NIEUWSBRIEF SCOPS 1E KWARTAAL 2022
_________________________________________________________
NIEUWSBRIEF SCOPS 1E KWARTAAL 2022
ALGEMEEN
Corona
In het eerste kwartaal 2022 was het voor de scholen opnieuw een stevige klus alle groepen bemenst te krijgen.
Maandag 10 januari kon het fysiek lesgeven weer starten. Verdere schoolsluiting was niet nodig. Door de afschaling
van nationale maatregelen in de afgelopen weken, konden de scholen meer bezoekers ontvangen. De scholen zijn
terughoudend met het toelaten van derden in de gebouwen. De mondkapjesplicht verviel. De scholen blijven het
belang van de hygiëne maatregelen benadrukken om besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Door de
betrokken inzet van de collega’s werd groepssluiting vaak voorkomen. Alles werd in het werk gesteld om de
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. We blijven spreken van een intensieve periode voor alle betrokkenen,
de kinderen, de ouders, de directies, de leraren en ondersteuners.
ONDERWIJS & KWALITEIT

1

Midden toetsen Leerlingvolgsysteem

Wat betekent dit voor de SCOPS:


Naar aanleiding van M toetsen kan vastgesteld worden dat de gemiddelde scores van diverse vakgebieden
lager scoren dan gebruikelijk; met name in de bovenbouwgroepen. Het negatieve Corona-effect wordt op basis
van deze scores zichtbaar.
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Mede aan de hand van resultatenoverzicht moeten de scholen de NPO plannen (een schoolprogramma)
herijken en afspraken maken. Het tekort aan leraren heeft eveneens een negatief effect op de resultaten.

NPO

NPO plannen scholen
De SCOPS scholen analyseren de leeropbrengsten en herijken vervolgens het NPO plan 2021-2022. De Cito Mtoetsen 2022 worden als onderlegger gebruikt. Een uitdaging blijft het inzetten van bevoegde leerkrachten om de
extra inzet te kunnen realiseren. Door ziekte, quarantaine van leerkrachten is het nog steeds een uitdaging alle
groepen te bemensen. Daarnaast zijn veel leerlingen voor meerdere dagen niet op school vanwege ziekte of
quarantaine. Extra inzet, bekostigd uit de NPO middelen, is door het lerarentekort een complexe uitdaging.
Ambities strategisch beleid SCOPS - onderwijs

We voldoen aan de aspecten betreffende basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs) en hebben
eigen ambities geformuleerd.

We komen tegemoet aan de (basis-) behoeften van ieder kind.

We geven inhoud aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen (eigenheid, talenten, gaven)
PERSONEEL & ORGANISATIE
Ziekteverzuim 2021-2022
Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden, dat het ziekteverzuim beduidend lager ligt dan het landelijk
gemiddelde.
Organisatorische Eenheid
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12JU – Prins Florisschool
Totaal

4,6

4,6

4,51
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10NM – IKC Beatrix
Totaal

3,33

5,89

5,64

12YZ – KC Oranje-Nassau
Totaal

0,00

0,0

0,14

11CU – KC Constantijn
Totaal

4,6

4,6

4,51

07OB - Anne de Vriesschool
Totaal

3,91

3,69

5,12

5,81

08XB - Oranje-Nassauschool
Totaal

1,95

1,55

0,56

2,95

04VD – Prins Willem Alexanderschool
Totaal

0

2,39

1,51

2,68

0,54

43928-1 - Personele Kosten Bovenschools
Totaal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1,89

2,83

2,81

4,98 4,29 4,37

0.00

5,69

6,63

4,21

Wat betekent dit voor de SCOPS:



Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld over de eerste acht maanden van het cursusjaar 2021-2022 1,7%
onder het landelijk gemiddelde (5,9%).
Minimaal tweemaal per jaar wordt door de algemeen directeur en de schooldirecties gesproken met de ARBO
arts (SMO) over de voortgang van de trajecten van langdurig zieken. Tijdens de kwartaalgesprekken staat het
ziekteverzuim op de agenda.

ARBOdienst
Het arbo-contract met ARBO-NED loopt in 2022 door.
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Ambities strategisch beleid SCOPS - personeel

We onderhouden een gezond, positief en veilig werkklimaat, waarin we samenwerken en elkaar
ondersteunen.

We werken vanuit een heldere directiestructuur.

Harmoniseren functiebeschrijving en -waardering directietaken
Werving en selectie CvB SCOPS
Vanwege het vertrek van het College van Bestuur (CvB) is in december de werving en selectieprocedure in
verband met de opvolging gestart. Een drietal wervingsbureaus hebben een presentatie gegeven waarna met het
bureau Scolix een contract is gesloten. Voor het Kerstreces zijn door het wervingsbureau gesprekken gevoerd
met interne stakeholders, is het profiel definitief vastgesteld en is een advertentie geplaatst in diverse kranten, op
websites en sociale media. Eind maart is aan de medewerkers en ouders bekend gemaakt dat de heer Jannes
Berghout benoemd is als nieuwe voorzitter College van Bestuur van de SCOPS. De start van de nieuwe
bestuurder is gepland op 1 augustus 2022. Voor het zomerreces start de kennismaking en het proces van
overdracht.
FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL
FINANCIËN
Schatkistbankieren
In het afgelopen kwartaal is het papierwerk in voorbereiding op het schatkistbankieren ingevuld en ondertekend.
De organisatie VGS begeleidt de SCOPS bij het starten met het schatkistbankieren. Het voornemen is dat het
schatkistbankieren in het tweede kwartaal operationeel is. Eind maart 2022 is in een digitaal overleg met het
ministerie van financiën informatie uitgewisseld in voorbereiding op het definitief uitrollen van het
schatkistbankieren. In het tweede kwartaal zal de kanteling plaatsvinden.
Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 is medio maart 2022 opgesteld. De jaarcijfers maken onderdeel uit van het SCOPS jaarverslag
2021. In onderstaande overzicht wordt een samenvatting van de jaarcijfers gegeven. Het forse exploitatieoverschot
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is voor een belangrijk deel te verklaren uit in 2021 ontvangen extra middelen (onder andere subsidies en NPO
middelen). In een toelichting op de jaarrekening wordt nader ingegaan op het positieve resultaat.
Ambities strategisch beleid SCOPS - financiën

We dragen zorg voor een overzichtelijke verantwoording
HUISVESTING
Vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg)
Het besluitvormingsproces ten aanzien van de realisatie van de brede school aan de Valkweg in Sliedrecht wordt
voortgezet. Eind maart is een intentieovereenkomst ondertekend door de verantwoordelijke wethouder, en de
bestuurders van SCOPS en OPOPS. Een kostenraming en een planning zijn samengesteld.
Aanbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan)
De aanbesteding van de uitbreiding van de Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan) wordt
voorbereid. Het definitieve ontwerp is samengesteld. Zoals eerder gemeld, financiert de SCOPS de
voorbereidingskosten voor. De directievoering van het traject is extern belegd. Door de gestegen bouwkosten
stagneert het proces van goedkeuring door de gemeente. Gewacht wordt tot de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
is waarna het voorstel in stemming gebracht wordt.
Oranje-Nassauschool
Vanwege de beperkte omvang van de kavel is het niet mogelijk het huidige gebouw uit te breiden. In nauw overleg
met de gemeente Sliedrecht wordt nagegaan in hoeverre de lokalen in het gebouw De Rank beschikbaar kunnen
komen. Eind maart is een constructief gesprek gevoerd met de eigenaar van De Rank (Chr. Geref. Kerk Sliedrecht)
KC Oranje-Nassau
Het definitief ontwerp van de uitbreiding van het gebouw aan de Duivenstraat is samengesteld. De directievoering
van het traject is extern belegd. Het proces stagneert door de vele procedurele vragen van de gemeente
Papendrecht ten aanzien van geluidsoverlast, milieueisen, eventuele planschade enz. Hierdoor loopt het proces
vertraging op. Zoals eerder gemeld, financiert de SCOPS ook voor dit project de voorbereidingskosten voor.

Wat betekent dit voor de SCOPS:


De uitbreiding van de Prins Willem Alexanderschool locatie Van der Waalslaan komt op tempo. De SCOPS
financiert de voorbereidingskosten voor.
De plannen tot ontwikkeling van de brede school aan de Valkweg zijn door het College van B&W van de
gemeente Sliedrecht besproken. De gemeenteraad is aan zet om tot besluitvorming te komen.
De lokaalbehoefte van de Oranje-Nassauschool Sliedrecht is middels met een noodlocatie opgelost. Gestreefd
wordt naar een structurele oplossing.
Het is nog niet duidelijk wanneer de start van de aanbouw van de KC Oranje-Nassau kan plaatsvinden. De
gemeente Papendrecht blijft voortdurend aanvullende vragen stellen en verwachtingen communiceren.





Ambities strategisch beleid SCOPS - beheer

We werken in veilige, schone en gezonde gebouwen
COMMUNICATIE & KWALITEITSZORG
ICT

AVG
Er zijn in het 1e kwartaal 2022 geen datalekken geconstateerd.

Wat betekent dit voor de SCOPS:


De SCOPS voldoet aan de gestelde AVG eisen.

GMR
De GMR heeft in het 1e kwartaal 2022 eenmaal vergaderd.
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Oriënterend besproken
 Voorzitterschap GMR;
 Voortgang werving en selectie nieuwe bestuurder SCOPS.
Informerend besproken
 Begroting SCOPS 2022;
 Meerjarenbegroting SCOPS 2022-2026;
 Bestuursrapportage 4e kwartaal 2021;
Besluitvorming
 Treasurystatuut SCOPS

– instemming GMR;
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