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NIEUWSBRIEF SCOPS 2E KWARTAAL 2022 
 

ALGEMEEN 
 
Bestuurswisseling 
Eind maart 2022 is de heer Jannes Berghout benoemd als opvolger van CvB Wim Dunsbergen. De werving- en 
selectieprocedure is begeleid door bemiddelingsbureau Scolix. Het nieuwe CvB start per 1 augustus 2022 met zijn 
werkzaamheden in het bestuurskantoor in Sliedrecht. In aansluiting op de benoemingsprocedure en de interne 
kennismaking is een periode van overdracht begin juni gestart. Woensdag 28 september zal een afscheid 
georganiseerd worden voor de vertrekkende algemeen directeur Joke Rietveld en CvB Wim Dunsbergen. Naast de 
organisatie van een stichtingsbrede studiedag met onder andere gastspreker Kees van Overveld zal ‘s middags 
aandacht gegeven worden aan het genoemde afscheid. 
 
Verkennend stelselonderzoek 
Medio mei heeft het CvB en de directie van CKC Prins Floris geparticipeerd in een verkennend stelselonderzoek 
‘basisvaardigheden’. De opbrengst van de gesprekken zal opgenomen worden in de ‘Staat van het onderwijs 2022’. 
In de ‘Staat van het onderwijs’ formuleert de inspectie jaarlijks haar bevindingen op basis van stelselonderzoeken 
en bestuurlijke onderzoeken. 
 

ONDERWIJS & KWALITEIT 
 
Eind toetsen Leerlingvolgsysteem 
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Wat betekent dit voor de SCOPS: 
 Op basis van de E toetsen kan vastgesteld worden dat de gemiddelde scores van diverse vakgebieden in de 

bovenbouw lager scoren dan gebruikelijk.  
 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 voor het zomerreces de leeropbrengsten van het afgelopen cursusjaar en herijken 
vervolgens het NPO plan 2021-2022. De Cito M en E toetsen 2022 worden als onderlegger gebruikt voor het NPO 
plan 2022-2023.  
 

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 

 
Directievacatures 
In de maand juni 2022 ontstonden twee directievacatures. Jolanda Maaskant wordt per 1 augustus 2022 de nieuwe 
HRM medewerker en Jaco van Erk is donderdag 9 juni geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Papendrecht. 
Het streven is voor het zomerreces beide vacatures ingevuld te hebben. 
 
Ziekteverzuim 2021-2022 
 
Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden, dat het gemiddelde ziekteverzuim lager ligt dan het landelijk 
gemiddelde. Van november 2021 tot april 2022 was sprake van een stijging en vervolgens weer een daling van het 
verzuim. Eind mei 2022 staat het ziekteverzuimpercentage weer op het gebruikelijke lage niveau. 
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 Organisatorische Eenheid 

  
 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Totaal 

 12JU – Prins Florisschool 

  Totaal 4,6 4,6 4,51 6,73 4,65 1,94 2,64 5,59 2,07 0,65 2,77 

 10NM – IKC Beatrix 
  Totaal 3,33 5,89 5,64 8,91 10,7 10,93 14,44 11,5 5,66 4,71 8,17 

 12YZ – KC Oranje-Nassau 

  Totaal 0,00 0,0 0,14 2,74 0,68 0,0 0,0 2,6 1,75 1,61 1,02 

 11CU – KC Constantijn 

  Totaal 4,6 4,6 4,51 6,73 4,65 9,01 12,38 13,66 12,70 11,35 8,40 

 07OB – Anne de Vriesschool 
  Totaal 3,91 3,69 5,12 5,81 5,66 5,15 6,96 7,11 6,87 4,95 5,53 

 08XB – Oranje-Nassauschool 
  Totaal 1,95 1,55 0,56 2,95 2,13 3,04 4,6 5,49 5,75 3,64 3,23 

 04VD – Prins Willem Alexanderschool 

  Totaal 0 2,39 1,51 2,68 0,54 2,0 1,67 3,75 1,89 0,41 1,70 

 
43928-1 – Personele Kosten Bovenschools 

  Totaal 0.00 0.00 0.00 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 5,69 6,63 4,54 3,13 4,13 

 
 
Wat betekent dit voor de SCOPS: 
 Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld over de eerste tien 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. 

 
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 

 
FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL 

 
FINANCIËN 
 
Jaarstukken 2021 en accountantsverklaring 
In haar vergadering van 11 april 2022 heeft de Raad van Toezicht (RvT) het bestuursverslag 2021 en de 
jaarrekening 2021 goedgekeurd. Vervolgens is door het bestuurskantoor in nauwe samenwerking met 
Administratiekantoor Groenendijk de accountantscontrole voorbereid. Maandag 13 juni ontvingen we de 
goedkeurende verklaring van accountantsbureau DRV. De jaarstukken kunnen vervolgens voor 1 juli 2022 aan het 
ministerie van OCW verzonden worden. Het jaarverslag 2021 zal op de website geplaatst worden. Alle medewerkers 
en de GMR hebben de verkorte (publieks)versie van het jaarverslag ontvangen. 
 
Control mei 2022 
Uit onderstaand overzicht blijkt, dat eind mei een positief saldo van € 242.453,-- gepresenteerd kan worden. Het 
positieve saldo heeft vooral te maken met de hogere rijksbijdrage over de eerste 5 maanden van het jaar en hogere 
inkomsten medegebruik bij de Anne de Vriesschool.  
De hogere uitgaven van de ‘huisvestingslasten’ houden onder andere verband met de hogere energiekosten  
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(€ 11.800,--) en extra onderhoud installaties (€ 13.500,--). 
 
 
 
Schatkistbankieren 
In het afgelopen kwartaal is het schatkistbankieren gestart. Het systeem werkt naar behoren. Iedere nacht wordt 
de rekeningcourant van de SCOPS weer aangevuld op basis van de uitgegeven bedragen van de vorige dag. De 
publieke middelen zijn nu ondergebracht in de schatkist. De private middelen staan op de diverse rekeningen van 
de scholen en bestuur. 
 
HUISVESTING 
 
Algemeen 
De gemeenteraadsverkiezingen medio maart 2022 en de daarop volgende collegebesprekingen hebben er toe geleid 
dat in de afgelopen periode in de diverse bouwprojecten weinig progressie geboekt is. In zowel Sliedrecht als 
Papendrecht zijn nieuwe wethouders gestart. In Sliedrecht is wethouder Paas verantwoordelijk voor onderwijs en 
onderwijshuisvesting. In Papendrecht is wethouder Kosten voor beide domeinen benoemd. 
 
Begin juni is een contract afgesloten met BOS Alblasserwaard. In de persoon van Kees de Jongh zal het CvB 
ondersteund en geadviseerd worden op de onderstaande bouwprojecten en het reguliere meerjaren onderhoud. 
Kees de Jongh heeft alle schoolgebouwen bezocht en heeft tijdens het directieoverleg van juni 2022 een presentatie 
gegeven over zijn manier van werken. 
 
Vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Valkweg) 
BOS Alblasserwaard heeft een eerste planning samengesteld. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw 
medio 2025 beschikbaar is. Verder ligt er nu een eerste ruimtestudie. Op basis van de ruimtestudie kan bepaald 
worden welke vervangende huisvesting nodig is tijdens de bouwperiode. Naast onderwijs en opvang voor de Prins 
Willem Alexanderschool en obs De Wilgen zal een sporthal gerealiseerd worden.  

 
Aanbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan) 
Door de gestegen bouwkosten stagneert het proces van goedkeuring door de gemeente Sliedrecht. Maandag 4 juli 
zal een eerste gesprek met wethouder Paas gevoerd worden. Aangegeven zal worden dat de uitbreiding van de 

locatie Van der Waalslaan voor de SCOPS qua tempo prioriteit heeft boven de nieuwbouw aan de Valkweg. 
 



NIEUWSBRIEF SCOPS 2E KWARTAAL 2022 
_________________________________________________________ 

STICHTING CHRISTELIJK ONDERWIJS PAPENDRECHT SLIEDRECHT  0184-499519 
DR. LANGEVELDPLEIN 16   WJDUNSBERGEN@SCOPS.NL 
3361 HE SLIEDRECHT  JARIETVELD@SCOPS.NL 

5 

Oranje-Nassauschool 
In nauw overleg met de gemeente Sliedrecht zijn afspraken gemaakt met de  Chr. Geref. Kerk Sliedrecht om het 
gebouw De Rank voor twee cursusjaren te kunnen gebruiken. Hierdoor wordt het nijpende ruimtegebrek opgelost.  
Andere korte termijn oplossingen boden geen soelaas. 
 
KC Oranje-Nassau 
Het is helaas niet gelukt het gestagneerde bouwproject, uitbreiding van KC Oranje Nassau in Papendrecht vlot te 
trekken. Door de voortdurend veranderende, procedurele vragen van de gemeente Papendrecht ten aanzien van 
geluidsoverlast, milieueisen, eventuele planschade is geen enkele beweging in het project gerealiseerd. Maandag 
27 juni zal een eerste gesprek gevoerd worden met wethouder Kosten van Papendrecht. De gemeente heeft 
inmiddels aangegeven een projectleider benoemd te hebben om enige verbinding te realiseren tussen de 
verschillende gemeentelijke afdelingen en de SCOPS.  
 
Wat betekent dit voor de SCOPS: 
 De uitbreiding van de Prins Willem Alexanderschool locatie Van der Waalslaan stagneert. Nu bekend is wie de 

nieuwe verantwoordelijk wethouder is, kan er verder gewerkt worden aan de uitbreiding van het gebouw.  
 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 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. De 
afspraak met de verantwoordelijk wethouder is gepland. 

 

 
 

 
COMMUNICATIE &  KWALITEITSZORG 

 
ICT 
AVG 
Er zijn in het 2e 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 2e kwartaal 2022 tweemaal vergaderd. Per augustus 2022 start Cas Jan Gadella (ouder Anne 
de Vriesschool) als nieuwe voorzitter van de GMR. De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergaderingen 
besproken: 
 
Oriënterend besproken 
 Voortgang werving en selectie nieuwe bestuurder SCOPS. 
 Hoogte ouderbijdrage     

 
Informerend besproken 
 Koersplan SCOPS 2022; 
 Bestuursrapportage 1e kwartaal 2022; 
 
Besluitvorming 
 Meerjaren bestuursformatieplan 2022-2026  - Positief advies gegeven 
 Reglement directeuren en directieberaad SCOPS - Positief advies gegeven 
 Integriteitscode SCOPS    - Positief advies gegeven 

Ambities strategisch beleid SCOPS – beheer 
 We werken in veilige,  schone en gezonde gebouwen 
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 ICT beleid SCOPS    - Positief advies gegeven 
 Protocol sociale media SCOPS   - positief advies gegeven 
 Jaarverslag SCOPS 2021   - Instemming gegeven 
 Kalender 2022-2023    - Instemming gegeven 
 Identiteitsverklaring SCOPS   - Instemming gegeven 
 Klokkenluidersregeling    - Instemming gegeven 
 Notitie burgerschap SCOPS   - Instemming gegeven 
 Mobiliteitsbeleid SCOPS   - Instemming gegeven 
 
Klachten 
De in het 1e kwartaal 2022 gemelde klacht van een ouder van de Anne de Vriesschool loopt in het tweede en 
vermoedelijk het derde kwartaal 2022 door.  
 

6.2. a - De SCOPS ziet ouders als cliënt en participant. 
 Klachten worden op schoolniveau geregistreerd en worden vermeld in de managementrapportage. 

 
 
 
 
 
 

 


