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Wij geven ruimte. 

Na een jaar van elkaar leren kennen en opbouwen
van de organisatie in 2016, hadden we in 2017 de
ruimte om op volle kracht vooruit te gaan. Voor
onze medewerkers hebben we een speciale
omgeving (intranet) gecreëerd om de interne
communicatie te verbeteren. We boden hen verder
alle ruimte voor ontwikkeling, of om op zoek te
gaan naar een nieuwe uitdaging, school of functie
binnen de stichting. 

Onze leerlingen krijgen steeds meer 21e eeuwse
vaardigheden en mediawijsheid aangeboden met
onder andere Snappet en iPads voor groep 1/2. 
Ook het eigenaarschap speelt op veel scholen een
steeds grotere rol. Voor leerkrachten én
leerlingen.

Op verschillende niveaus zijn de banden met
samenwerkingspartners aangehaald: we hebben
in New York het onderwijsveld verkend en in
Londen ICT-ervaringen uitgewisseld. Met de
gemeente waar onze scholen staan hebben we
veelvuldig en opbouwend overleg. En steeds meer
scholen werken intensief en succesvol samen met
kinderopvang  organisaties en andere maat -
schappelijke organisaties. Ieder op zijn eigen
manier. 

Samen hebben we een stevige basis gelegd voor
goed en innovatief onderwijs aan onze leerlingen.
Dit is ook volmondig bevestigd door de
Onderwijsinspectie. En daar zijn we trots op.

HET COLLEGE VAN BESTUUR, 

PAUL BRONSTRING

SYTSKE FEENSTRA

JOHN VAN VEEN
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“Vaste zaken bij de RvT zijn het goedkeuren van de jaarrekening en
begroting. Daarnaast hebben we ook een rol als klankbord en
 discussiëren we met elkaar en met het College van Bestuur (CvB)
over de strategische beleidsagenda. Onderwijskwaliteit, personeels -
beleid en leerlingontwikkeling, met daaraan gekoppeld de krimp in
ons verzorgingsgebied, zijn belangrijke onderwerpen geweest.”

Presenteren als aantrekkelijke werkgever
“We zien vergrijzing en het moeilijk vervulbaar krijgen van vacatures
als algemene ontwikkeling. Daarom geven we het CvB ruimte voor
beleid om personeel te binden en boeien en samen te zoeken naar
ontwikkelmogelijkheden. Je ziet dat de vraag naar leerkrachten
groter is dan het aanbod. Dus moeten we ons als Jong Leren ook
presenteren als aantrekkelijke werkgever. Daarbij kijken we verder
dan de pabo, want ook voor zij-instromers zijn wij een interessante
organisatie.”

Geen pasklare oplossing 
“De krimp in onze regio heeft ons het afgelopen jaar nadrukkelijk
beziggehouden. We hebben met elkaar naar verschillende aspecten
gekeken. Heb je met minder leerlingen wellicht minder leerkrachten
nodig? Vragen mensen zich door de onzekerheid die krimp mee-
brengt misschien af of ze wel bij ons willen blijven werken? 
Hoe borgen we dat kleine scholen toch een adequaat onderwijs -
niveau kunnen blijven bieden? Wat betekent dit voor de huisvesting?
We hebben gemerkt dat er geen pasklare oplossing is. Per locatie
bekijken we hoe we uitdagingen aangaan.”

Redeneren vanuit kracht
“Profilering is ook een terugkerend punt op onze agenda geweest.
Waar heeft profilering zin en op welke locaties is samenwerking
misschien een betere optie. We discussiëren dan over het samen-
voegen van scholen of samenwerkingsmogelijkheden met een andere
school buiten Jong Leren. Maar we denken ook mee hoe leerlijnen
beter kunnen aansluiten op de kinderopvang en het voortgezet onder-
wijs. Alles ligt open, maar we redeneren vanuit kracht. Want we zijn
een behoorlijke speler in de markt en financieel gezond. We zien dus
wel allerlei uitdagingen, maar gaan ze met vertrouwen tegemoet.”

Veel werk verricht
“Ook in 2018 kijken we nadrukkelijk naar de leerling- en arbeids-
marktontwikkeling, profilering en identiteit. Op dat gebied heeft
het CvB ook een aantal acties uitgezet, zoals het aantrekken van
een communicatiemedewerker. We zien dat het CvB met goede
dingen bezig is. Dat blijkt ook wel uit het inspectiebezoek en de in-
tercollegiale toetsing van collega bestuurders. Daarom spreken we
ook grote waardering uit voor het oppakken van de fusie. Niet
 alleen geadresseerd aan het CvB, maar aan de hele organisatie. 
Er is in heel korte tijd veel werk verricht. Ik kan fusies noemen waar
dat langer heeft geduurd. Het is een groot compliment aan de hele
organisatie dat het zo snel en zo goed loopt.”

Voor de Raad van

Toezicht (RvT) was

2017 een jaar van

consolidatie, aldus

Erik Laarhoven. 

“Ik zie 2016 toch als

een soort opstartjaar,

met het opstellen en

formaliseren van

 statuten, reglementen

en dergelijke.” 

In 2017 had de Raad

meer ruimte voor

 toezichthouden en

alle uitdagingen waar

Jong Leren voor

staat. 

“We geven het CvB ruimte om 
te binden en te boeien.”
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JANUARI

FEBRUARI

MEI

2017 IN BEELD

Michel de Zwart en 
Pauline Hesseling 

starten als directeur

1

Stafdag op Kaageiland

13

MAART

APRIL

Leren van elkaar dag: 
op bezoek bij 

collega-scholen

Marktplaats 
leerteams Jong Leren

De Brug bestaat 
100 jaar

2

PO-VO conferentie in
Zuid-Kennemerland

4

15

6

Tweedaagse training
 directeuren 

schoolprofilering 

15-16

Informatieavond ouders 
fusie 

Meerbrug en Gaandeweg

Passend Onderwijs Event
Zuid-Kennemerland

JUNI

6

7

ICT-coördinatoren
 bezoeken de BETT 

in Londen

25
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AUGUSTUS

JULI

OKTOBER

SEPTEMBER

DECEMBER

NOVEMBER

Start Snappet-project 
op 12 scholen

Patricia Dresens, 
Dorine Rings en 

Charis van Doorn 
starten als directeur

1

Tweede landelijke
stakingsdag

12

Informatieavonden 
ouders Jozefschool en

 Halverwege 
over fusievoornemen 

Halfweg

Marktplaats LIDO

2

Staking leerkrachten voor
werkdrukvermindering en

verbetering salaris

5
Kerstmarkt Jong Leren

13

Bezoek 
Community Schools 
in de staat New York

15-20

Opening IKC Molenwerf

7

Formele fusiedatum 
Wegwijzer en Hoeksteen

tot IKC Triade

1

22-23
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Een keer in de vier jaar kan een schoolbestuur een bezoek van

de Onderwijsinspectie verwachten. In 2017 stond Jong Leren op

de agenda. De Inspectie zocht uit of ons onderwijs van

 voldoende kwaliteit is en of we financieel in staat zijn ook in de

toekomst goed  onderwijs te verzorgen. 
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Aan de hand van onze strategische beleidsagenda 2016-2020 en na gesprekken
met het bestuur heeft de Inspectie vier scholen bezocht. Op Halverwege, De Mo-
lenwerf, ‘t Venne en Bommelstein is gekeken of deze scholen het beleid van het
bestuur goed uitvoeren. Daarbij lag de focus op
Passend Onderwijs en samenwerking tussen scholen
en opvang. “Als bestuur mochten wij vervolgens
twee scholen noemen die volgens ons het predicaat
‘goed’ verdienen. Ook daar, op De Reiger en De Paradijsvogel, is de Inspectie
langs  gegaan. Nergens vonden ze aanleiding om een risico-onderzoek te doen.
En het heeft ons veel goede inzichten opgeleverd”, vertelt CvB-lid John van Veen
trots.

Zicht op scholen
Jong Leren brengt de opbrengsten in beeld met een zelf ontwikkeld instrument.
‘Zicht op Ontwikkeling Scholen’ bevat harde data, zoals de resultaten van toet-
singsmomenten. Daarnaast wordt ook de schoolcultuur en de innovatiebereid-
heid in kaart gebracht. John: “De directeuren en ib’ers leveren de interpretatie bij
hun eigen cijfers. Wij bekijken als bestuur het schoolniveau en bepalen of we
 ergens dichter bovenop moeten zitten. En we geven de scholen ruimte om eigen
keuzes te maken. Mits ze goed onderwijs  opleveren.” 

Om de scholen ook goed in beeld te houden, bezoekt het CvB elke twee weken
een van de 29 scholen van Jong Leren. “We gaan de klassen in en praten met de
medewerkers. Sfeer proeven is belangrijk om te zien en te horen wat er leeft. 
Dat wordt versterkt door de bezoeken van een groep interne auditoren. Bij een
audit bezoekt een viertal collega’s van andere scholen de school. Ze kijken in de
klas, gaan het gesprek aan met de directeur, de ib’er, de leerlingenraad en het
team. Daaruit komen altijd mooie verhalen en verbetersuggesties naar voren,
waar het onderwijs van profiteert.”

Wat gaat goed?
Uit het rapport van de Inspectie bleek dat Jong Leren het op veel vlakken goed
doet. ‘Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, zorgt voor verbe-

“Wij geven scholen de ruimte om keuzes 
te maken die het onderwijs verbeteren”

AANTAL SCHOLEN ONDER BESTUUR     29

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN 5690

STICHTING JONG LEREN IN CIJFERS
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teringen als het nodig is en gaat verstandig met zijn geld om’,
luidt het algemene oordeel. “De Inspectie vertelde ook dat we
de scholingsmogelijkheden voor het personeel goed regelen
en ze zien dat veel leraren hier gebruik van maken. Ook ons
 intensieve contact met de RvT is opgevallen. De Inspectie
prijst het feit dat de RvT een kritische gesprekspartner is, ook
op schoolbezoek gaat en haar taak serieus neemt om het
 onderwijs te helpen verbeteren. Het is ook fijn om te horen dat
dat onze stichting financieel gezond is”, vindt John.

Wat kan beter?
Natuurlijk komt de Inspectie ook met verbeterpunten. John
kan zich daar goed in vinden. “We zijn een jonge stichting, we
leren volop. Verbeterpunten kunnen alleen maar in ons voor-
deel werken.” Zo vindt de Inspectie dat het  instrument
Zicht op Ontwikkeling Scholen vooral duidelijk moet
maken waarom iets een ver betering is voor de leerlingen
en ouders. 
“De  Inspectie adviseert bijvoorbeeld dat wij beter moeten
 aangeven wanneer het bestuur  tevreden is met een resul-
taat. Ook wijzen ze ons erop dat het belangrijk is de te
behalen onderwijsresultaten niet voor alle scholen
 gelijk te stellen, maar per school af te stemmen. Dit
gebeurt nu nog niet, maar daar kunnen we wel iets
mee. Een ander punt van verbetering dat ze terecht
aanstippen, is het contact met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Het is belangrijk ouders
te informeren over het beleid en de besluiten die we als
 bestuur nemen. Dat advies nemen we zeker serieus.” 

Onderwijs leuker maken
Jong Leren is geslaagd voor de test van de  Inspectie.
Daar zijn we trots op en het leverde ons nieuwe aan -
knopingspunten op om de  komende vier jaar verder te ver -
beteren. Ook de scholen mogen volgens het CvB hun succes
 uitdragen. “Daarom hebben we een vignet  ontwikkeld voor
scholen die het predicaat ‘goed’ van de Inspectie hebben
 gekregen. Zo wordt voor iedereen zichtbaar dat we het goed
doen.” Toch is dat voor de  Inspectie nog niet voldoende. 
Bij De Reiger zei de inspecteur namelijk: ‘Jullie doen het goed.
Nu mag je het onderwijs nog leuker maken.’ “Dat lijkt mij een
mooie opdracht waar we ons allemaal hard voor kunnen
maken”, besluit John.
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Het CvB heeft in maart 2018 de strategische beleidsagenda geëvalueerd

met beleidsmedewerkers en directieleden. De concrete resultaten staan

in dit overzicht. 
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PIJLER 1  ONDERWIJS (INNOVATIE)

MEDIAWIJSHEID
• Workshops mediawijsheid zijn gegeven en

 worden vervolgd.
• Alle scholen werken met de methode Media -

paspoort voor groep 1 t/m 6 en Mediabegrip
voor de groepen 7 en 8. 
De doorlopende leerlijn van het Nationaal Media
Paspoort is geïntroduceerd.

• Het profiel voor een mediawijsheid-aanspreek-
punt is gemaakt.

• 90% van de scholen heeft een aanspreekpunt
mediawijsheid aangewezen.

EXPERIMENTEREN EN INNOVEREN
• 7 scholen maken gebruik van een 3D-printer bij

ontwerpend en onderzoekend leren binnen hun
onderwijs.

• 20 scholen zijn aan de slag gegaan met ICT-
leskisten (computational thinking). 

• Alle scholen werken met iPads in de groepen 
1 en 2. De kleuterleerkrachten hebben dit
schooljaar 3 scholingen gevolgd. 

• 8 scholen hebben een nieuw onderwijsconcept
in schoolplannen/schoolgidsen zichtbaar
 gemaakt. 

EIGENAARSCHAP LEERLINGEN
• Document Visie op eigenaarschap Jong Leren is

geschreven en vastgesteld.
• 6 scholen hebben hun standpunt bepaald op

 eigenaarschap van leerlingen.

PASSEND ONDERWIJS
• Vanuit besteding flexbudget en beschrijving

leerlingpopulatie is voldoende zicht op wat
 leerlingen nodig hebben. 

• Day a week school (DWS) is opgericht, 2 coördi-
natoren aangenomen per april 2018, 2 à 3 leer-
krachten zijn geselecteerd. De DWS start per 1
jan 2019.

• Richtlijnen meerbegaafdheid Jong Leren zijn
vast gesteld. 12 scholen hebben beschreven hoe
zij omgaan met meerbegaafde leerlingen.

PIJLER 2  PERSONEEL

PROFESSIONALISERING 
EN SAMENWERKING
• Het ICT-netwerk heeft 3 e-learningmodules

 gemaakt (Google account, Tekstverwerken en
LAS ParnasSys). 

• Doelstelling ‘Leren van en met elkaar’ is be-
paald. 

• Belangstellingsformulieren zijn gedigitaliseerd
en uitgebreid met talentenregistratie.

• P&O heeft de procedure ‘Leren met elkaar’
 geschreven, is reeds vastgesteld.

EIGENAARSCHAP MEDEWERKERS
• Leidinggevenden hebben trainingen gespreks-

technieken gevolgd.
• Er is een werkgroep 21e eeuwse vaardigheden

geformeerd (directie, leerkracht, stafmedewerker
P&O, ICT en Onderwijs). 

• Stafmedewerkers Onderwijs en P&O hebben een
beleids-/visiestuk Eigenaarschap geschreven en
het is vastgesteld. De directeuren zijn hierover
met hun team in gesprek.

• Eigenaarschap wordt breder benoemd in inter-
views en in vacatureteksten. Dit onderwerp komt
ook terug in de communicatie in- en extern. 

MOBILITEIT
• Leden (directeuren) werkgroep Mobiliteit peilen

bij overgestapte medewerkers de status.
• Er is een eigen digitaal instrument ontwikkeld.

Jaarlijks worden, gelijk met de belangstellings -
registratie, de talenten van medewerkers gepeild.

• Er is een format ontwikkeld waarin directeuren
ook interne vacatures en deeltaken kunnen uit-
zetten.

• Mobiliteit wordt breder benoemd in interviews
en communicatie in- en extern.

• Medewerkers worden bij aanvaarding van
 betrekking bewust gemaakt van hun bestuurs-
aanstelling. 

VITALITEIT
• Er is een werkgroep geformeerd (P&O,

 direc teuren, leerkrachten) over het onderwerp
Duurzame Inzetbaarheid. P&O heeft een start -
document geschreven, als basis voor de
 concrete vormgeving van het  beleid. Hierin
wordt ook de uitdieping van het CAO-begrip
opgenomen.

• De verschillende levensfasen en behoeften zijn
omschreven en worden in dit beleid opgenomen.

• De eerste bovenschoolse bijeenkomsten
 Vitaliteit in het onderwijs (‘Onderwijsfit’) zijn
 georganiseerd door een externe partij. In het
personeelsblad is hier aandacht aan besteed.

VERZUIMBELEID
• Besluit genomen om per 1 januari 2019 het

 eigenrisicodragerschap in te voeren.
• Sociaal medisch team (SMT) is structureel

 ingepland.



9

PIJLER 3  PROFILERING & PARTNERSCHAP

WERKGEVERSPROFIEL
• We hebben een communicatiemedewerker aan-

getrokken, ook om Jong Leren actief te profile-
ren als werkgever.

• Er zijn vaste aanspreekpunten voor de pabo’s.
• De koers voor de strategische personeels -

planning (SPP) is vastgesteld en wordt de komen -
de jaren verder uitgewerkt.

PROFILERING SCHOLEN
• Ten aanzien van profilering zijn de voorwaarden

op stichtingsniveau gerealiseerd.
• 10 scholen hebben een sterk en onderscheidend

profiel opgesteld. 15 scholen werken daar nog
aan en 2 scholen starten hier volgend jaar mee. 

PIJLER 4  ORGANISATIEPROCESSEN

GOOGLE FOR EDUCATION
• Het stafkantoor heeft een scholing gevolgd:

 Effectief werken in de Google-omgeving.
• ICT’ers hebben de e-learningmodule Google-

 account gemaakt.
• Het ICT-netwerk heeft een scholing Google-

account en Tekstverwerken gegeven aan
 medewerkers die op de ICT-scan <50%
scoorden. 

• Alle ICT’ers hebben de scholing
Google Classroom gedaan.

ZELFEVALUATIE
• Audits zijn verder geformaliseerd.
• Er zijn twee vaste auditoren

 aan getrokken, naast de beleids -
mede werker Onderwijs.

• Audittraining heeft plaats -
gevonden.

ORGANISATIE EN 
WERKPROCESSEN
• Handboek administratieve

 organisatie en interne
 controle is opgesteld.

IDENTITEITSBELEID
• 3 scholen hebben het identiteitsbeleid

 vast gesteld.

OUDERBETROKKENHEID
• 75% van de scholen faciliteert personeelsleden

in het omgaan met ouders. 

SAMENWERKING MET 
(INTER)NATIONALE PARTNERS
• Studiereis Communityschools naar New York

heeft plaatsgevonden.  
• Chinees uitwisselingsproject heeft plaats -

gevonden.  
• Visie onderwijs en kinderopvang Jong Leren is

vastgesteld.
• Samenwerkingsovereenkomst IKC Paradijsvogel

en IKC Triade is vastgesteld.

INTENSIEF SAMENWERKEN
• Fusie in Zwanenburg per 1-08-2018 tussen 

De Meerbrug en Gaandeweg. 
Nieuwe naam: De Kameleon. 

• Fusie in Halfweg per 1-08-2018 tussen
 Halverwege en St. Jozef.

• Integraal huisvestingsplan scholen vastgesteld in
Haarlemmermeer en Bloemendaal.  
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In 2017 is een auditorenopleiding georganiseerd en zijn de auditoren
getraind. Zes scholen hebben in dit jaar een Brede Audit gedaan.
Daarnaast hebben zes scholen een Ontwikkelaudit gedaan. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 hebben alle scholen van Jong Leren
het basisarrangement behouden. In 2017 is de Antonius Ridder-
spoor bezocht door de Onderwijsinspectie, vanuit de systematiek
van het oude toezichtskader. Eind 2017 is het bestuur bezocht  vanuit
het nieuwe bestuursinspectietoezicht. KC de Molenwerf,
 Bommelstein, Halverwege en ’t Venne hebben een verificatie onder -
zoek  gekregen. Alle vier de scholen werden op alle onderzochte
 in spectiestandaarden minimaal met een voldoende beoordeeld. 
Twee scholen zijn door het bestuur aangedragen voor een onder-
zoek naar ‘goed’. De Paradijsvogel en De Reiger hebben deze
 allebei ook daadwerkelijk toegekend gekregen.    

De Onderwijsinspectie heeft eind 2017 een bestuurlijke inspectie
 uit gevoerd. Volgens het oordeel van de Inspectie zorgt het bestuur
van Jong Leren voor onderwijs van voldoende kwaliteit, zorgt het
 bestuur voor verbeteringen als het nodig is en gaat het verstandig
met zijn geld om. Vanaf april 2018 is het eindrapport van de Inspectie
te lezen op de websites van de Onderwijsinspectie en Jong Leren. 

Er is een verschuiving zichtbaar in de keuze van de eindtoets, in het
voordeel van de alternatieve eindtoetsen. 10 scholen hebben in
2017 de IEP-toets afgenomen, 6 scholen kozen voor Route8 en de
andere scholen hebben de centrale eindtoets afgenomen. 

Jong Leren participeert met haar scholen in drie samenwerkings -
verbanden (Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde).
Alle samenwerkingsverbanden werken vanuit het principe Geld
volgt het Kind. Dat betekent dat de inzet van de middelen zo laag
mogelijk in de organisatie wordt gelegd, op schoolniveau. 
Directies bepalen met de interne begeleiding of er behoefte is aan
extra  ondersteuning in de vorm van scholing, inhuur van specialisten
 of ondersteuning door onderwijs of ondersteunend personeel. 
De verantwoording van de inzet van de middelen vindt jaarlijks plaats
in het directieoverleg.

Inspectie scholen

Inspectie bestuur

Eindopbrengsten 2016-2017

Passend Onderwijs 2017

Audits
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             T WEEMASTER

                    ALOYSIUS

        PARADIJSVOGEL

                    THERESIA

                           JOZEF

                 IMMANUEL

                     MOZ AIEK

           FRANCISCUS B

              GAANDEWEG

           FRANCISCUS H

                 MEERBRUG

                        REIGER

                WEGWIJZER

             HALVERWEGE

               ANTONIUS R

               ANTONIUS K

      POLDERRAKKERS

                HOEKSTEEN

              AVONTURIJN

                           ARK H

              MOLENWERF

                            BRUG

          GRAANKORREL

                        JACOBA

                          MARIA

                    NICOLAAS

                        ARK NV

           BOMMELSTEIN

                     ‘ T VENNE

                       OPMAAT

EINDTOETS 2016  2017

VOLDOENDE ONVOLDOENDE

Elk jaar monitort en analyseert Jong Leren de tussen- en eind-

opbrengsten van alle scholen. Scholen verzamelen de cijfers in

ParnasSys en maken zelf de inhoudelijke analyse, inclusief

eventuele herberekeningen ten aanzien van de eindopbreng-

sten. Deze cijfermatige en inhoudelijke analyse leidt tot het

formuleren van vervolgstappen op bestuurs- en schoolniveau. 
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Het CvB heeft verschillende documenten ter instemming aan

de GMR aangeboden.

In 2017 heeft de GMR opnieuw zijn
eigen functioneren tegen het licht
gehouden. Er is geëvalueerd en er zijn
nieuwe doelen gesteld. Zo wil de GMR
de ruimte nemen om in de nabije
toekomst meer actief mee te denken
met het CvB en ook zelf onderwerpen
indienen om met het CvB te
bespreken. Op dit moment zit de GMR
nog in de brainstormfase.
Daarnaast is een start gemaakt met
het project ‘Versterking
Medezeggenschap’ om de
samenwerking tussen MR en GMR te
verbeteren. Hiervoor is een enquête
gestuurd naar alle MR'en. In juni
2018 heeft de eerste gesprekssessie
plaatsgevonden.

Ruimte 
voor 

ontwikkeling

Op enkele documenten heeft de GMR opmerkingen geplaatst ter verbetering. Deze op-
merkingen zijn door het CvB meegenomen. Uiteindelijk heeft de GMR met alle aange-
boden documenten ingestemd: 

• Strategische Beleidsagenda
• Informatiebeveiliging en privacybeleid
• Protocol informatiebeveiligingsincidenten en privacy 

Op een tweetal documenten had enkel de personeelsgeleding van de GMR  instemming
en de oudergeleding adviesrecht. Deze documenten heeft de GMR besproken, waarna
de personeelsgeleding heeft ingestemd.

• Protocol functiemix addendum bij functieboek
• Bestuursformatieplan

Het CvB heeft de volgende documenten ter advisering aan de GMR aangeboden: 

• Vakantierooster 2018-2019
• Klachtenregeling
• Financieel beleidskader 
• Eigenrisicodragerschap

De GMR heeft hierover een positief advies gegeven.
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“Een warme overdracht werd ons beloofd. En dat het kind op nr. 1 staat. Voor mij als

ouder klinkt dat logisch, maar het moet ook zo voelen. Mimi is vrij gevoelig. Ze is heel

 sociaal, maar erg ontvankelijk voor prikkels, dus de school moet voor

haar een stabiele, fijne plek zijn. Niet te groot ook. Ze kende de

 kinderen al en ook de juffen had ze eerder gezien, dat levert minder

stress op. Ik weet zeker dat als we haar naar een andere school hadden

gebracht, ze veel meer had moeten wennen.”

Zwaar geweest
Evelien weet niet of het op een groter IKC anders gaat, maar ze ervaart

dat haar dochter op dit IKC herkend en gekend wordt. “Dat vind ik heel

belangrijk. Het staat of valt denk ik met communicatie. Ik heb over de

vorming van het IKC geen negatief woord gehoord en ben continu

goed geïnformeerd over de stappen. Ik weet dat de school het zwaar heeft gehad en ik

ben alleen maar heel trots dat ze het nu zo goed doen. Een goede beoordeling van de

Inspectie is bij onze keuze overigens nooit doorslaggevend geweest. Wij kijken naar ons

kind en we verwachten dat leerkrachten en leidsters het beste met haar voor hebben en

daar heel hard voor werken.” 

Gezamenlijk speelplein?
“Het is wel een heel positief verhaal, he? Maar zo heb ik het echt ervaren”, benadrukt

Evelien. “Als ik dan toch een puntje kritiek moet noemen, dan komt het schoolplein in

me op. Het gaat om de veiligheid van de kinderen, dus dan kun je geen gezamenlijk

plein hebben voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Nu is er een hek geplaatst. De leidsters

van de opvang hebben snel aan de bel getrokken, maar daar hadden de mensen die het

plein hadden ontworpen misschien beter over na kunnen denken. De buitenspeelruimte

hoort er tenslotte ook bij. Maar ik snap dat er veel bij komt kijken en dat je iets over het

hoofd kunt zien.”

Leuke activiteiten
Naast de fijne ruimte voor onderwijs en opvang kan Evelien nog meer voordelen noemen

van het nieuwe IKC. “Mimi wordt bijna 5 dus ze is nog te jong om aan de meeste sport-

activiteiten et cetera mee te doen, maar ik hoor daar wel van. Ik weet dat er dingen te

doen zijn. Dat zegt mij wel dat er van alles wordt ondernomen. Ook het vakantie -

programma van de BSO is superleuk. En de school is heel erg mooi opgeknapt en oogt

daardoor fris. Ik voel me er heel welkom, er is altijd tijd voor een praatje.”

“Als ouder wil je vooral dat je kind het fijn heeft op school.” Aan het

woord is Evelien Grootenhuis, moeder van Mimi die op De Paradijsvogel

in Vogelenzang haar plekje heeft gevonden. “Mimi begon op het kinder-

dagverblijf en daar waren we heel tevreden over. Toen het tijd werd om

een basisschool te kiezen, twijfelden we tussen twee scholen. 

De plannen om een IKC te worden, hebben ons echter gesterkt in de

keuze voor De Paradijsvogel.”

Een IKC vanuit ouderperspectief

W
ij 

g
ev

en
ru

im
te

“Een prachtige ruimte 
voor  onderwijs én opvang”
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“Ik ben ervoor verantwoordelijk dat ik mijn pluswerk op
tijd af krijg en dat ik het goed snap. Ik vind het heel erg
leuk en leerzaam. De uitdagingen passen echt bij mij en ik
kan in mijn eigen tempo werken. Daardoor kan ik soms

vooruitwerken, of extra dingen doen, zoals presentaties of projectenballade. Om mijn doelen te halen maak
ik meestal een planning in mijn hoofd, of ik schrijf hem op. Als ik doorwerk krijg ik
het meestal op school af. Lukt het een dag niet mijn planning te halen, dan
doe ik het de volgende dag. Door het eigenaarschap gaat dit heel goed.
Hoewel ik het weleens lastig vind in te schatten hoe lang ik ergens
over zal doen, kan ik nu wel veel beter plannen dan voorheen. Dat
heb ik zeker geleerd. Volgend jaar zal vooruitwerken er niet altijd
meer inzitten, denk ik, omdat we dan moeilijker werk krijgen.
Plannen komt dan goed van pas, want je krijgt natuurlijk veel
meer huiswerk op de middelbare school. Dat wordt een hele uitda-
ging.”

“Op 
’t Venne aan-
vaarden we dat de maatschappij om
ander onderwijs vraagt. Iedereen pakt

daarvoor de verantwoordelijkheid. Onze stuurgroepen hebben elk een missie en een bord in de teamkamer
waarop de resultaten zichtbaar worden. Als rekencoördinator zoek ik bijvoorbeeld naar geschikte coöpera-
tieve werkvormen voor mijn vak. De motivatie van kinderen vergroot namelijk als ze de koppen bij elkaar
steken. In de klas probeer ik een meer coachende houding aan te nemen, geheel volgens de 21st century
skills. Ik heb de leerdoelen opgehangen en de leerlingen schrijven zelf in op instructie. Ze maken hun eigen
planning en ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze beter moeten oefenen. Ook het presenteren van
 resultaten hoort erbij. Katka kan goed omgaan met de extra verantwoordelijkheden. De verrijkingsmap
helpt haar om in de leerflow te blijven. Haar wens voor internationaal voortgezet onderwijs heeft ze zelf
uitgesproken en vervolgens heeft ze eigenhandig de inschrijving geregeld. 10 jaar geleden had ik het lastig
gevonden de kinderen zo los te laten. Maar ik zie dat het werkt. Ze vinden leren minder saai. Ik ben trots
dat we met het team een weg zijn ingeslagen, waar de kinderen baat bij hebben.”

’t Venne biedt leerling én leerkracht 
ruimte voor eigenaarschap

Harima van Wijhe

“10 jaar geleden had ik het lastig
 gevonden de kinderen zo los te laten”

Katka (groep 8)

“Ik heb vooral geleerd om
goed door te werken”

Werken met eigenaarschap is er de afgelopen jaren als vanzelf ingeslopen op ‘t Venne.
Het past bij de cultuur van onze school, vindt leerkracht Harima van Wijhe. De steeds
meer coachende rol van de leerkracht die daardoor ontstaat, voegt haar wel. Katka is
een van haar leerlingen die de verantwoordelijkheid goed aankan. Ze vertellen hoe ze
de ruimte die eigenaarschap biedt efficiënt benutten.
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Hoe creëer jij ruimte 

“Als ik iets tegenkom waarin ik mijzelf wil

ontwikkelen, dan ga daarmee naar mijn

 lei dinggevende. Ik moet zelf de eerste stap

zetten, maar word ge  -

sti muleerd dingen op te

pakken. Dat vind ik

heel belangrijk, maar

het vraagt ook om

zelfvertrouwen. Want je

moet die stap wel durven

zetten. Binnen Jong Leren wordt op alle

 niveaus ruimte geboden om je talenten te

ontwikkelen. P&O werkt aan een talent -

registratieprogramma. Daarbij merk ik dat je,

om ruimte te ervaren, een leidinggevende

moet hebben die vertrouwen durft te geven.

Zo bouw je zelf ook zelfvertrouwen op om

onbekende paden in te slaan. En ook die

leidinggevende moet zich  ge steund voelen

door zijn bestuur. Het is als een ketting van

schakels. Het is mijn ambitie om de schakels

op de juiste manier te verbinden.”

Alma Pereboom,
beleidsmedewerker P&O

“Zelf de eerste 
stap zetten vind ik 
belangrijk”

“Voor ontwikkeling is een

goede sfeer in de klas

nodig. Die creëer ik

door gesprekken aan te

gaan en kanjertraining

te geven. We vragen

 kinderen aan het begin van

het jaar ook wat ze verwachten en nodig

hebben in de KOL (Kind-Ouder-Leerkracht)-

gesprekken. Dat levert veel waardevolle

 informatie op. Voor mijn eigen ontwikkeling

leg ik de lat hoog. Ik ben bij ons op school

de ICT’er en vind het belangrijk  collega’s te

ondersteunen die hulp nodig hebben met

ICT. Ik wil mij dus vooral ontwikkelen als

coach. Dat doe ik door binnen en buiten

Jong Leren opleidingen en trainingen te

volgen. 

De opleiding iCOACH heeft voor mij veel

opgeleverd. Maar ook Teach like a Cham-

pion bij ons op school was waardevol.

 Gelukkig krijg ik  binnen Jong Leren vol-

doende ruimte om te groeien.”

Franka van Bemmelen,
leerkracht Immanuëlschool 

“Voor mijn eigen
 ontwikkeling leg ik 
de lat hoog”
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voor ontwikkeling?

“Mijn team krijgt de ruimte zich te ontwikke-

len met bijvoorbeeld workshops, trainingen,

leerteams en een evenementencoördinator.

Maar ik geef ook ruimte om binnen de

school nieuwe dingen te doen. Ik zie dat

leerkrachten er energie van krijgen en  geniet

daar zelf ook enorm van. Daarom  betrek ik

hen nadrukkelijk bij de school ont wikkeling. 

Van het CvB krijg ik zelf ook ruimte om te

kijken naar een passende

 identiteit en profilering

voor de school. We

beginnen elk nieuw

project met het com-

plete team, daarna

werkt een deel verder in

werkgroepen. De tijd die ze dat kost is deels

vastgelegd in het taakbeleid. 

Maar collega’s denken en werken ook graag

mee omdat ze het leuk  vinden. Mijn ervaren

team heeft het klassenmanagement goed

op orde en daardoor ruimte in het hoofd

om extra dingen te doen.”

Christa Ettema,
directeur De Ark, Nieuw-Vennep

“Ik betrek mijn team
nadrukkelijk bij de
schoolontwikkeling”

“Door kinderen goed te observeren en met

ze te praten, ontdek ik waar hun talenten

liggen. Het is leuk als ze zich ontwikkelen

op die gebieden waar jij

kansen ziet. Dat levert

kinderen een mooie suc-

ceservaring op. Ik merk

wel dat het onderwijs re-

delijk dichtgetimmerd zit.

Het zou mooi zijn als ik meer

kan doen met de talenten van kinderen,

maar doordat we veel verplichtingen hebben

in ons lesprogramma kom je hier maar

 weinig aan toe. Anderhalf jaar geleden heb

ik een Master SEN opleiding afgerond. 

Ik wil graag vaker als gedragsspecialist in-

gezet worden binnen en buiten de school.

Langzaam komt hier wat schot

in, maar dat mag van mij

best sneller. Aan de andere

kant vind ik het zelf ook

lastig kiezen tussen mijn

ambitie en fulltime voor

de klas staan.”

Jannieke Verkerk, 
leerkracht Opmaat

“Ik zou meer willen
doen met de talenten
van kinderen”
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Samen met Sytske Feenstra en ondersteund door P&O, hebben regisseurs Marian Timmer-
mans, Heleen Broerse en Carla Went zich in 2017 ingezet om ‘mobiele’ collega’s een fijne
werkplek te geven. “Verplicht gaat uiteraard altijd voor”, benadrukt Carla. “Deze collega’s
hebben al een vaste aanstelling en moeten noodgedwongen ergens anders heen. Doordat
een school sluit, als ze boventallig zijn door minder leerlingen, of omdat er een mismatch
is. Met die collega’s ga je in gesprek om te kijken naar beschikbare vacatures binnen de
stichting. Op zoek naar een goede match.”

Domino-effect
Vorig jaar is De Avonturijn gesloten en de werkgroep is er goed in geslaagd de medewer-
kers een andere plek te bieden. “Soms heb je op een andere school net een stukje werk-
tijdfactor over. Een aantal collega’s gaf ook aan gedeeltelijk in de invalpool te willen. 
Zo hebben we de gaten goed kunnen dichten.” Ook de vrijwillige mobiliteit was een uit -
dagende klus. “Want met een beetje pech ontstaat toch een domino-effect: de ene plek

Mobiliteit op talent
“Wij zetten ons in voor de juiste match”

M
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Het eerste jaar kwam er weinig reactie op de belangstellings -

formulieren voor vrijwillige mobiliteit. Dat veranderde compleet

toen scholen werden vrijgeroosterd voor zogenaamde mobiliteits-

dagen. “Die ruimte om eens ergens anders te kijken, zorgde voor

een hausse. Tegelijk moest ook een flink aantal  collega’s verplicht

worden geplaatst.” Directeur Carla Went  vertelt hoe de werk-

groep Mobiliteit als matchmaker fungeert.

Op de foto v.l.n.r.: Marian Timmermans, Alma Peereboom (P&O), Tineke Puts (P&O) en Carla Went. 
Op de foto ontbreken Sytske Feenstra en Heleen Broerse.
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vul je op, en op een andere school valt weer iemand weg. We hebben
wel geleerd dat we eerder moeten beginnen. Want zodra de belangstel-
lingsformulieren zijn ingevuld, gaat het roezemoezen. Je wilt zo snel
 mogelijk duidelijkheid. En scholen willen ook hun formatie rond hebben
om de ouders en leerlingen te informeren.”

Kijken naar talent
Als het gaat om de juiste match, dan kijken de
 regisseurs vooral naar talent. “De kwaliteit van mobili-
teit is erg belangrijk voor de lange termijn. Zoekt de
school een bovenbouw-kartrekker, een leerkracht met
specifieke ICT- vaardigheden of iemand die houdt van
ontdekkend leren in de onderbouw? Dan zoeken we daar
de beste kandidaat bij. Niet de eerste die toevallig qua werk-
tijdfactor in het plaatje past. Voor die extra stap zet ik me graag
in. Het is erg leuk om in gesprekken met mensen hun talenten
boven water te halen en die aan de juiste school te koppelen.
Natuurlijk is het anders dan iemand voor je eigen team
 zoeken. Want dan komt er ook een stukje gevoel bij kijken.
Als directeur vind ik lichtjes in de ogen belangrijk. Deze taak
is meer op afstand, maar ik denk dat we er wel een goede
kijk op hebben.” 

Belangen behartigen
Dat bleek volgens Carla ook uit de feedback die de werk-
groep kreeg. “Die was echt positief. Directeuren vinden het
fijn dat iemand met hen meekijkt. En voor een aantal collega’s
gold dat ze in een vervelende positie waren dat ze weg moes-
ten, terwijl ze het erg naar hun zin hadden. Onze belangen -
behartiging voelde voor hen als een grote meerwaarde.”

Stimuleren
Er zit nu beweging in het personeelsbestand van Jong Leren.
 “Vrijwillige mobiliteit moeten we  blijven stimuleren”, is Carla van
mening. “Ik vind het voor mezelf na 7-10 jaar ook hoog tijd iets
anders te doen. Om mezelf scherp te houden. Daarover ga ik
ook met mijn team het gesprek aan. Sommige mensen vinden
het nu eenmaal prettig om lang op dezelfde plek te zitten.
Maar je kunt wel de mogelijkheden bespreken. Begrijp me niet
verkeerd: ik wil echt niet elk jaar mijn team wisselen. Stabiliteit
is ook belangrijk. Maar soms kunnen mensen zichzelf op een
 andere plek opnieuw uitvinden of zichzelf écht leren kennen. 
In een andere omgeving komen hun verborgen talenten wél naar
boven. Zo ontwikkelen ze zich op een manier die ze zelf niet
voorzien hadden. Dan is het toch mooi als we daar een handje
bij kunnen helpen?”
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De kengetallen en balans over 2017 zijn ontleend aan de

jaarrekening van Jong Leren.
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• Personeelstekort: Jong Leren voorziet een tekort aan leerkrachten in de komende jaren.
Ondanks de krimp van het aantal scholen, blijven we goede leerkrachten nodig hebben
door natuurlijk verloop van het bestaande personeelsbestand. De krapte op de arbeids-
markt zorgt ervoor dat we niet genoeg personeel vinden en ook invallers vinden om het

                                                                                                              
STICHTING JONG LEREN                                                                                          2017                   2016                   2015*    

SOLVABILITEIT

KENGETAL: 66,3 67,3 71,3

DE SOLVABILITEIT GEEFT DE VERHOUDING TUSSEN EIGEN 

EN VREEMD VERMOGEN AAN EN VERSCHAFT DUS INZICHT 

IN DE FINANCIERINGSOPBOUW.

EIGEN VERMOGEN / TOTALE VERMOGEN X 100%

LIQUIDITEIT

KENGETAL: 3,3 3,2 3,2

DE LIQUIDITEIT GEEFT AAN IN HOE VERRE DE STICHTING 

OP KORTE TERMIJN AAN HAAR VERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN.

VLOT TENDE AC TIVA/KORTLOPENDE SCHULDEN

WEERSTANDSVERMOGEN

KENGETAL: 34,1 34,1 35,1

HET WEERSTANDSVERMOGEN GEEFT HET VERMOGEN AAN 

OM NIETVOORZIENE, TOT DE REGULIERE BEDRIJFSVOERING 

BEHORENDE RISICO’S OP TE VANGEN.

EIGEN VERMOGEN  VASTE AC TIVA / OC W BIJDRAGE X 100%

KAPITALISATIEFAC TOR

KENGETAL: 50,3 49,4 48,7
DE KAPITALISATIEFAC TOR GEEFT AAN HOE VERMOGEND

DE STICHTING IS.

TOTAAL AC TIVA  GEBOUWEN + TERREINEN / TOTALE BATEN X 100%

OVERIGE KENGETALLEN

AANTAL LEERLINGEN 5.693 5.994 6.272

BATEN PER LEERLING € 5.776 € 5.484 € 5.159

PERSONELE KOSTEN PER LEERLING € 4.755 € 4.430 € 4.143

OVERIGE KOSTEN PER LEERLING € 1.043 € 1.132 € 1.075

PERSONELE LASTEN T.O.V. TOTALE LASTEN 82,0% 79,6% 79,4%

STICHTING JONG LEREN                      31122017               31122016              31122015*

AC TIVA

VASTE AC TIVA

MATERIËLE VASTE AC TIVA 4.447.374 4.117.339 4.010.453

FINANCIËLE VASTE AC TIVA 1.612.900 1.812.900 2.000.000

TOTAAL VASTE AC TIVA 6.060.274 5.930.239 6.010.453

VLOT TENDE AC TIVA

VORDERINGEN 1.942.847 2.142.761 1.893.010

LIQUIDE MIDDELEN 8.833.342 8.522.107 8.224.837

TOTAAL VLOT TENDE AC TIVA 10.776.189 10.664.868 10.117.847

TOTAAL AC TIVA 16.836.463 16.595.107 16.128.300

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 11.157.521 11.164.476 11.499.260

VOORZIENINGEN 2.459.469 2.015.825 1.344.988

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 68.200 94.994

KORTLOPENDE SCHULDEN 3.219.473 3.346.606 3.189.058

TOTAAL PASSIVA 16.836.463 16.595.107 16.128.300

Risico’s en uitdagingen
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ziekteverzuim op te vangen, is lastig. Hierdoor zijn we in de toekomst mogelijk genood-
zaakt klassen tijdelijk naar huis te sturen.

• Ziekteverzuim en eigenrisicodragerschap: Op basis van het ziekteverzuimpercentage
(5,66%) is het eigenrisicodragerschap nog niet haalbaar. Jong Leren heeft de keuze
 hiervoor uitgesteld tot 1 januari 2019.

• Demografische krimp en potentiële fusies: Met name in Vinex-locatie Getsewoud
(Nieuw-Vennep) is sprake van sterke krimp. Dit heeft consequenties voor het in stand
houden van  scholen onder de opheffingsnorm. Jong Leren zal ook in de toekomst
 scholen moeten  fuseren of sluiten om te voldoen aan de instandhoudingsnormen op
basis van de  ge middelde schoolgrootte. Onder andere met het oog op de demo -
grafische krimp en  geplande nieuwbouw voor onze scholen Halverwege en St. Jozef in
Halfweg en Gaandeweg en Meerbrug in Zwanenburg, zijn gesprekken gaande om deze
scholen te fuseren. 

• Groeimogelijkheden nieuwbouw Haarlemmermeer: De gemeente Haarlemmermeer
bouwt woningen in de omgeving van Lisserbroek en op termijn in Beinsdorp. Jong Leren
praat met de gemeente over de mogelijkheden om een brinnummer uit Nieuw-Vennep
dorp te verhuizen naar Beinsdorp, waar een nieuwe school in ontwikkeling is.  

• Gemeentelijke samenvoeging Haarlemmerliede met Haarlemmermeer: De gemeente
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert op 1 januari 2019 met de gemeente Haarlem-
mermeer. Dit heeft consequenties voor de opheffingsnorm van onze scholen in deze ge-
meenten. De Franciscusschool in Haarlemmerliede komt onder de opheffingsnorm.  

• Rijksvergoedingen: Elk jaar is het opnieuw afwachten of de ingeschatte rijksvergoeding
 voldoende is. Omdat hiervan de personele kosten worden gefinancierd, maakt Jong Leren
 doorgaans een voorzichtige inschatting. Daarnaast blijft de onvoldoende bekostiging
voor de materiële instandhouding een voortdurende zorg. De inkomsten voor bijvoor-
beeld het onderhoud van onze gebouwen en de energielasten zijn structureel te laag.
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*Cijfers van Stichting de la Salle en VPCO De Basis geconsolideerd

                                                                       2017                           2016                          2015*

BATEN

RIJKSBIJDRAGEN 31.543.247 31.439.278 31.011.922

GEMEENTELIJKE BATEN 431.005 421.697 376.013

OVERIGE BATEN 909.850 1.012.117 972.601

TOTALE BATEN 32.884.102 32.873.092 32.360.536

LASTEN

PERSONELE LASTEN 27.072.841 26.556.741 25.984.417

AFSCHRIJVINGEN 988.478 951.413 873.239

HUISVESTINGSLASTEN 2.538.872 2.744.317 2.594.812

OVERIGE LASTEN 2.410.897 3.093.755 3.254.586

TOTAAL LASTEN 33.011.088 33.346.226 32.707.054

BEDRIJFSRESULTAAT 126.986 473.134 346.518

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 120.031 138.349 170.696

NET TO RESULTAAT 6.955 334.785 175.822
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Schoolgebouwen die voldoen aan de toekomsteisen voor onderwijs.

Daar werken we aan binnen Jong Leren. Om onze huisvesting aan te

laten sluiten op het onderwijs, hebben in 2017 de volgende  werkzaam-

heden plaatsgevonden.
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De gymzaal van de Theresiaschool is voorzien van een nieuwe sportvloer en nieuwe
sporttoestellen en op het buitenterrein is een nieuwe berging met overkapping geplaatst.
De klaslokalen in de Nicolaasschool en Aloysiusschool zijn voor de nieuwe lesmethode
4xwijzer voorzien van grotere bulletinborden. De platte daken van de St. Franciscusschool
te Haarlemmerliede zijn voorzien van afschotisolatie en nieuwe dakafwerking. Het hoofd-
trappenhuis in de Immanuël is op de verdieping voorzien van een doorval beveiliging en
de voorzijde van de school heeft met wat schilderwerk en een nieuw naambord een
frisse uitstraling gekregen. Komend jaar wordt de tuin aan de voorzijde nog opgeknapt.

Het herstel van een reeks van bouwfouten/gebreken en de gewenste aanpassingen ten
behoeve van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen op Bommelstein en De Ark te
Nieuw-Vennep, zijn nu allemaal uitgevoerd. De scholen zijn door de gemeente inmiddels
overgedragen aan het schoolbestuur. 

Van Het Mozaïek zijn de verouderde verlichtingsarmaturen in de lokalen vervangen
door nieuwe LED-armaturen en zijn enkele lokalen voorzien van nieuwe bulletinborden.
Voor scholencomplex Mikado, waarvan De Brug onderdeel uitmaakt, hebben de ge-
meente en het stichtingsbestuur geld vrijgemaakt om de slecht werkende verwarmings-
en luchtbehandelingsinstallatie aan te passen. Ook zijn door een extern bureau alle
bouw- en constructiefouten in kaart gebracht, waaraan in het komende jaar uitvoering
zal worden gegeven. 

De luchtbehandelingsinstallatie van het Louis Davids Carré waarvan De Mariaschool
deel uitmaakt, is in de zomervakantie aangepast, waardoor het klimaat op de school al
een stuk verbeterd is. Er wordt nu nog gekeken naar een optimalisatie van de algehele
werking van de installatie en verbetering van de spui-ventilatie.

Op De Paradijsvogel zijn alle verkeersruimten voorzien van nieuwe plafondafwerking en
energie-zuinige verlichtingsarmaturen. Met het schilderen van kozijnen, deuren en wan-
den is het interieur opgefrist. Op De Reiger zijn begin 2017 de 94 zonnepanelen in be-
drijf gesteld en is gebleken dat de opbrengst van de panelen over het afgelopen jaar
nagenoeg gelijk is aan het totale elektraverbruik van de school. 

Voor de nieuwbouw van IKC Triade, waarin de voormalige Hoeksteen en De Wegwijzer
samen met kinderopvang Solidoe wordt ondergebracht, heeft de aanbesteding plaats-
gevonden en zal de start van de bouw medio juni 2018 plaatsvinden. Verwacht wordt
dat de nieuwbouw medio juli 2019 gereed zal zijn. IKC Triade zal gebruik gaan maken
van de restwarmte van het datacentrum van NLDC (voorheen KPN). 

Op alle scholen zijn nu alle data-netwerken vervangen en is het draadloos netwerk nog
verder uitgebreid. Met de installatie van de touchscreens en uitbreiding van Chrome-
books zijn de scholen wat betreft ICT dan weer helemaal geüpgraded.

Herstelwerkzaamheden

Verlichting en energie

Nieuwbouw IKC Triade

ICT-upgrade
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“Onderhoud is voor rekening van schoolbesturen, nieuwbouw voor de ge-
meente. Maar bij wet is niets geregeld voor grootscheepse renovaties. De

school wil dan graag nieuwbouw, de gemeente vindt dat het bestuur onder-
houd moet plegen. Je gaat naar elkaar wijzen en geen enkele oplossing
stemt tevreden. Dat wilden we voorkomen”, begint Paul.

Duurzame gebouwen
Thierry is vanaf het begin betrokken bij het IHP. “Tijdens onderhandeling over

financiering van buitenonderhoud, stelden we de vraag: als we het geld van de
gemeente en schoolbesturen bij elkaar doen en besluiten er samen het maximaal mogelijke mee te
 willen  bereiken, wat gebeurt er dan? Uiteraard hangt dat af van de partijen die aan tafel zitten. Er moet
een basis voor vertrouwen en begrip zijn. Als voormalig vrijwillig schoolbestuurder kan ik me inleven in
de positie van schoolbesturen. Maar het helpt me soms ook goed in te schatten met welke kaarten ze
in hun handen zitten.”
Het wederzijds vertrouwen heeft geleid tot heldere afspraken. Paul: “De gemeente draagt bij aan
 renovaties en schoolbesturen financieren nieuwbouw mee. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de
 exploitatiekosten. Want alleen dan heeft iedereen baat bij duurzame gebouwen.” 

De beste onderwijshuisvesting
Je hebt elkaar nodig, stelt Thierry: “Als gemeente hebben we substantieel meer geld beschikbaar
 gesteld om onze ambitie waar te maken. Haarlemmermeer wil namelijk steeds opnieuw de beste
schoolgebouwen van Nederland hebben. En met de beste onderwijsconcepten. Daar ligt een taak voor
de schoolbesturen.” De niet zo vanzelfsprekende samenwerking is volgens Thierry vooral heel leuk.
“De een heeft veel kennis van nieuwbouw, de ander zit meer in onderhoud. Die krachten bundelen we
om de onderwijsruimtes te maken die voor kinderen het beste uitpakken. Met elkaar denken we boven-
dien na over gebouwen die meebewegen met onderwijsontwikkelingen. Zodat je bij een nieuw onder-
wijsconcept nog steeds uit de voeten kunt met het huidige gebouw.” 

Onderling begrip
Voor Jong Leren betekent het IHP dat er de komende vier jaar een aantal nieuwbouw- of renovatie -
projecten gaan lopen. “De status van ons gebouwenbestand zal aanzienlijk verbeteren.” Een ander
voordeel dat Paul noemt is duidelijkheid. “Voorheen moesten we elk jaar met de  gemeente om tafel en
een aanvraag indienen. Nu maken we met PO- en VO-besturen langetermijn planningen en weet ik wat er
de komende tien jaar gaat gebeuren. Doordat alle school besturen de staat van alle gebouwen kennen, is
onderling begrip waarom de een eerder aan de beurt komt dan de ander. Ook aan onze  directeuren kan
ik nu vertellen wanneer hun school aan de beurt is, in plaats van elk jaar opnieuw afwachten. Dat is prettig.” 

Andere gemeenten
Paul zet zich na dit succes in Haarlemmermeer ook in voor IHP’s in de andere gemeenten.  Bloemendaal
heeft in maart een IHP vastgesteld. Daar is meer dan de helft van de schoolgebouwen ouder dan 60-70
jaar. In Zandvoort is de noodzaak minder hoog, omdat het schoolbestand vrij nieuw is. En in Aalsmeer
overleggen we intensief, maar niet per se over een IHP.  In Heemstede is een IHP wel in ontwikkeling. 
Na een aantal jaar lobbyen, is de gemeente er rijp voor afspraken te maken. Het helpt als je een goed
voorbeeld uit Haarlemmermeer kunt laten zien. In Heemstede zitten we bovendien met dezelfde
schoolbesturen in het proces als in Bloemendaal. Dat werkt makkelijker. Het zijn trajecten van de lange
adem, waar we de komende jaren de vruchten van gaan plukken.”

Ruim baan voor samenwerking 
met gemeenten en schoolbesturen

IH
P

In een integraal huisvestingsplan (IHP) legt de gemeente met alle

 schoolbesturen vast wat er met schoolgebouwen moet gebeuren. 

De gemeente Haarlemmermeer is voorloper op dit gebied. 

CvB-lid Paul Bronstring en IHP-programma manager Thierry van der Weide

leggen uit wat dat voor beide partijen oplevert. 
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ICT valt sinds 2017 binnen Jong Leren onder Onderwijs en Innovatie.

Alle medewerkers van Jong Leren hebben een ICT-scan gedaan,  waarmee

in kaart is gebracht of iedereen de minimale ICT-vaardigheden beheerst.

Het ICT-netwerk heeft vervolgens een uitgebreid scholingstraject voor

medewerkers opgezet en een e-learning omgeving ontwikkeld.

Het ICT-netwerk is dit jaar tien keer bij elkaar gekomen om kennis te delen. De werk-
groepen gingen aan de slag met ICT-basisvaardigheden, Google Suite for Education,
gepersonaliseerd leren, mediawijsheid, ICT in groep 1/2 en programmeren. Ook achter
de schermen stond ICT op de agenda. Er is een basis mappenstructuur gemaakt in de
Google Suite for Education omgeving, zodat op iedere school een herkenbare map-
penstructuur is. 

BETT London
In januari 2017 is een groep ICT’ers met een van de stafmedewerkers Onderwijs en
een CvB-lid op studiereis geweest naar Londen. Ze hebben daar de BETT bezocht, 
de grootste onderwijs-ICT-beurs van Europa. Ook schoolbezoeken, kennis en inspiratie
uitwisselen stonden op de agenda. 

Snappet
Tien scholen binnen Jong Leren zijn in 2017 gestart met Snappet. Snappet is een
adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets en chromebooks.
 Leerlingen maken opgaven op hun device die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met
 opgaven in werkboeken. Hierdoor blijven de werkvormen vergelijkbaar.

De voordelen van Snappet ten opzichte van het gebruik van werkboeken:
• Leerlingen ontvangen meteen feedback na het maken van een opgave. Leerlingen

weten dus snel of ze de opgave goed of fout hebben gemaakt. 
• Er worden adaptieve opgaven aangeboden. Het programma past dan de complexi-

teit van de opgaven aan op het niveau en de leerbehoeften van de leerling. 
• Snappet geeft ook leerkrachten feedback. De leerkracht heeft tijdens de les direct

zicht op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep.

iPads in groep 1/2
Alle groepen 1/2 zijn voorzien van vier iPads. Dit ICT-middel draagt bij aan het klaar-
stomen van de jongste leerlingen binnen Jong Leren voor de 21e eeuwse vaardigheden.
In september startte een scholingstraject voor alle kleuterleerkrachten. Tijdens deze
scholing maken ze kennis met oefenapps en creatieve apps. Ook delen onze mede -
werkers kennis en wisselen ze ervaringen uit over het werken met de iPads.

3D-printen en Mediawijsheid
Binnen Jong Leren geven we graag ruimte voor innovatie op ICT-gebied. Zeven scholen
binnen Jong Leren hebben geëxperimenteerd met een 3D-printer binnen hun onderwijs.
Alle scholen zijn aan de slag gegaan met Mediawijsheid via de methodes Mediapas-
poort (groepen 1 t/m 6) en Mediabegrip (groepen 7 en 8). 
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Ik weet alles van iPads

“Absoluut niet waar. Ik werk nu 1,5 jaar bij Jong Leren en verschillende afdelingen konden wel wat
ondersteuning gebruiken. Wie mij een paar jaar terug had gezegd dat ik dingen met ICT zou gaan
doen, had ik niet geloofd. Maar toen ik voor het beheer van de iPads werd gevraagd leek me dat vooral
heel leuk en leerzaam. Ik pak dingen snel op, maar heb geen IT-achtergrond. Ik weet dus echt niet
alles van iPads.” 

Alle kleuters hebben een iPad

“Niet waar. Op dit moment heeft elke kleutergroep 4 iPads, waarvan er 1 voor de leerkracht is.”

De introductie liep niet compleet op rolletjes

“Waar. Bij de start van ons project in september hadden we de pech dat Apple net een nieuwe iPhone
uitbracht. Daar hoorde een algemene software-update bij. Dat leverde wat obstakels op, zoals het niet
synchroniseren van apps. Amac, onze reseller, heeft uitgelegd dat we dit niet hadden kunnen voorzien.
Het was heel spannend én achteraf gezien heel interessant. Want zelfs Apple in Amerika was op af-
stand met onze iPads bezig in de beheeromgeving.”

Ik bepaal welke apps geschikt zijn

“Niet waar. Met een werkgroep hebben we een basispakket aan apps samengesteld voor alle scholen.
Daar zijn onlangs op verzoek ook wat creatievere apps aan toegevoegd. We hebben de iPads boven-
schools in beheer, zodat de ICT-ers niet te veel worden belast. Je kunt bij mij wel apps aanvragen,
zodra je toestemming hebt van de directeur.” 

Training geven is leuker dan iPads beheren

“Waar. Ik vind het beide erg leerzaam, maar de scholen ingaan, contacten leggen is het leukste. 
Dan hoor je de ervaringen. En er zijn flink wat trainingen te geven: 32 in totaal. Dat doe ik samen met
 Lisette Neijzen, onze stafmedewerker ICT.  

Elke kleuterleerkracht moet de iPad gebruiken

“Niet waar. Maar het zou wel goed zijn voor de innovatie van ons onderwijs. Sommige leerkrachten
vinden het lastig of spannend. En er zijn zoveel apps! Lisette en ik adviseren hen er een of twee te kie-
zen en zich daarin te verdiepen. Er is voldoende ruimte om te experimenteren. Anderen worstelen met
de vraag hoe ze hem anders in kunnen zetten dan voor een spelletje. Daarom hebben we onlangs een
aantal creatieve apps toegevoegd. Hopelijk motiveren en inspireren de leerkrachten elkaar en delen ze
ervaringen.” 

Ik zou wel meer met ICT willen doen

“Waar. En dat komt allemaal door dit project. Bij Jong Leren krijg ik de ruimte om te ontdekken wat
ik leuk vind.” 

Kinderen weten meer van iPads dan de leerkracht

“Soms wel. Wij denken na, kinderen doen gewoon. Leuk is dat!” 

Marloes Bronstring 
over de iPads in groep 1/2
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250 iPads werden in 2017 op het stafkantoor van Jong Leren afgeleverd.

Want ook in de kleuterklassen kunnen we niet meer om ICT heen. De groepen 3/8

werken met Chromebooks, maar die zijn minder geschikt voor kleuters. Omdat

 verschillende scholen al iPads hadden, viel daarop de keuze. iPad-beheerder

 Marloes Bronstring krijgt een aantal stellingen toegeworpen. Waar of niet waar?
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Suzanne Confurius, directeur

“Wij werken volgens de visie van de Noord-

wijkse methode met thematisch vakonder-

wijs. Het vak koken konden we helaas niet

aanbieden omdat we er geen geschikte

ruimte voor hadden. Daar wilde ik me voor

inzetten, want koken heeft álles in zich. 

Sociale vaardigheden, taal en rekenen. Pas

geleden is onze centrale hal opgefrist. Daar

was volop ruimte voor een keuken. Met de

leerlingenraad heb ik de kosten geïnventa-

riseerd en gekeken wie we om geld zouden

kunnen vragen. De ouderraad en de school

hebben hun spaarpot geleegd en alle vak-

mannen schonken hun arbeidsloon. 

Elke dag ben ik opnieuw trots en bij rond-

leidingen komt de keuken altijd ter sprake.

Hij wordt vaak gebruikt. Laatst nog voor

het leren van breuken. Want daar horen

appeltaarten bij. Je kunt je voorstellen hoe

lekker de school die dag rook.” 

Inge van Vorselen, leerkracht

“Ik wist van mijn vorige school hoe leuk het

kan zijn om te koken met kinderen. En heel

leerzaam. Tijdens het koken leer je samen

een recept lezen, rekenen, wegen en taken

verdelen. Iedereen komt aan de beurt. Als

de tijd het toelaat mogen de kinderen ook

zelf boodschappen doen. Natuurlijk hoort

opruimen en de afwas doen er ook bij. 

Bij deze vorm van ontdekkend leren, boor

je nieuwe talenten aan. En we proberen zo

goed mogelijk aan te sluiten bij de thema’s.

Nu is het thema Bouwen, dus worden er

cakes gemetseld en courgettebootjes

 gemaakt. We kunnen er makkelijk met 12

kinderen in werken, er is volop ruimte. 

Een deel van de keuken is met wielen ver-

rijdbaar waardoor het een praktisch geheel

is.”

Kookeiland biedt ruimte voor bij 
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Nils Koppers, leerling groep 7

“Het is leuk dat we mochten meedenken

over hoe de keuken eruit zou komen te

zien. Een eiland is natuurlijk erg handig,

want dan kunnen we er met zijn allen om-

heen staan. We hebben veel ruimte en de

ovens doen het nu ook goed. De kook-

ateliers zitten altijd vol. Vooral het later

samen opeten is erg leuk. We hebben al

veel dingen gemaakt. We leren hoe je

 bepaalde groenten het beste kunt snijden

bijvoorbeeld, maar ook samenwerken. Het

pizzabroodje was tot nu toe het lekkerst en

ik heb thuis ook al een keertje gekookt wat

ik op school heb geleerd.”

zondere lessen
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Het personeelsbestand van Jong Leren bestond op 1 september 2017 uit

391 FTE, verdeeld over 593 medewerkers. De vrouw-manverhouding is

341,5 FTE om 49.5 FTE. Net als vorig jaar is 81% van de medewerkers

 onderwijzend personeel, 9% onderwijsondersteunend, 1,5% admini -

stratief en 8,5 % directie. Per september 2017 heeft 352FTE een vast

dienstverband en 39 FTE een tijdelijk dienstverband.

Functiemix
Op peildatum 1 oktober 2017 heeft 66,08% van de leerkrachten een LA-aan stelling
(FTE 200) en 33,76% (FTE 102,49) een LB-aanstelling. De landelijk doelstelling van 46%
LB-aanstellingen is daarmee niet gehaald. Dit geldt ook van de landelijke cijfers. 
Het landelijk gemiddelde is 26,7%. 

Ziekteverzuim
In december 2017 was het voortschrijdend percentage 5,66%, een daling t.o.v. van
 december 2016 ( 7,3%). De acties in 2017, zoals de inzet van de preventieve  verzuimcoach,
overleg met directeuren, de verzuimcoach en de bedrijfsarts en het trainen van de
 directeuren in gesprekstechnieken bij verzuim, hebben hier mede aan bijgedragen.

Eigenrisicodragerschap
Het college van bestuur heeft het besluit genomen per 1-1-2019  eigenrisicodrager
te worden voor het Vervangingsfonds. Als eigen risicodrager draagt Jong Leren zelf
de financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van ziektevervangingen

 declareren we niet meer bij het Vervangingsfonds. Ervaring van andere school-
besturen laat zien dat bij het aangaan van het eigenrisicodragerschap dat het

ziektepercentage vaak (tussen de 1 tot 2%) daalt vanwege het hogere
 bewustzijn van de consequenties van inzet van vervanging en de daarop
aangepaste aanpak van het verzuim en vervanging. 

Talenten ontwikkelen
Met LIDO (Leren In De Organisatie) bieden we alle medewerkers
 scholingsmogelijkheden. In 2017-2018 werden 20 trainingen aangeboden,
afgestemd op de behoefte van medewerkers en ons strategisch beleid.

Deels ingekocht, deels verzorgd door onze eigen experts. 
Ongeveer 300 collega’s volgden een training via Scholingsplein, een

 toename van 40% ten opzichte van 2016-2017. Daarnaast faciliteert en
 stimuleert LIDO medewerkers via leernetwerken hun talenten in te zetten
en kennis te ontwikkelen en delen.
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Binnen Jong Leren staat samen leren centraal. 

Op dit moment zijn de volgende leernetwerken actief: 

LIDO: Leren In De Organisatie

• Eigenaarschap
• Groep 3
• Leren leren
• Coachend begeleiden
• ICT-coördinatoren
•  Leiding geven aan Leerteams 

• Kleuteronderwijs/Doorgaande lijn 2/3
• Plusklassen
• Taalcoördinatoren  
• Bondgenootschap met ouders
• Kanjertraining
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Hoe ervaar je de bijeenkomsten van het leernetwerk?

“Elke 2-3 maanden komen we bij elkaar op een andere locatie. We kijken soms bij
 elkaar in de klas, dat is inspirerend en brengt je altijd op ideeën. Eigenlijk komen de
afspraken nooit uit in mijn drukke agenda, maar als ik thuiskom na de bijeenkomst
denk ik altijd: wat leuk en zinvol dat we ervaringen uitwisselen. Het is heel vrij -
blijvend, maar je ziet toch een soort harde kern die er altijd is. Ik heb wel vaker in
 intervisiegroepjes gezeten, maar na een paar keer hield het op. Bij deze groep heb ik
het gevoel dat iedereen zich inzet om het te laten slagen. Bovenal vind ik het zo
leuk om te zien dat ook buiten onze school collega’s zo enthousiast zijn over hun
werk.”

Hebben jullie een vaste werkwijze?

“Naast de bewuste overgang 2/3 hebben we het bijvoorbeeld ook over de leer-
lijnen voor groep 1/2 in ParnasSys, de observatiemethode Kijk, de koppeling
Kijk en Leeruniek, 4xwijzer, het beslissingenblad overgang groep 2 naar 3 en
uitdagende spellen voor groep 2 en 3.
Een duidelijk protocol is er niet, iedereen krijgt de ruimte om zijn verhaal te
doen, de klas te laten zien en ervaringen te delen. Ik weet niet of dit de beste
manier is, maar voor ons werkt het zo goed. Misschien is het beter op be-
paalde onderwerpen te focussen, maar misschien worden de bijeenkomsten
dan te statisch. We laten het een beetje op ons afkomen.” 

Wat levert een leernetwerk op in de praktijk?

“Een school start medio maart/april met een speciale kleutergroep ter
voorbereiding op groep 3. Uit de verschillende kleutergroepen komen de
kinderen bij elkaar die in het nieuwe schooljaar naar groep 3 gaan. Ik vind
dat een goed idee om bij ons ook in te brengen. Daarover ga ik in overleg
met mijn Brug-collega’s. 
En laatst kreeg ik van iemand via de mail de vraag of ik iemand ken die iets
doet met excellent werken in de kleutergroep. Ze zochten een uitdagende werkplek
voor een LIO-stagiaire. Zodra ik dat in de groep gooi, stromen de opties binnen. 
Dat is de kracht van een specifiek netwerk.”

Bettina Zandstra, leerkracht De Brug Aalsmeer

Bettina staat al ruim 25 jaar voor de klas op verschillende scholen, voor namelijk

bij groep 3. Ze is ook onderbouwcoördinator en heeft de IB-opleiding  afgerond. Ze

weet als geen ander dat voor kinderen en ouders de stap naar groep 3 spannend is.

“Waarom blijft dat toch altijd zo’n ding? Hoe pakken andere scholen dit aan?

 Kunnen we het minder spannend maken? Daar praat ik graag over met collega’s.

Daarom heb ik me aangesloten bij leernetwerk overgang groep 2/3.”
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“Iedereen krijgt de ruimte
om zijn inbreng te leveren”
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Regionale ontwikkelingen zien we als een uitdaging. Zo bleek het in Aalsmeer, Zwanenburg
en Halfweg beter om scholen van Jong Leren te fuseren om ook in de toekomst kwalitatief
goed onderwijs te bieden. In andere gemeenten sturen we aan op de ontwikkeling van
 Integrale Kind Centra (IKC’s) in samenwerking met professionele partners.

Talenten benutten
Dit vraagt om medewerkers die kunnen mee bewegen. Met LIDO (Leren In De Organisatie),
via het Scholingsplein en leernetwerken, stimuleren en faciliteren we hen het maximale uit
zichzelf te halen en hun talenten optimaal te benutten. (Samen) blijven leren is het fundament
voor het werkplezier en de vitaliteit van iedere Jong Leren-collega.

Spreekt deze manier van werken je aan? Kijk op www.jl.nu voor de actuele vacatures.

Altijd in beweging
Bij Jong Leren leren we samen
Ons onderwijs kan altijd beter, is het uitgangspunt bij Jong

Leren. Daarom krijgen medewerkers de ruimte om samen te

werken en te leren, buiten de gebaande paden te denken en zich

continu te ontwikkelen. Met vallen en opstaan.

‘De Kameleon’ 
is vanaf 

1 augustus 2018
de nieuwe naam

van twee 
Zwanenburgse

scholen

Op 1 augustus
2018 fuseren

onze scholen in
Halfweg

Sinds 
1 augustus 2017

vormen twee
 scholen in
 Aalsmeer 

IKC Triade
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