college van bestuur bestaande uit twee leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht  
op de het college van bestuur. Het college van bestuur en de GMR voeren met elkaar en in vertrouwen de dialoog.  
Binnen Morgenwijzer krijgen de scholen/directeuren veel vrijheid voor de onderwijskundige keuzes van de scholen.  
Dat levert een breed palet aan profilering op, zodat ouders kunnen kiezen. 

Een belangrijk mandaat voor het dagelijks bestuur, de organisatie en de eigenheid van de scholen is neergelegd bij  
de schooldirecteuren. Daarnaast vervult het gezamenlijke overleg van de directeuren een belangrijke rol als platform 
voor advies aan en klankbord van de bestuurders.

Alle structuren en gremia in en om onze scholen - managementteam, bedrijfsbureau, college van bestuur en raad  
van toezicht - zijn dienstverlenend aan het primaire proces: het functioneren van de scholen. Zij zijn gericht op:

• het ontzorgen van directeuren en teams, zodat deze zich zonder afleiding kunnen focussen op het primaire proces; 
• het mogelijk maken van zaken die directeuren en hun teams niet alleen kunnen, maar die zij met ondersteuning  
   of in samenwerking met andere scholen of partijen wel kunnen realiseren. 

Morgenwijzer heeft 26 locaties in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem en Zoeterwoude. 
Het leerlingaantal op 1 oktober 2017 was 4.693 (zie bijlage 1). 

Afbeelding 1. Organogram Morgenwijzer

3.2 Onderwijs en onderwijsprestaties
Om onze kinderen optimaal te ondersteunen, werkt Morgenwijzer in het kader van passend onderwijs met ingang 
van 1 augustus 2018 met verschillende schillen:

1. De eerste schil wordt gevormd door de scholen. Hier zorgen de leerkrachten, aangevuld en ondersteund door de  
    onderwijsassistenten en IB-ers, dat ieder kind tot zijn recht komt. Tot deze eerste schil rekenen wij ook de plus- en  
    zorgklassen ten behoeve van de eigen school en/of wijk.
2. Wanneer kinderen meer ondersteuning op maat nodig hebben, dan betrekken we die uit de tweede schil.  
    Deze bestaat uit bovenschoolse specialisten die bij Morgenwijzer of het samenwerkingsverband werken voor  
    alle scholen en kinderen (orthopedagogen met expertise op het gebied van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie).  
    Het accent ligt hierbij voornamelijk op de expertise rondom gedrag. 
3. De derde schil bevat de expertise die per school verschillend kan zijn. Deze expertise is niet binnen Morgenwijzer  
    voorhanden en zal waar nodig worden ingehuurd (AED, taalklas, RT, etc.). 

In Bijlage 2 treft u de resultaten  
van de eindtoetsen over 2017 per school. 

Tabel 1. Stagiaires Morgenwijzer

Tabel 2. Adviezen voortgezet onderwijs

3.3 Personeel
Ook voor ons personeelsbeleid hebben we in de aanloop naar de fusie gekeken naar wat wij belangrijk vinden en 
naar de koers die wij met onze organisatie willen inslaan. De richtinggevende uitspraken die wij hebben geformuleerd 
voor de kinderen (zie paragraaf 2) zijn evengoed van toepassing op onze medewerkers. Wij vinden het dus belangrijk 
om te werken vanuit eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes te maken, eigenaarschap te nemen vanuit inzicht en te 
handelen vanuit de collectieve ambitie en de gemeenschappelijke waarden van Morgenwijzer. Wij gaan uit van de 
professionaliteit van onze mensen en geven hen de ruimte om hun uniciteit en identiteit te ontwikkelen. Onze organisatie- 
cultuur beweegt mee in die richting: van controle naar vertrouwen. Naast de basiskennis en -vaardigheden besteden 
we veel aandacht aan talentontwikkeling. Medewerkers verbinden hun eigen ontwikkeling met de ambities van de 
organisatie om zo de gestelde doelen te realiseren. 

Bijlage 3 tot en met 11 geven verschillende overzichten weer.

Raad van Toezicht

College van bestuur

MR

Team

MR

Team

MR

Team

...... è 24x

...... è 24x

Secretariaat

Staffunctionarissen

Medewerkers

GMR

Directeur Directeur Directeur ...... è 24x

Stagiaires

MBO 25 stagiaires

HBO 83 stagiaires, waarvan 27 LIO-ers

Adviezen voortgezet onderwijs

VSO 0,17%

Praktijkonderwijs 0,68%

VMBO LWOO 3,42%

VMBO 32,48%

VMBO/HAVO 10,09%

HAVO 17,09%

HAVO/VWO 10,09%

VWO 25,98%

Totaal 100,00%



3.4 Huisvesting
Bij Morgenwijzer vinden wij het erg belangrijk om te werken in een prettige en uitdagende leeromgeving. Het gebouw 
moet daarop aansluiten met een aangename sfeer, een goede inrichting en een gedegen onderhoud. We werken  
toe naar schoolgebouwen die zo duurzaam mogelijk zijn ingericht. Met de gemeente voeren we gesprekken over  
renovatie en nieuwbouw, en daarin nemen we onze ambities op het gebied van duurzaamheid mee.

Wanneer er plannen zijn voor nieuwbouw of renovatie, worden er vaak ook gesprekken gevoerd over een formele  
samenwerking tussen verschillende scholen en andere maatschappelijke partners (zoals de bibliotheek of het CJG). 
Zeker in de dorpsgemeenschappen is dat een manier om zaken efficiënter en effectiever te regelen, en ook om een 
maatschappelijke spilfunctie te vervullen. Op dit moment spelen binnen Morgenwijzer verschillende (meerjarige)  
trajecten rondom samenwerking en samenvoeging van scholen: 

• Zoeterwoude: met ingang van augustus 2018 zal de Corbulo samengaan met twee andere scholen  
  (Westwoud en Klaverweide) in een nieuw gebouw, waarin ook kinderopvang, CJG en bibliotheek gehuisvest worden.      
   De nieuwe school valt onder SCOL (Stichting Conventioneel Onderwijs Leiden). 
• Nieuwveen: op termijn heeft de gemeente nieuwbouw toegezegd voor de scholen Nicolaas, Tamboerijn en  
   de kinderopvang. Momenteel hebben de beide scholen één interim directeur en is er een procesbegeleider  
   aangesteld om van deze twee scholen één te maken. Het streven is om de Tamboerijn per 1 augustus 2019 over  
   te dragen aan WIJ de Venen.
• Ridderveld, gemeente Alphen: sinds januari 2017 zijn Het Spinnewiel en Het Nieuwe Ambacht gezamenlijk gehuisvest  
   in het gerenoveerde gebouw. Het Nieuwe ambacht heeft geen instroom meer en is nu alleen nog ingericht voor  
   kinderen van de bovenbouw. De school wordt langzaam afgebouwd.
• Ter Aar: de drie scholen in dit dorp willen doorgroeien naar één of twee scholen. De gemeente heeft een traject  
   uitgezet voor nieuwbouw, waarin ook de sporthal is opgenomen. Ook hier participeert de kinderopvang. Er is een  
   procesbegeleider aangesteld. 
• Leimuiden: hier is een nieuwbouwtraject ingezet om te komen tot één Integraal Kindcentrum (IKC), waarin drie  
   scholen samengaan met kinderopvang en peuterspeelzaal (verwachting: 1 augustus 2019). 
• Benthuizen, gemeente Alphen: ook hier is een nieuwbouwtraject ingezet, waarbij de twee scholen apart blijven, 
   maar wel samenwerken met kinderopvang in het gebouw (verwachting: 2020).
• Woubrugge: op de langere termijn (drie tot vijf jaar) wil de gemeente tot nieuwbouw komen, waarbij op initiatief  
   van de dorpsraad beide scholen mogelijkerwijs één school gaan vormen. 
• Nieuwkoop: hier werken drie scholen met elkaar samen. Directeuren/schoolleiders zijn in overleg met de MR over  
   de vorm en de reikwijdte van die samenwerking. 

3.5 Klachtenprocedure
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en  
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling  
overleg bijgelegd. Soms is een menings-verschil van dien aard, dat iemand  
een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een 
klachtenregeling vastgesteld binnen Morgenwijzer. Deze is voor iedereen die  
bij de school betrokken is in te zien op onze website. 

Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de mede- 
werker zelf, leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht neergelegd  
worden bij de schoolleiding. Als er geen oplossing gevonden wordt op  
schoolniveau dan kan de klacht ingediend worden bij het college van bestuur  
van Morgenwijzer. 

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een  
onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie  
Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen 
een klacht voorleggen aan de LKC.   

3.6 Algemene verordening gegevensbescherming
Om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Morgenwijzer gezamenlijk met  
WIJ de Venen een externe projectleider gevraagd dit traject te leiden. We doen dit samen met WIJ de Venen omdat 
we veelal met dezelfde zaken te maken hebben, als bijvoorbeeld ICT beheer.

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen/bedrijfsbureau en de externe projectleider,  
ontwikkelt een privacy handboek voor alle medewerkers welke praktische handreikingen, richtlijnen en procedures 
bevat. Tevens zal in het handboek aandacht besteed worden aan de taken en verantwoordelijkheden die binnen 
Morgenwijzer ontwikkeld dienen te worden. Ook zal een plan van aanpak opgesteld worden voor de te nemen 
technische maatregelen. Ten behoeve van de implementatie van het privacy handboek zullen er voorlichtings- 
bijeenkomsten gehouden worden en zal er begeleiding zijn. Om bewustwording op gang te brengen worden de  
veranderingen door de AVG en de hieraan gestelde eisen regelmatig in de gehele organisatie besproken.

3.7 Internationalisering
Wij bieden internationaal georiënteerde onderwijsactiviteiten 
(Engels) aan. Met name het vroeg vreemdetalenonderwijs 
maakt op steeds meer scholen deel uit van het curriculum. 
Op sommige scholen wordt gewerkt met projecten en/of 
een curriculum dat specifiek aansluit op internationale 
oriëntatie zoals het International Primary Curriculum (IPC). 

3.8 Beleggen en belenen
Morgenwijzer heeft een treasury statuut. Jaarlijks  
wordt een rapportage opgesteld over de treasury,  
welke een evaluatie omvat van de volgende punten: 

• overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- 
   en risicopositie, 
• prognose van de ontwikkelingen op de financiële  
   markten (rentevisie), 
• resultaten ten opzichte van de begroting en  
   het treasuryplan, 
• de transacties die de afgelopen periode zijn  
   aangegaan op de geld- of kapitaalmarkt.

3.9 Harmonisatie beleidsstukken
In het kader van de fusie zijn er op allerlei verschillende 
vlakken afspraken en beleidsstukken die geharmoniseerd 
dienen te worden. 

In 2017 zijn de volgende beleidsstukken geharmoniseerd:

• Kaderbrief begroting
• Bestuursformatieplaatsenplan
• Beleid bovenschoolse organisatie
• Stagevergoeding LIO
• Beleid NME
• Schoonmaak scholen
• Werkwijze leerlingadministratie
• Beleid telefoonvergoeding
• Functieprofiel directeur
• Managementstatuut Morgenwijzer
• Medezeggenschapsstatuut
• Opleidingsovereenkomst medewerkers
• Procedure huisvesting en onderhoud
• Procedure ziek en beter
• Richting ICT organisatie
• Reglement GMR
• Reglement MR
• Reglement Raad van Toezicht

14 15
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4. Verslag Raad van Toezicht

Voorbereiding op de fusie
Voor de Raad van Toezicht was 2017 uiteraard het jaar van de fusie tussen de stichtingen Sopora en SKBA.  
In de aanloop naar de formele fusiedatum (1 augustus 2017) hebben de afzonderlijke raden van toezicht (RvT)  
veel gedaan om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij hebben de concept statuten besproken  
en goedgekeurd en het uiteindelijke besluit tot fusie genomen. De nieuwe stichting Morgenwijzer is opgericht  
en de leden van de RvT van Sopora en van de RvT SKBA zijn benoemd in de RvT Morgenwijzer. Achter al die  
formele acties en besluiten ging ook een nieuwe werkelijkheid voor de RvT schuil. Ook voor ons brak een nieuw  
begin aan, in een andere samenstelling en voor een grotere organisatie, maar op die verandering hadden wij  
ons grondig voorbereid.

Kennismaking en werkafspraken
De leden van de RvT’s van SKBA en Sopora zijn in 2017 
vijf keer bij elkaar geweest, onder begeleiding van een 
externe adviseur, om elkaar beter te leren kennen en 
(voorbereidende) afspraken te maken over de manier 
werken. Daarbij hebben wij veel aandacht besteed  
aan de wederzijdse verwachtingen en aan onze drijf- 
veren om bij te dragen aan de nieuw te vormen RvT.  
Wat breng je in aan expertise en ervaring? Welke aan-
dachtsgebieden vind je belangrijk? Hoe gaan wij straks 
met elkaar werken? Uit die kennismakingsgesprekken  
zijn concrete afspraken voortgekomen en vastgelegd, 
onder meer in het concept huishoudelijk reglement  
voor de RvT. Mede vanwege de omvang van de RvT 
en om de taken en verantwoordelijkheden behapbaar 
te houden, hebben wij afgesproken om de volgende 
commissies in te stellen:

• Agendacommissie
• Remuneratiecomissie
• Auditcommissie
• Kwaliteitscommissie onderwijs

Binnen Morgenwijzer werken we volgens de code goed 
bestuur van de POraad.

Bijeenkomsten en onderwerpen
De RvT Morgenwijzer heeft naast de kennismakings- 
bijeenkomsten in 2017 vier keer vergaderd, In deze  
vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan  
de orde geweest:

• benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter;
• het huishoudelijk reglement voor de RvT;
• de statuten van Morgenwijzer; 
• instelling van de commissies van de RvT: benoeming  
   van de leden en vastlegging van de werkwijze;
• de begroting 2017 van Morgenwijzer (samenvoeging 
   van de deelbegrotingen van Sopora en SKBA);
• de benoeming van een accountant: wervingsprocedure, 
   gespreksvoering door de auditcommissie en uiteindelijke  
   benoeming; 
• de procedure voor de bespreking van de management- 
   letter van de accountant;
• de samenwerking tussen college van bestuur (CvB)  
   en RvT;
• uitwerking en vaststelling notitie over de structuur van 
   het CvB na 1 augustus 2018 (wanneer één van de     
   twee leden van de CvB aftreedt);
• onderwijskwaliteit;
• het rooster van aftreden van de leden van de RvT;
• de honorering van de leden van de RvT voor 2017  
   en 2018;
• goedkeuring WNT-norm op basis van de complexiteits- 
   puntenberekening
• het treasury statuut;
• de financiële rapportage over drie kwartalen 2017;
• de begroting 2018;
• het spreidingsplan van de scholen van Morgenwijzer;
• de planning voor de scholenbezoeken door leden  
   van de RvT.

Afscheid
Zoals vastgelegd in het rooster van aftreden (bijlage 12) hebben we per 21 december 2017 afscheid genomen van 
twee leden: Wilma Kempe en Nanne Dol. We bedanken beiden voor hun inzet in de afgelopen jaren en voor hun  
waardevolle bijdragen.

Tot slot
Al met al een veelbewogen jaar, waarin grote stappen zijn gezet en waarin we in een nieuwe samenwerkingsvorm al 
tot belangrijke discussies en besluiten zijn gekomen. Zo’n goede start schept vertrouwen in de toekomst, waarin we  
de harmonisatie en de ontwikkelingen binnen Morgenwijzer met een oplettend oog en een voortdurende inzet blijven 
volgen. We zijn op de goede weg en zullen die met een positief-kritische betrokkenheid voortzetten.

Hans Amesz (Voorzitter Raad van Toezicht Morgenwijzer) 
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Personeel (stand 31/12/2017)
Personele bezetting in FTE*

2017 2018 2019 2020 2021

Directie 21 21 21 21 21

Onderwijspersoneel 249 267 267 267 267

Onderwijsondersteunend personeel 69 74 74 74 74

Leerlingaantallen (per 01/10) 4.693 4.590 4.375 4.297 4.224

5. Financiën

Met toestemming van het Ministerie van OCW en in overleg met de accountant is er vanuit praktisch oogpunt voor 
gekozen om de jaarrekening (verlengd boekjaar) over geheel 2017 op te stellen.

A Continuïteitsparagraaf
A1 Kengetallen
Meerjarenperspectief
Kwantitatieve gegevens zijn van belang om een prognose te maken van de beschikbare en benodigde formatie op 
de korte en langere termijn. Voor de inschatting van de benodigde formatie wordt gekeken naar de prognosecijfers 
van de in- en uitstroom van het aantal leerlingen per school. Daarnaast wordt gekeken naar de verschuiving die er 
plaatsvindt in de verhouding van onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Voor een onderbouwleerling wordt een  
hoger bedrag ontvangen dan voor een bovenbouwleerling. 

Voor de inschatting van de beschikbare formatie wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling van de leeftijds-
bouw van de medewerkers, natuurlijk verloop (door pensioen + gemiddeld verlooppercentage, opname van rechten 
(opgebouwd voor 1augustus 2014) in het kader van duurzame inzetbaarheid, wensen met betrekking tot het duurzaam 
inzetbaarheidsverlof en het gemiddelde ziekteverzuimpercentage.

Het aantal leerlingen is bepalend voor het aantal groepen, de formatie die daarvoor nodig is en de beschikbare   
inkomsten. Veranderingen in de formatie vangen we op door natuurlijk verloop en de interne mobiliteit.

*) In 2018 wordt er voor 5 fte aan schoonmaakpersoneel in dienst genomen (voorheen via schoonmaakbedrijf), voor 11 fte  

    personeel vanuit de subsidie in het kader van de werkdrukvermindering en 7 fte aan vakdocenten ter stimulering van het  

    bewegingsonderwijs. Fluctuaties in de personele bezetting na 2018 zijn vooralsnog onduidelijk. In het kader van de uitwisseling  

    van scholen m.b.t. het spreidingsplan is de verwachting dat de personele bezetting gelijk zal blijven.

Het aantal leerlingen loopt terug waardoor een verwachte terugloop van de formatie wordt verwacht. Mede gezien 
de aannames in het spreidingsplan waardoor uitruil van scholen tussen Wij de Venen en Morgenwijzer plaats zal vinden, 
zal dit geen consequenties hebben voor de formatie. Eventueel hieruit voorvloeiende consequenties kunnen worden 
opgevangen binnen de meerjarenbegroting. 

Ontwikkelingen
Vanwege de fusie van SKBA met Sopora per 1 augustus 2017 is prioriteit gegeven aan het harmoniseren van verschillen. 
Hier is een traject voor uitgezet. Dit is veelal met de reguliere middelen uitgevoerd. 

De vastgestelde meerjarenbegroting kan gezien worden als een vooruitblik op het financiële reilen en zeilen van 
Morgenwijzer bij gelijkblijvend beleid en omstandigheden. 
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Overige instellingslasten 
De kosten bestuur, beheer en administratie en onderwijs blijven redelijk gelijk. 

Liquiditeit 
De liquiditeitsratio geeft de verhouding tussen de direct 
beschikbare gelden en de direct opeisbare schulden 
weer. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter. Indien  
het cijfer van de liquiditeitsratio onder de 1 ligt, zijn er  
op korte termijn niet voldoende gelden aanwezig om  
te voldoen aan de direct opeisbare schulden, met als  
gevolg dat de continuïteit van de organisatie in gevaar 
zou kunnen komen. De liquiditeitsratio van Morgenwijzer  
is licht dalend, maar beweegt zich nog altijd ruim boven 
de minimale norm van 1 waar Morgenwijzer minimaal  
ook naar streeft. Morgenwijzer beschikt dus over  
voldoende liquide middelen om op korte termijn aan 
haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Morgenwijzer laat de  
komende jaren een licht dalende trend zien als  
gevolg van de beleidskeuzes die Morgenwijzer  
in meerjarenperspectief heeft gemaakt.  
Morgenwijzer zit ruimschoots boven de norm  
van 30%. Dit biedt voor de toekomst voldoende  
beleidsruimte. 

Rentabiliteit
De rentabiliteit laat de komende jaren een licht negatief 
beeld zien. De verliesgevendheid in de komende jaren 
kan adequaat worden gefinancierd uit het vermogens- 
surplus van Morgenwijzer. Indien namelijk meer beleid 
uit het vermogen wordt gefinancierd dan geeft dit een 
bewuste negatieve rentabiliteit. 

Rersoneelslasten t.o.v. totale lasten
In het meerjarenperspectief is zichtbaar dat Morgenwijzer 
ca. 83% van haar middelen inzet in de personele sfeer,  
en ca. 17% in de materiële sfeer. Dit is een gezonde  
verhouding. Morgenwijzer streeft naar stabilisatie van 
deze verhouding.

De in bovenstaand overzicht opgenomen kengetallen 
kunnen afwijken van de kengetallen die zijn opgenomen  
in de meerjarenbegroting. Reden hiervan is dat boven-
staande kengetallen afgeleid zijn van de gerealiseerde 
cijfers van het kalenderjaar 2017 waardoor verschillen 
kunnen ontstaan.

De financiële situatie van Morgenwijzer is goed.  
Het ingezette beleid heeft een voldoende financiële basis.  
De kengetallen voldoen aan de gestelde normen.

Totaal Morgenwijzer Exploitatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Liquiditeit Vlottende activa
Kortlopende schulden

1,98 1,91 1,76 1,73 1,71

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen
Totaal passiva

0,55 0,55 0,53 0,51 0,51

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen + voorz
Totaal passiva

0,65 0,65 0,64 0,63 0,64

Rendabiliteit Exploitatieresultaat x 100%
Totaal baten

1.75% -1,07% -1,02% -0,96% -0,09%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen x 100%
Totaal baten

16,25% 16,37% 15,63% 15,30% 15,37%

Personele lasten/Totale lasten Personele lasten x 100%
Totaal lasten

81,11% 82,64% 82,46% 82,45% 82,73%

Materiële lasten/Totale lasten Materiële lasten x 100%
Totaal lasten

18,89% 17,36% 17,54% 17,55% 17,27%

Personeel
De totale personele kosten nemen af door een  
dalend aantal leerlingen en het vertrek van  
Corbulo per 1 augustus 2018, het vertrek van  
de Tamboerijn en de Torenvalk per 1 augustus 2019  
en minder inzet van payroll medewerkers.  
De formatie heeft als basis het formatieplaatsen- 
plan 2017-2021: daar waar meer/minder leerlingen  
zijn, is in de MJB aangenomen dat de formatie 
naar rato wordt aangepast op basis van het  
aantal te formeren groepen. Uiteraard dient de  
vertaling op schoolniveau daarvan nog plaats te  
vinden. De inzet van medewerkers op de werk- 
drukgelden staan apart begroot.

Bij verloop door pensioen van medewerkers is 
rekening gehouden met invulling door andere  
medewerkers, als de bezetting van de groepen  
dit vraagt (zie voor een verdere toelichting het  
formatieplaatsenplan).

Salarissen
De uitgangspunten die bij de raming van de salarissen  
zijn gehanteerd zijn als volgt. De loonkosten zijn conform 
het peil van 2017. Er is een verschuiving m.b.t. schoon-
maak (OOP). Een aantal schoonmaakmedewerkers is  
in het kader van harmonisatie per 1 januari 2018 in dienst 
genomen. Onder andere de huisvestingslasten dalen  
als gevolg hiervan, omdat een deel van de kosten 
verschuift naar de loonkosten. 

Overige personeelslasten
In de overige personeelslasten zijn de kosten voor de  
prestatiebox en voor de payroll medewerkers opgenomen.  
De totale personele lasten nemen af, doordat er minder 
medewerkers zijn ingezet vanwege een iets afnemend 
leerlingaantal. In dit overzicht zijn geen kosten voor  
vervangende medewerkers meegenomen die bij vrij- 
vallende formatie gedurende het schooljaar zijn ingezet. 
Dit vanuit de gedachte dat de vaste formatie in principe 
ingevuld is. In het kader van het bewegingsonderwijs is 
in de begroting vanaf 2018 formatie opgenomen. Voor 
de groepen 3 tot en met 8 is uitgegaan van 1,5 (rooster)
uur bewegingsonderwijs per week per groep door een 
vakleerkracht. 

Afschrijvingen
De begrote afschrijvingen zijn ontleend aan de 
investeringen voor de scholen waarbij de meerjaren- 
plannen het uitgangspunt zijn. De meerjarenplannen  
voorzien in adequate vervanging, zodat de scholen 
uitgerust zijn en blijven met kwalitatief goed meubilair  
en up-to-date leer- en ICT middelen. Met name op ICT 
gebied zijn de komende beleidsperiode de investeringen 
en afschrijvingskosten tijdelijk hoger en vindt verdere  
harmonisatie plaats.

Investeringen
De investeringen nemen later in de tijd af door de  
verschuiving naar digitaal werken waardoor er minder 
lesmethodes op papier worden aangeschaft en meer 
digitale licenties benodigd zijn.

Huisvesting
Effecten van de fusie zijn onder andere merkbaar  
in de huisvestingslasten. De huisvestingslasten  
zullen dalen. Door het vertrek van Vianova II naar 
Wereldwijzer vervalt onder andere de huur van  
externe ruimte. Door de samenvoeging van  
Het Spinnewiel en Het Nieuwe Ambacht in  
één gebouw is er een besparing van huisvestings- 
lasten. De kosten voor het schoonmaakbedrijf   
dalen, doordat een aantal schoonmaakmede- 
werkers in dienst komt (zie opmerking onder 
salarissen).
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B Overige rapportages
B1 Risicobeheersing
Naast de (meerjaren)begroting, het formatieplan en het jaarverslag is een belangrijk onderdeel van de planning &  
control cyclus de periodieke management- en bestuursrapportage. Deze rapportages geven inzicht in de onderwijs-
kwaliteit, financiën en personele inzet. Onder andere via deze rapportage worden ook de GMR en de RvT geïnformeerd.
 
Budgetverantwoordelijken binnen Morgenwijzer hebben dagelijks inzicht in het online managementinformatiesysteem 
waarin informatie omtrent financiën, personele bezetting, loonkosten beschikbaar is.

Ondanks de onvoorspelbare financiering vanuit de overheid is in de meerjarenbegroting meer risico genomen dan 
voorheen bij de voorgangers gebruikelijk was. Dit kan omdat het eigen vermogen eind 2017 € 4.057.553 zal bedragen 
met een weerstandvermogen van 16,25%. Een voldoende eigen vermogen dient aanwezig te zijn om risico’s op te  
vangen. Het risicomanagement voor Morgenwijzer is in ontwikkeling. Er is een plan van aanpak voor opgesteld.  
Voor alsnog gaan we uit van een weerstandsvermogen van circa 15% dat in de loop van 2018 onderbouwd wordt 
en aangepast aan de situatie van Morgenwijzer.

Passend onderwijs
In het kader van passend onderwijs zijn er risico’s m.b.t. 
het ontbreken van voldoende plaatsen SBO of SO,  
waardoor kinderen niet direct krijgen wat benodigd is  
en er meer dan de geplande extra ondersteuning 
benodigd is. Daarnaast neemt de werkdruk toe waar- 
door meer uitval van leerkrachten kan ontstaan en 
bijvoorbeeld het ziekteverzuim hoger wordt dan aan- 
genomen. De mogelijke financiële risico’s die ontstaan 
door de situatie van Op maat (sbo school) zijn afgedekt 
via de algemene reserve van het Samenwerkings- 
verband.

B2 Risico’s en onzekerheden
Leerlingaantallen
Daling van het aantal leerlingen kan door krimp van  
het aantal 4 jarigen ontstaan (beheersbaar door minder 
groepen te formeren het jaar erop) of door calamiteiten 
waardoor ouders andere keuzes maken of een school  
niet meer kan voortbestaan. Het als gevolg daarvan  
inkrimpen van het personeelsbestand bij werkgelegen-
heidsbeleid vraagt een overbrugging van twee jaar.  
Eén jaar kan worden gefinancierd vanuit de t-1 systematiek  
van het onderwijs. Voor het tweede jaar vraagt dit  
gebruik van de reserve. De algemene reserve per 
31-12-2017 is afgerond € 3.706.053. 

In geval van een grote calamiteit of problematiek waar-
door een kleinere school zou moeten sluiten of een 
grotere school gehalveerd zou worden, zal Morgenwijzer 
daardoor geconfronteerd worden met een plotselinge 
daling van circa 5% (200 leerlingen)van het totaal aantal 
leerlingen van Morgenwijzer. Een daling van deze  
omvang geeft een inkomsten daling per jaar van circa  
€ 950.000. Een grote groei ineens van leerlingen vraagt 
een uitbreiding van het aantal groepen en leerkrachten. 

Omdat de financiering gebaseerd is op t-1 vraagt dit  
een voorinvestering van Morgenwijzer voor de omvang 
van de uitbreiding van groepen en biedt de algemene 
reserve ook hier voldoende mogelijkheden voor.  
Extreem zou een niet geplande groei van vier groepen  
zijn waarvan de kosten ongeveer € 300.000 bedragen. 

Arbeidsmarkt en personeel
Een ander risico dat speelt, is de schaarste op  
de arbeidsmarkt. Door het huidige tekort aan 
leerkrachten kunnen dan bijvoorbeeld eventuele 
instroomgroepen vanwege de groei van het  
aantal leerlingen niet geformeerd worden en  
ontstaan er grote kleutergroepen of zelfs een  
leerling-stop.

Ontslag van medewerkers en de transitie- 
vergoedingen die hiermee gepaard gaan  
waarvan de kosten geschat worden op € 300.000.

Uitval van sleutelfiguren zoals directeuren die  
extern opgelost moeten worden; € 100.000.  
Deels is hier al een extra directeur voor ingepland.

Totaal Morgenwijzer Exploitatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten gewone bedrijfsvoering

Rijksbijdragen OCW 24.294.068 23.994.000 23.894.900 23.099.700 23.026.300

Overige overheidsbijdragen 38.539 42.000 42.000 42.000 42.000

Overige Baten 635.161 513.000 488.000 488.000 488.000

Totaal baten 24.967.768 24.549.000 24.424.900 23.629.700 23.556.300

Lasten gewone bedrijfsvoering

Salarissen 19.337.724 20.134.800 19.311.900 18.662.700 18.495.200

Overige personele lasten 562.360 370.700 1.034.000 1.009.000 1.009.000

Afschrijvingen 567.784 705.300 808.400 749.000 656.100

Huisvestingslasten 1.884.785 1.493.900 1.391.500 1.306.500 1.312.00

Overige instellingslasten 2.182.751 2.108.100 2.129.100 2.130.300 2.104.800

Totaal lasten 24.535.404 24.812.800 24.674.900 23.857.500 23.577.100

Resultaat gewone bedrijfsvoering 432.364 -263.800 -250.000 -227.800 -20.800

Financiële baten/lasten 4.089 0 0 0 0

Resultaat na fin. baten en lasten 436.453 -263.800 -250.000 -227.800 -20.800

Bestemmingsreserve -100.000 225.000 50.000 25.000 25.000

Resultaat 336.453 -38.800 -200.000 -202.800 4.200

Totaal Morgenwijzer Balans
2017

Balans
2018

Balans
2019

Balans
2020

Balans
2021

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 2.288.502 2.407.927 2.587.655 2.554.270 2.646.673

Financiële vaste activa 14.959 14.959 14.959 14.959 14.959

Vlottende activa

Vorderingen 1.896.632 1.896.632 1.896.632 1.896.632 1.896.632

Liquide middelen 3.224.352 3.044.833 2.648.890 2.566.406 2.527.709

Totaal 7.424.445 7.364.351 7.148.136 7.032.267 7.085.973

Passiva
Algemene reserve 3.706.053 3.892.253 3.742.253 3.564.453 3.593.653

Bestemmingsreserve 351.500 126.500 76.500 51.500 26.500

Voorzieningen 782.912 761.618 745.403 832.334 881.840

Kortlopende schulden 2.583.980 2.583.980 2.583.980 2.583.980 2.583.980

Totaal 7.424.445 7.364.351 7.148.136 7.032.267 7.085.973

A2 Meerjarenbegroting

Het Eigen Vermogen van Morgenwijzer bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves ICT, opbrengst-  
en handelingsgericht werken (kwaliteit) en werkdrukvermindering. 

De Voorzieningen van Morgenwijzer bestaan uit de voorziening onderhoud, de voorziening jubilea en de voorziening 
duurzame inzetbaarheid (DZI). In de meerjarenbegroting worden alleen de mutaties in de voorziening onderhoud 
meegenomen. De mutaties in de overige voorzieningen worden op nihil geschat.

In 2017 is een exploitatieoverschot van € 436.453. De financiële consequenties van de meerjarenbeleidskeuzes zijn  
opgenomen in bovenstaande opstelling.
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6. Resultaat 2017

6.1 Algemeen
Het resultaat 2017 is € 436.453 (2016: € 1.119).

6.2 De baten
Rijksbijdrage OCW
De rijksbijdragen wijken af ten opzichte van de begroting 2017 door:

• vastgestelde verhoging van de subsidies schooljaren 2016/2017 en 2017/2018;
• personeel inclusief groei, p&a en prestatiebox;
• subsidie Materiele Instandhouding groei;
• meer aangemelde leerlingen t.b.v. de subsidie opvang vreemdelingen;
• meer aanvragen van medewerkers t.b.v. subsidie lerarenbeurs/studieverlof;
• groei van het aantal leerlingen;
• verhoging subsidie vanuit Samenwerkingsverband(en).

De baten in het kader van verhuur zijn lager zijn door het vertrek van Junis uit het Spinnewiel. Daarentegen zijn de  
overige baten hoger dan begroot door de ontvangst van € 20.000 van de Belastingdienst n.a.v. een onderzoek naar 
teveel afgedragen premies in het verleden op initiatief van OHM. Tevens zijn er subsidies ontvangen in het kader van 
“de gezonde school” en het project “Wetenschap en Techniek” die niet waren begroot. Ook zijn er kosten gemaakt  
ten laste van de Cultuursubsidie waardoor een gedeelte van deze subsidie in 2017 vrij is gevallen (€ 29.000).

Totaal baten zijn € 1.264.768 hoger dan begroot.

6.3 De lasten
Personeel
De realisatie van de personeelskosten (salarissen en  
overige personele lasten, inclusief prestatiebox) is met  
€ 522.134 hoger dan begroot. Onder andere doordat 
de krimp van leerlingen bij Meridiaan is uitgebleven.   
Bij zowel Hobbitburcht als Spectrum is een interim  
manager ingehuurd. In het kader van Passend Onderwijs  
zijn extra kosten gemaakt op basis van de extra  
ontvangen gelden.

Momenteel is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt 
voor leerkrachten. Binnen Morgenwijzer kunnen we de  
vacatures op de scholen (met intensieve werving)  
opvullen. Inval bij ziekte is minder goed in te vullen.  
Het RTC Cella regelt de vervangingen van leerkrachten  
die ziek zijn voor alle scholen voor primair onderwijs van  
de aangesloten besturen in de regio waar Morgenwijzer 
gevestigd is. Dit gebeurt door middel van een  
vervangingspool van vaste medewerkers. Echter in de 
vervangingspool is er een tekort aan medewerkers dat  
niet ingevuld kan worden. Dit betekent dat er bij ziekte  
regelmatig met ad hoc oplossingen worden gevonden.  
Dit heeft onder andere ook tot gevolg gehad dat we 
medewerkers nog maar beperkt via de payroll organisatie 
inzetten. We richten ons nu op interim directeuren bij 
Hobbitburcht en Spectrum. 

Scholing
De kosten van scholing zijn met € 315.873 hoger dan  
begroot. In het kader van het project “Strategie in  
beweging” zijn studiedagen bijgewoond. Een aantal 
schoolleiders hebben de opleiding tot schoolleider  
gevolgd. MBO Rijnland heeft de opleiding verzorgd ten  
behoeve van de module rekenen en taal. Bij Bazalt zijn 
diverse opleidingen en cursussen gevolgd inzake  
trajecten “leren zichtbaar maken” en “gedrags- 
management in de klas”.

Overige personele kosten
De kosten inzake personeelsbijeenkomsten en represen- 
tatie zijn tezamen zo goed als gelijk aan de begroting.  
Door oud-SKBA en oud-SOPORA werden deze posten  
door elkaar heen gebruikt. 

De overige personele kosten vallen hoger uit dan  
begroot. Aan het vervangingsfonds is een malus  
betaald over 2016 van ruim € 50.000 die niet was begroot.

Inkomsten
Wegvallende inkomsten voor het continurooster nu 
€ 165.000 (6 scholen). De ALV van de PO-raad heeft 
besloten de modernisering van de bekostiging van het  
primair onderwijs te willen onderzoeken en het verzoek 
aan OCW gedaan om de aanpassing van de bekostiging 
en de effecten daarvan te onderzoeken. Op de korte 
termijn worden nog geen consequenties verwacht.  
Het participatiefonds en vervangingsfonds worden 
gemoderniseerd waarvan de effecten nog niet concreet 
vertaald kunnen worden naar geld. 

Spreidingsplan
Financiële gevolgen inzake het Spreidingsplan zoals  
frictie in personeelssamenstelling door overdracht van 
scholen. Gezien de huidige schaarste op de arbeids- 
markt is dit risico nu beperkt.

Overige zaken die van invloed kunnen zijn
Schade door zaken als datalek, schadeclaims van ouders; € 200.000. Materieel/Onderhoud: Faillissement van bedrijven 
waarmee contracten zijn afgesloten/huur extra ruimten i.v.m. eventuele groei; totaal € 100.000. Niet alle risico’s dienen 
zich tegelijkertijd aan in een tijdsperiode. De hoogte van het eigen vermogen en het weerstandsvermogen is daarmee 
voldoende om eventuele risico’s die zich voor kunnen doen op te vangen.

De kosten van het vervangingsfonds zijn afhankelijk van het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim voor Morgenwijzer ligt nu 
rond de 5,5%. In deze MJB is uitgegaan van dit ziekteverzuimpercentage. Een verhoging van dit ziekteverzuim leidt tot 
een te betalen malus aan het Vervangingsfonds. Hier is geen rekening mee gehouden. In 2018 onderzoeken we wat  
de effecten van Eigen Risico Dragerschap (ERD) zijn voor Morgenwijzer. Hierdoor zal mogelijk geen gebruik meer zal 
worden gemaakt van het Vervangingsfonds. In de begroting is rekening gehouden met een ERD-schap met ingang
van kalenderjaar 2019 waarbij op dit moment geconcludeerd kan worden dat dit een kleine positieve uitkomst zal 
opleveren.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan
Zie hiervoor hoofdstuk 4, verslag Raad van Toezicht.
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Financiële baten/lasten
De rentebaten vallen lager uit en bedragen € 4.100.

Passend onderwijs
Binnen Morgenwijzer realiseren wij met de ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband het aanbod 
van passend onderwijs, binnen het reguliere karakter van onze scholen. Wij gaan daarbij uit van de ondersteunings- 
behoefte van leerlingen. De gelden van de basisondersteuning zijn deels gebruikt om een deel van de kosten van  
de IB’ers af te dekken. De orthopedagoog voert, naast begeleiding en onderzoek gesprekken met IB’ers over het  
aanbod van de ondersteuning. 

De beschikbare gelden vanuit het samenwerkingsverband, de beschikbare arrangementen vanuit het samenwerkings- 
verband, de inzet van medewerkers van de AED via de kringen en eigen middelen maken het mogelijk om zoveel 
mogelijk leerlingen binnen Morgenwijzer een passend aanbod te geven. 

Overzicht inzet ondersteuningsmiddelen in 2017 
1. Inzet basisondersteuning € 286.000
Het bedrag voor de basisondersteuning wordt ingezet om een deel van de IB kosten af te dekken. Totaal: 7.500 uur/€ 337.500

2. Inzet van lichte ondersteuning € 273.000
Het budget voor de lichte ondersteuning wordt ingezet voor ondersteuning door onderwijsassistenten, IB,  
orthopedagoog en materialen.

Onderwijsassistentie € 300.000
IB   € 200.000
Orthopedagoog €   20.000
Materiaal  €     5.000

Totaal   € 525.000

3. Inzet van zware ondersteuning (oude lgf) € 388.000
Het budget voor zware ondersteuning wordt ingezet voor ondersteuning door onderwijsassistenten, IB,  
orthopedagoog, specialisten (zowel intern als extern) en materialen.

Onderwijsassistentie € 225.000
IB   €   85.000
Orthopedagoog €   35.000
Specialisten  €   75.000
Materialen  €     5.000

Totaal   € 425.000

4. Inzet afbouw reserves € 18.600
Het beschikbare budget is besteed aan extra inzet van onderwijsassistenten en inzet van specialisten.

Totaal besteed: € 37.500

Projecten
Bij oud SKBA werden de kosten van specifieke projecten geboekt op verschillende posten in de exploitatie. In de  
begroting 2017 zijn deze negatief begroot omdat de gelden deels uit bestemmingsreserves komen (kwaliteit van 
onderwijs en ICT) en deels uit de algemene reserve (fusie). De kosten in 2017 zijn geboekt in de reguliere exploitatie 
betreffende:
• Digitalisering onderwijs
• Kwaliteit van onderwijs
• Schaalvergroting

Uitkeringen personeel en vervangers
De uitkeringen zijn fors hoger dan begroot, maar lager  
dan in 2016. Nog steeds is er sprake van ondoorzichtig- 
heid m.b.t. de baten vanuit het Vervangingsfonds.  
De afrekening van de Vervangingspool over 2017 wordt  
pas eind van 2018 verwacht. Voor de jaarrekening 2017  
is rekening gehouden met een bezettingspercentage  
van 52%. De uitkeringen inzake o.a. zwangerschapsverlof 
zijn lager dan begroot in 2017.

Investering en afschrijving
De afschrijvingslasten zijn hoger dan begroot. Er is, mede 
door de ontwikkelingen op het gebied van de digitale  
leermiddelen, een verschuiving gaande van investeringen  
in leermiddelen naar investeringen in ICT. Dit zal de  
komende jaren tot uitdrukking komen in de afschrijvings- 
lasten. Hiernaast is voor een bedrag van € 30.000 aan 
duurzame waardevermindering geboekt i.v.m. niet meer 
aanwezige activa.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 96.085 hoger dan begroot.
De posten klein onderhoud, contractonderhoud en  
tuinonderhoud zijn hier de oorzaak van. Onder klein  
onderhoud zijn aanpassingen van het pand aan de  
Henry Dunantweg opgenomen die niet waren begroot. 
Daarnaast vallen de kosten van het tuinonderhoud  
hoger uit door extra onderhoud bij verschillende school- 
pleinen. De post overige huisvestingslasten bestaat uit  
de bijdrage aan Stichting Buytewech. Deze Stichting  
heef tot doel het onderhouden, verhuren en exploiteren 
van het gebouw waarin namens Morgenwijzer de school  
De Zilveren Maan is gehuisvest.   

Aan de andere kant levert de fusie ook structurele  
financiële voordelen op zoals:

• Minder kosten voor huisvesting omdat er minder  
   extern wordt ingehuurd. De staffunctionaris  
   Facilitair heeft nu een aantal zaken onder haar  
   hoede die eerder extern belegd waren € 50.000  
   op jaar basis. Dit is in 2017 in het opknappen  
   van het gebouw van de Wereldwijzer is gestoken  
   zodat ook Vianova 2 nu in dit pand gehuisvest is.  
   Voor de ouders en kinderen een aanmerkelijke  
   verbetering, omdat het gebouw van de 
   Wereldwijzer veel toegankelijker en prettiger is.
• Het contract met OHM is op jaarbasis € 16.000  
   lager in kosten dan t.o.v. 2 aparte organisaties.
• Er zijn voorbereidingen getroffen om de schoon- 
   maak van de scholen van Morgenwijzer deels  
   in eigen beheer te doen (medewerkers) en deels  
   via een bedrijf(vloeren, glas, aansturing en  
   vervanging). Dit levert een besparing op van  
   € 50.000 die in extra uren schoonmaak wordt  
   omgezet. Ter verbetering van de leeromgeving.
• Het delen van één gebouw door twee scholen  
   levert substantiële exploitatievoordelen op omdat  
   dit gebouwen scheelt. Zoals het Spinnewiel en 
   het Nieuwe Ambacht die nu in één gebouw  
   zitten evenals de Wereldwijzer en Vianova2. 

De totale lasten zijn € 825.416 hoger dan begroot

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn € 165.051 hoger dan  
begroot. Een onderdeel hiervan zijn de éénmalige kosten  
die de schaalvergroting mee zich brengt. De fusie tussen 
SOPORA en SKBA en de oprichting van een bedrijfs- 
bureau in de nieuwe organisatie vragen extra tijd van  
de interne organisatie en incidentele inzet van externe  
begeleiders met name voor het harmoniseren van de  
verschillende zaken. Eén van de belangrijkste zaken is  
het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan voor  
Morgenwijzer. Dit is opgepakt via het traject Strategie 
in Beweging; dit proces is extern begeleid. 

Verder het omzetten van alle éénmalige administratieve 
zaken (opstellen van aktes e.d.) naar de nieuwe  
organisatie Morgenwijzer heeft incidentele extra kosten 
gegeven.
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7. Bijlages

Samenvatting

Realisatie 2017 in € Begroting 2017 in € Realisatie 2016 in €

Baten
Rijksbijdragen OCW 24.294.068 23.080.500 23.313.607

Overige overheidsbijdragen en subsidies 38.539 42.000 49.539

Overige Baten 635.161 580.500 665.244

Totaal baten 24.967.768 23.703.000 24.028.390

Lasten
Personele lasten 19.900.084 19.377.950 19.273.162

Afschrijvingen 567.784 525.638 491.920

Huisvestingslasten 1.884.785 1.788.700 2.098.523

Overige instellingslasten 2.182.751 2.017.700 2.167.197

Totaal lasten 24.535.404 23.709.988 24.030.802

Saldo baten en lasten 432.364 -6.988 -2.412

Financiële baten en lasten
Financiële baten 4.089 15.500 9.902

Financiële lasten 0 0 -6.371

Saldo financiële baten en lasten 4.089 15.500 3.531

Resultaat 436.453 8.512 1.119
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De resultaten van de eindtoetsen betreffen het jaar 2017. De overige jaren zijn hierin niet genoemd, aangezien we  
op dat moment twee aparte organisaties waren. 
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*in 2017 werd nog op verschillende manieren omgegaan met jubilarissen 

  dienstjubileum betreft jubileum in dienst bij de organisatie, per 2018  

  wordt alleen naar ambtsjubileum gekeken  

Medewerkers waarvan het zwangerschapsverlof overloopt van 2016 in 2017 of 2017 in 2018, worden bij 2017 geteld  
indien meer dan de helft van het betreffende verlof in 2017 valt.

Medewerkers die een (langdurige) vervanging invullen zijn niet meegenomen in dit overzicht. Medewerkers die een 
korte periode (< half jaar) in dienst zijn geweest zijn niet meegenomen in dit overzicht. Indien een medewerker op  
2 scholen werkt, is hij meegenomen op de school met het grootste dienstverband.
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Totaal van dit overzicht wijkt af van het totaal aantal medewerkers Morgenwijzer. Dit is te verklaren door de dubbel- 
telling, aantal medewerkers werkt op meerdere scholen. Teldatum is 1 augustus 2017.     

Totaal van dit overzicht wijkt af van het totaal aantal medewerkers Morgenwijzer. Dit is te verklaren door de dubbel- 
telling, aantal medewerkers werkt op meerdere scholen. Teldatum is 1 augustus 2017.     
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Totaal van dit overzicht wijkt af van het totaal aantal medewerkers Morgenwijzer. Dit is te verklaren door de dubbel- 
telling, aantal medewerkers werkt op meerdere scholen. Teldatum is 1 augustus 2017.     
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Het betreft de verzuimcijfers over het jaar 2017. De overige jaren zijn hierin niet meegenomen, aangezien we op dat  
moment twee aparte organisaties waren.   

* voor deze scholen/totale organisatie zijn er alleen cijfers bekend voor de periode  

   augustus t/m december 2017, dit betreft dus geen volledige jaarcijfers.
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