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Introductie

Beste lezer,

Voor de terugblik op 2016 ontvangt u 
geen uitgebreid jaarverslag op papier.
Wèl deze fl yer: een overzicht van gege-
vens en ontwikkelingen binnen HSN in de 
achterliggende periode.
Op www.hsn-scholen.nl kunt u het
bestuursverslag inclusief jaarrekening en 
het jaarverslag van de GMR inzien.

Vriendelijke groet,
Jan Blonk, algemeen directeur

VAN HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
2016 was een jaar van veranderen, aanpassen, vernieuwen 
en herpositioneren. Van een bestuur met een commissie van 
toezicht naar een toezichthoudend bestuur is op papier een 
kleine stap, maar in de uitwerking zit veel tijd. In 2016 zijn de 
toetsingskaders verder uitgewerkt die we als toezichthoudend 
orgaan nodig hebben om de algemeen directeur te kunnen 
toetsen op de vier hoofdresultaatgebieden.
Het bestuur vergadert 8 tot 9 keer per jaar. Sinds de bestuurlijke 
samenwerking met Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel, 
wordt eerst het reilen en zeilen binnen De Triangel besproken, 
vervolgens wordt de vergadering voor de HSN gestart.
De jaarlijkse cyclus waarin de belangrijkste documenten 
voor Planning & Control, de Jaarrekening en het Strategisch 
Beleidsplan voorbijkomen krijgen extra aandacht. Deze vormen 
immers de basis voor verantwoord en goed onderwijs.

Daarnaast hebben we een aantal hoogtepunten in 2016 
nauwgezet gevolgd:
• Herinrichting van landgoed De Appelgaard;
• Vestiging van De Triangel in de Ichthusschool;
• Nieuwbouw van de Maranathaschool;
• Eerste stappen tot een multifunctioneel gebouw in Nijker-

kerveen waar de Calvijnschool onderdeel van uit zal maken;
• Plannen tot plaatsing van zonnepanelen op De Hoeksteen en 

op de nieuwe Maranathaschool.

In 2016 zijn geen bestuursleden afgetreden. De heer T.W. van 
Steeg is voor een tweede periode benoemd als bestuurslid en 
daarmee ook als penningmeester aangebleven. Al langere tijd 
was er binnen het bestuur behoefte aan iemand met juridische 
kennis. In 2016 is mevrouw M.E. Huijser-Den Braber tot het 
bestuur toegetreden waarmee deze behoefte ingevuld is.
Door de verandering van de bestuursstructuur en het aantrekken 
van bestuursleden op bepaalde kennis gebieden, zien we de 
professionalisering verder toenemen. Dit is ook altijd de wens 
geweest en we zijn dankbaar dat dit zijn vruchten mag afwerpen 
binnen de organisatie.

Namens het bestuur,
Henk Post Menno de Ruiter
Voorzitter Secretaris

Namen en adressen:
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H.N. Post, Voorzitter
Bitterland 5

3863 ZA NIJKERK
tel. 033 - 844 21 15
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tel. 033 - 246 32 93
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J. Blonk, Algemeen directeur
Zuidsingel 20
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E. van de Beek,
stafmedewerker
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C. Westeneng,
Voorzitter
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Zandoogje 1, 3863 HS Nijkerk
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Missie en motto HSN
De HSN biedt Bijbelgetrouw primair onderwijs aan in Nijkerk 
en omgeving. Centraal daarbij staat onze verwondering en 
dankbaarheid voor Gods liefde die zichtbaar is in Zijn Zoon 
Jezus Christus, onze opgestane Verlosser. Vanuit deze christelijke 
identiteit willen we werken vanuit waarden en invulling geven 
aan Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.

STRATEGISCH BELEID
De drie speerpunten uit Strategisch Beleids Plan 2016 – 2020:
• Missie – Motto - Levenshouding: Identiteits- en persoonlijk-

heidsvorming bij kinderen!
 Het streven is om de persoonlijkheid van kinderen te 

vormen, zichtbaar te maken. Het is prachtig als wij mede hun 
persoonlijk geloof en hun levenshouding kunnen vormen. Dat 
hebben kinderen nodig in de maatschappij! Deze vorming kan 
bijdragen om in het verdere leven op allerlei moment goede 
keuzes en stappen te maken.

• Passend Onderwijs voor ieder kind!
 Er is een voorlopige visie en richting vastgesteld: naar inclusief 

onderwijs. Elk kind is welkom in de HSN.
 Juist vanuit onze identiteit hebben we specifi eke verant-

Wèl deze fl yer: een overzicht van gege-
vens en ontwikkelingen binnen HSN in de 
achterliggende periode.
Op 
bestuursverslag inclusief jaarrekening en 
het jaarverslag van de GMR inzien.
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woordelijkheid voor wat buiten de ‘norm’ 
valt, wat speciale aandacht nodig heeft. 

• Een lerend klimaat: Professionalisering op 
alle niveaus

 Voortdurend leren is de status quo. Samen 
leren in professionele leergemeenschappen 
kan hieraan een extra fl ow en dimensie 
geven. Hierbij is de deelname aan het 
PLG netwerk Opleiden In De School 
elementair.

MEDEZEGGENSCHAP
Alle scholen hebben een Medezeggen-
schapsraad. Voor HSN zaken (school-
overstijgend) is er een overkoepelend orgaan: de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De GMR 
adviseert dan wel besluit over bijvoorbeeld de begroting, de 
inzet personeel op de scholen, belangrijke beleidswijzigingen 
zoals de cao.
In 2016 waren voor de GMR enkele belangrijke bespreek- en 
besluitpunten:
• De pilot watergym in plaats van het voormalige school-

zwemmen
• De vormgeving van passend onderwijs binnen de HSN
• Eigen Risico Dragerschap: vervanging bij ziekte in eigen 

beheer (ERD)
• De invoer van een nieuwe cao primair onderwijs bij de HSN
Het volledige jaarverslag van de GMR vindt u op:
www.hsn-scholen.nl 

Identiteit en onderwijs
De christelijke identiteit is verankerd binnen het personeelsbeleid. 
Dit geldt voor alle personeelsleden en werkt door naar de 
leerlingen; bij het verlaten van een HSN-school kunnen leerlingen 
hun identiteit verwoorden.

Naast leerkrachten werden ook 
stakeholders vanuit kerken en 
onderwijs uitgenodigd voor de 
identiteitsbijeenkomst begin 
2017.

Een mooi onderwerp, passend bij het HSN beleid van 
persoonlijkheidsvorming. Dr. Bram de Muynck sloot met de 
volgende fi guur aan bij een citaat uit het Strategisch Beleids Plan 
van de HSN (citaat):

Er vindt een voortdurende dialoog 
plaats in alle geledingen over goed 
onderwijs en aanpassing van de 
praktijk. Het gaat hierbij over het 
zoeken naar het juiste evenwicht 
(Biesta 2016): 

KWALIFICATIE: het je eigen maken van kennis en vaardigheden
SOCIALISATIE: je voorbereiden op een leven als lid van een 
gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken 
(sociaal-politiek, cultureel, professioneel)
SUBJECTIVERING: vorming van de persoon (bv. autonomie, 
verantwoordelijkheid)

De inhoud van het onderwijs op de scholen 
kenmerkt zich door deze drieslag: kennis, 
vaardigheden en identiteit. We hechten in 
ons onderwijs veel waarde aan een stevige 
kennisbasis, vaardigheden (o.a. 21st century 
skills) die kinderen voorbereiden op deelname 
aan de wereld en het vormen van de identiteit in 
brede zin (de vorming van persoonlijkheid). Op 
de scholen is een onderbouwde balans voor het 
onderwijsaanbod op deze drie gebieden. 

Opleiden in de School (Werkplekleren met 
CHE) zorgt er mede voor dat onderzoeks-
gericht werken zijn intrede heeft gedaan, dat 
onderwijsvernieuwingen plaatsvinden, waaronder

Vroeg Engels en het werken met hoogbegaafde leerlingen.           
De Hoeksteen is een academische basisschool, De Appelgaard en 
de Rehobothschool worden volgschool.

Inspectiebeoordeling scholen: Voor alle scholen is het basis-
arrangement vastgesteld. De scholen hebben de opbrengsten 
in beeld. Elke school heeft een risico analyse. Er wordt gewerkt 
met Integraal als kwaliteitssysteem gevoed vanuit ParnasSys. 
Op de Ichthusschool vond op 17 mei 2016 een inspectiebezoek 
plaats. De school heeft haar kwaliteit op orde en de Inspectie 
handhaafde het basisarrangement. Schoolklimaat en veiligheid 
werden als ‘goed’ beoordeeld. Het ‘eigenaarschap’ op de juiste 
plaatsen leggen is nog een uitdaging voor de school, evenals het 
uitbouwen van ouderbetrokkenheid.
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Personeel
De scholen kennen een schoolcultuur die uitgaat van 
professionele leraren. Dat komt tot uiting in de focus op het 
optimaliseren van de leerling-resultaten. De leraren maken 
gebruik van actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied 
van didactiek en pedagogiek. Ze onderzoeken (gezamenlijk) 
hun eigen praktijk en dragen daardoor bij aan de kennisbasis 
in de eigen school (en daarbuiten). Er is een zichtbare focus op 
leren. De leraren leren en onderzoeken individueel, waarbij zij 
geïnspireerd en gestimuleerd worden door de schoolcultuur. 
Het individuele leren heeft (mede) als doel om bij te dragen aan 
het collectief leren van de leraren. Dit collectief leren bevordert 
een gemeenschappelijke visie en de praktijk op goed onderwijs. 

Inclusief invalkrachten waren zo’n 140 mensen werkzaam 
binnen de HSN. in volledige banen (FTE) gemeten zijn dit er 
ongeveer 75.

Het ziekteverzuim is al enkele jaren beneden het landelijk 
gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het ziekteverzuim gedaald, 
naar 3,26%. De kosten voor het Eigen Risicodragerschap 
waren lager dan de premie aan het Vervangingsfonds in het 
verleden. Een deel van de bespaarde gelden wordt ingezet in 
de preventieve sfeer. De scholen zijn alert op signalen vanuit het 
personeel als het gaat om risico’s en werkdruk.

Wet Werk en Zekerheid.
Deze wet bemoeilijkt de mogelijkheden tot vervanging. De 
onderwijskwaliteit kan erdoor onder druk komen te staan en 
deze wet kost ook administratief veel tijd en geld. In de HSN is 
een digitaal systeem ingevoerd om de risico’s te monitoren en 
de vervanging adequaat te regelen.

Financiën en materiële zaken
Jaarresultaat 2016: De HSN sloot 2016 af met een positief 
resultaat van ruim € 230.000, ten opzichte van de begroting was 
dit zelfs € 290.000. Dit resultaat werd voornamelijk behaald door 
hogere inkomsten van de overheid waaronder de toekenning 
van groeigelden vanwege het stijgende leerlingenaantal. 
Daarnaast ontvingen we meer subsidies en extra bedragen 
vanuit het samenwerkingsverband Zeeluwe.

de vervanging adequaat te regelen.



Materieel (gebouwen): In 2016 werd de voorgevel van de 
Rehobothschool geschilderd met mooie kleuraccenten. Het 
buitenterrein van Landgoed Appelgaard werd opnieuw 
ingericht. We kregen zicht op het nieuwe schoolgebouw voor 
de Maranathaschool (oplevering april 2017). Bij de Ichthusschool 
kwam een prachtig kleuter- en peuterspeelplein, ook voor 
Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel die er per 1 januari 
2017 een vestiging startte. Daarnaast opende de Ichthus een 
nieuw techno lokaal. Bij De Hoeksteen kwamen twee nieuwe 
noodlokalen zodat er nu een (fris geschilderd) schooltje van 4 
lokalen op het achterplein staat.

De plannen voor het voorzieningencluster in Nijkerkerveen (2 
scholen, dorpshuis en bibliotheek) kregen verder vorm. De HSN 
is bouwheer, de architectenselectie vond plaats. Begin 2017 is de 
eerste informatieavond voor omwonenden gepland, gebaseerd 
op het voorlopig ontwerp van het gebouw.

Noodlokalen bij De Hoeksteen.

Organisatie en communicatie

Risico management
In 2016 bestond het interne risicobeheersing- en controle-
systeem voor het fi nanciële deel uit de planning en control 
instrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn de meer-
jarenbegroting en het bestuursformatieplan voor wat betreft 
de planning en de integrale rapportages voor wat betreft de 
control.
Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van beleids-
plannen en de realisatie daarvan. De gegevens uit het 
kwaliteitssysteem Integraal spelen hier ook een rol bij. 

Ledenbestand HSN

Deze daling is voornamelijk het gevolg van de besluitvorming 
om de groep ‘personeel’ geen lid meer te laten worden.



Motto: ‘Jij doet er toe’ is 
voor ons in één zin waar wij 
op de Rehoboth voor gaan.
Veiligheid, verantwoordelijkheid,
vertrouwen en samenwerking 
zijn onze gezamenlijke kern-
waarden. Voor ons betekent dit,

dat leven = betrokken zijn, werken = ondernemend zijn, en
leren = nieuwsgierig zijn, hand in hand gaan.

Highlight: Als Rehobothschool willen we onze visie en motto in 
praktijk brengen in het lesgeven, in de onderwijspraktijk van elke 
dag. Daarbij staan we voor een grote uitdaging in ons onderwijs 
op dit moment: het belang van goede resultaten op de kernvak-
ken (taal, rekenen en lezen) en aansluiten bij de vaardigheden 
die onze samenleving van ons vraagt: 21-eeuwse vaardigheden: 
initiatief nemen, communiceren, samenwerken, kritisch denken 
en fl exibiliteit en een steeds meer diverse schoolpopulatie qua 

niveau, leerstijl, persoonlijkheid (passend
onderwijs). Dat willen we vormgeven 
met de zeven gewoonten van Stephan 
Covey. Wij zijn een The Leader in Me 
school, wat dit betekent kunt u lezen op 
onze website: http://rehoboth.hsn-scholen.nl/onderwijsconcept
De school heeft een breed aanbod, met wereldoriëntatie, 
creatieve, culturele en bewegingsactiviteiten.

Belangrijk voornemen: We zijn gestart met een leerorkest. Het 
Leerorkest wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven om te 
ontdekken hoe leuk en bijzonder het is om een instrument              
te bespelen en samen muziek te maken. Wij vinden dat kunst en
muziek voor iedereen is. Daarom heeft de school muziek-
instrumenten aangekocht: violen, dwarsfl uiten en gitaren. 
Deze aankoop is mogelijk gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. De groepen 5, 6 en 7 starten met het 
leerorkest.

De Scholen

Motto: leren door beleven!
Op de Maranathaschool richten
we een uitdagende leeromge-
ving in waarin de kinderen zich
verwonderen en zelf op onder-
zoek uit kunnen gaan. We 
dagen de kinderen uit tot leren.

Highlight: Na enkele jaren van aftasten hebben we als 
school nu een richting gevonden om ons motto concreet 
uit te voeren. We willen een onderzoekende school worden 
waarbij de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren 
(O&OL) leidend is. We zijn gestart met het implementeren 
van de methode TopOndernemers; we bieden de zaakvakken 

geïntegreerd en thematisch aan. Dit betekent dat de 
kinderen op ontdekkingsreis gaan binnen een thema en 
ongemerkt komen de vakken aardrijkskunde, biologie, 
techniek, de creatieve vakken en burgerschap aan de orde.

Belangrijk voornemen: TopOndernemers is voor ons slechts
een uiting van O&OL. In het nieuwe gebouw willen we
dat groep 1 tot en met groep 8 de didactiek van O&OL 
toepast op alle vakgebieden. De nieuwe school en het
buitengebied worden helemaal hierop ingericht.

(Het kunstwerk in de

nieuwe school heeft

als thema: Maranatha!)

Motto: Leerschool, Leefschool. 
Op de Ichthus wordt veel 
geleerd door de kinderen; 
zowel cognitief als op het 
gebied van goed omgaan met 
de ander en de omgeving. Dat 
laatste doet een beroep op 

vaardigheden zoals luisteren naar de ander en overleggen en 
op kernwaarden zoals rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. 
Veel hiervan komt aan bod tijdens het thematisch werken.

Highlight: Mooi kenmerkend voorbeeld was het thema 
ondernemerschap. Het resultaat was een palet aan bedrijfjes en 
initiatieven. Maar nog belangrijker waren al die leermomenten 
zoals samenwerken met je team (waarin jouw idee niet altijd 
wordt omarmd), durven afstappen op volwassenen en het 
bedenken van een strategie. Een mooi voorbeeld van een 

leermoment was het dilemma van een kind toen het bedrijfje 
een succes werd en hij zich hardop afvroeg of echt al het geld 
wel naar het goede doel moest.

Belangrijk voornemen: het uitbouwen van thematisch werken 
om zo meer tegemoet te komen aan het individuele kind, aan 
eigenaarschap en samenwerking.

buitengebied worden helemaal hierop ingericht.
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Mama, als het kunstwerk voorde nieuwe school af is, dán komtde Here Jezus terug!

Job, groep 2
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Motto: ‘Royaal de ruimte’; 
staat niet alleen voor het 
prachtige landgoed achter de 
school. Het staat ook voor het 
vertrouwen dat we hebben 
in elk kind. Hij/zij is immers 
een kind van God en uniek 

geschapen. Daarom willen we naast al het onderwijs en alle 
sturing vooral toch ook alle ruimte geven voor ontplooiing van 
ieders talenten en interesses.

Highlight: Dit schooljaar is ingestoken op het verhogen van 
de kwaliteit van de instructie. Het modellen en de begeleide 
inoefening stonden hierbij centraal: “Ik doe het voor, wij 

doen het samen, jullie doen het samen.” Tevens zijn er vanuit 
Continious Improvement, samen met de kinderen, doelen 
gesteld voor bijvoorbeeld woordlezen, begrijpend lezen en 
diverse toetsen. 

Belangrijk voornemen: Het landgoed is inmiddels vorm-
gegeven en over drie jaar staat groot onderhoud van het 
gebouw in de planning. De periode daartussen willen we ons 
focussen op onderwijsontwikkeling. Een school waar onderwijs 
binnen en buiten en overal in het gebouw plaatsvindt. Een hele 
uitdaging en een mooie puzzel waarvoor we het afgelopen jaar 
een eerste oriëntatie op hebben gedaan door als team terug
te gaan naar wat onze kernwaarden zijn.

Motto: ‘Grenzeloos geloof 
in jou’; dat willen we zeggen 
tegen iedereen die de school 
binnenstapt. Iedereen is wel-
kom! Wij geloven dat God ons 
heeft gemaakt en dat Hij ons 
heeft geschapen met een doel. 

De Calvijnschool is een plek waar mensen in zichzelf geloven, 
omdat ze zichzelf kennen. Jij laat anderen in zichzelf geloven. 
Wat ons echt bijzonder maakt is dat wij in alles wat we doen 
erkennend, waarderend en doelgericht zijn. 

Highlight: Eigenaarschap is een centraal thema binnen de 
Johannes Calvijnschool. Door kinderen te stimuleren om 
eigenaar te zijn van hun leerproces, worden ze gevormd 
in hun ontwikkeling. Kinderen nemen initiatief, worden 
nieuwsgiering, leren plannen maken en werken samen om met 
elkaar te komen tot voortdurende groei. Dit is zichtbaar in het 
schoolklimaat. Aan het begin van het schooljaar bespreken de 
kinderen waarom ze naar school gaan en vormen met elkaar 
een groepsmissie. Gedurende het schooljaar worden in de 
groep doelen besproken waaraan kinderen willen werken. Dit 
schooljaar zijn we begonnen om groepsgesprekken niet door 
de leerkracht te laten voeren, maar door de leerlingen zelf. Op 
deze manier geven wij leerlingen eigenaarschap over hun eigen 
leertraject en zijn de kinderen van betekenis voor elkaar. 

Belangrijk voornemen: In 2016 is het startsein gegeven voor
de bouw van een voorzieningencluster. De Johannes Calvijn-
school zit straks in een prachtig gebouw, samen met andere 
partners: de bibliotheek, het dorpshuis en nog een basisschool. 
We denken mee met de plannen van de architect waarbij we 
onze motto en visie kunnen vertalen in het nieuwe gebouw. Het 
geeft mogelijkheden om nog meer een ondernemende school 
te zijn, waarbij kinderen ondernemend kunnen leren. Leren 
ondernemen stimuleert kinderen hun talenten te ontwikkelen 
en kinderen maken kennis met ondernemen. In het nieuwe 
gebouw kunnen we een rijke, betekenisvolle leeromgeving 
bieden die de kinderen uitnodigt om te leren en te ontdekken 
en geven we hen een gevoel van eigenaarschap. 
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Ik vind de Calvijnschool een school waarje je welkom voelt. En waar iedereen mee mag doen. Het is een goede school waar je het goed naar je zin hebt en waar je heel veel leert! En je kunt er goedevrienden maken.
Jorinde, groep 7



Motto: De Hoeksteen wil 
kinderen voorbereiden op de 
wereld van vandaag en morgen; 
een wereld die kinderen vraagt 
met een stevige kennisbasis, 
ontwikkelde vaardigheden en
een stevige identiteit.

Zo geven we in ons curriculum vorm aan ons motto: Persoons-
ontwikkeling, om van waarde te zijn!

Highlight: Het aanleren van vaardigheden vormt één pijler van ons 
onderwijs. We hebben daarom het afgelopen jaar nadrukkelijk 
geïnvesteerd in de 21st century skills (vaardigheden). In alle 
groepen worden deze vaardigheden geïntegreerd aangeboden, 
refl ecteren kinderen hierover met elkaar en vinden (vanaf groep 
5) kindgesprekken plaats over hun persoonlijke ontwikkeling 
rondom deze vaardigheden. Ook zijn de 21st century skills in 
het nieuwe digitaal rapport (en portfolio) opgenomen. Ouders 
kunnen hierdoor de ontwikkeling van hun kinderen (vanaf 
groep 3) op deze vaardigheden volgen.

Vaardigheden - 21st century skills

Ontwikkelingsfase 1 2 3 4 Vaardigheid wordt 
aangeboden in...

Problemen
oplossen

Bij problemen 
oplossen gaat het 
om het herkennen 
van een probleem 
en het maken van 
een plan om tot 
een oplossing te 
komen.

Als ik een probleem 
heb verlies ik de 
moed en overzie ik 
het probleem niet. 
Ik vraag vanuit 
mijzelf geen hulp. 
Bij het bedenken 
en uitvoeren van 
een oplossing heb 
ik een ander nodig.

Als ik een 
probleem heb vind 
ik het lastig om 
te benoemen wat 
het probleem is. 
Ik vraag hulp en 
probeer zelf mee 
te denken voor een 
oplossing, maar 
ik vind het fijn als 
anderen initiatief 
nemen. Als er 
een oplossing is 
bedacht kan ik 
deze uitvoeren.

Als ik een probleem 
heb probeer ik 
uit te leggen wat 
de oorzaak is. Ik 
vraag om hulp 
als ik er zelf niet 
uitkom. Ik lever 
een bijdrage om 
dit probleem op te 
lossen. Ik probeer 
de oplossing 
zoveel mogelijk 
zelfstandig uit te 
voeren.

Wanneer ik een 
probleem signaleer, 
kan ik duidelijk 
aangeven waar 
de oorzaak ligt. 
Ik maak een plan 
om dit probleem 
(zelfstandig) op 
te lossen. Ik kan 
verschillende 
(creatieve) 
oplossingen 
bedenken om het 
probleem aan te 
pakken. Ik kan 
uitleggen waarom 
ik voor een 
bepaalde oplossing 
kies.

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

Voorbeeld van een vaardigheid (in 4 niveaus)

Belangrijk voornemen:
De 21st century skills zijn onderdeel geworden van het nieuwe 
digitaal rapport in de midden-/ bovenbouw. In de komende 
periode willen we ook de rapportage van de onderbouw gaan 
digitaliseren en laten aansluiten op de midden- / bovenbouw en 
de voorschoolse educatie.
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