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NIEUWSBRIEF SCOPS 4E KWARTAAL 2021
ALGEMEEN
Corona
In het vierde kwartaal was het opnieuw een stevige klus alle groepen bemenst te krijgen. Dit had onder
andere te maken met de oplopende ziektemeldingen vanwege Corona; zichtbaar in de ziekteverzuimcijfers
over de maanden november en december. Verder had het betrekking op de quarantaine van medewerkers
en of leerlingen en het lerarentekort. Mede door de flexibele inzet van de collega’s werd groepssluiting zoveel
als mogelijk voorkomen. Alles werd in het werk gesteld om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. We
kunnen spreken van een intensieve periode voor alle betrokkenen, de kinderen, de ouders, de leraren,
ondersteuners en directies.
Vanwege oplopende besmettingscijfers in december werd door het kabinet besloten de scholen één week
voor de Kerstvakantie te sluiten. Het betekende een verlenging van de Kerstvakantie; lesgeven op afstand
was niet aan de orde. De scholen is geadviseerd deze extra vrije week te gebruiken voor het voorbereiden
van lesgeven op afstand na de Kerstvakantie. Het was fijn dat de scholen maandag 10 januari weer konden
starten met fysiek lesgeven.
ONDERWIJS & KWALITEIT
NPO
De gemeenten hebben in het kader van de verbinding onderwijs en zorg extra middelen ontvangen. In
gezamenlijk overleg is in oktober 2021, zowel in Papendrecht als in Sliedrecht, de besteding van deze
middelen besproken. In beide gemeenten is een werkgroep (waarin naast ambtelijke vertegenwoordiging
ook directieleden zitting hebben) ingesteld om de bestedingsvoorstellen te formuleren. In het eerste kwartaal
van 2022 zullen de ideeën besproken worden.
Voor de scholen bleek de extra inzet op basis van de NPO middelen lastig uitvoerbaar te zijn. De prioriteit lag
bij het bemensen van de groepen gericht op het realiseren van (regulier) onderwijs.
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
Overeenkomst met CHE Ede
Eind november is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin het Opleiden in de School
geformaliseerd werd met de Christelijke hogeschool Ede (CHE). Jaarlijks ontvangen we tussen de 15 en 20
studenten van deze opleiding. In een koersplan 2021-2025 zijn de ambities geformuleerd.
Ambities strategisch beleid SCOPS - personeel
 Uitbouw relatie met CHE Ede
Tweedaagse directies 28 en 29 oktober 2021
Eind oktober hebben de directies tijdens een tweedaagse in Renesse gesproken over: modern onderwijs, de
leerpunten uit de Coronaperiode, de toekomst van het bestuurskantoor. Daarnaast is op bestuursniveau een
zogenaamde SWOT analyse samengesteld. De uitkomsten van de SWOT analyse zijn besproken met de RvT
en de GMR. Job Christians van ‘Onderwijs Maak je Samen’ trad als externe expert en gespreksleider op. We
kunnen terugkijken op goede gesprekken, inspirerende ontmoetingen en interessante opbrengsten.
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Ambities strategisch beleid SCOPS - personeel

We zetten in op voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van het personeel. Leren
van elkaar wordt gestimuleerd.
Ziekteverzuim 2021
Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden, dat het ziekteverzuim beduidend lager ligt dan het landelijk
gemiddelde (5,9%).
Organisatorische Eenheid
01
02
03
04
12JU – CKC Prins Florisschool
Totaal 0,73 1,57 2,36 3,37
10NM – IKC Beatrix

05

06

07

08

09

10

11

12

1,51

3,20

1,91

1,07

1,60

1,86

5,19

4,96

Totaal 8,89 10,39 10,29 12,41 13,77 7,78
12YZ – KC Oranje-Nassau

4,32

3,92

6,54

6,52

10,26 10,45 8,80

Totaal 0,00 0,00 0,00
11CU – KC Constantijn

1,82

2,86

4,58

4,39

0,02

0,25

0,26

3,17

0,70

1,52

Totaal 4,79 4,79 6,10
07OB - Anne de Vriesschool

6,76

4,55

7,41

4,58

4,62

4,85

4,55

6,35

4,54

5,33

0,00 0,00 3,02
08XB - Oranje-Nassauschool

3,75

4,06

3,87

4,12

3,91

3,68

5,08

5,71

5,54

3,64

1,57 0,43 0,38 0,38 0,38
04VD – Prins Willem Alexanderschool

0,85

0,38

0,36

0,00

0,56

2,83

2,88

0,93

1,92 1,94 2,20 2,04 1,91
43928-1 - Personele Kosten Bovenschools

2,20

0,92

0,00

2,36

1,48

3,77

2,06

1,90

4,09

2,59

1,80

2,78

2,94 5,40

4,72

3,52

Totaal
Totaal
Totaal

Totaal

2,50 2,78

3,64

4,51

4,30

Totaal
2,47
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Wat betekent dit voor de SCOPS:



Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld over het jaar 2021 2,38% 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

Strategisch beleid SCOPS
De looptijd van het vigerende strategisch beleidsplan (SBP) eindigt op 1 augustus 2022. Na overleg met de
RvT en de GMR is besloten de looptijd van het SBP met een jaar te verlengen. Deze verlenging van de looptijd
heeft te maken met het vertrek van de zittend bestuurder en de benoeming (per 1 augustus 2022) van een
nieuwe bestuurder. Het verdient aanbeveling dat de nieuwe bestuurder in de gelegenheid is in samenspraak
met alle stakeholders nieuw strategisch beleid te formuleren.
Aangezien er een directe relatie is tussen het SBP en de schoolplannen is besloten de looptijd van de
schoolplannen eveneens met een jaar te verlengen tot augustus 2024. Augustus 2023 is het nieuwe SBP
beschikbaar op basis waarvan de scholen het nieuwe schoolplan kunnen opstellen. Na consultatie van de
onderwijsinspectie is besloten dat voor het cursusjaar 2023-2024 een jaarplan volstaat.
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Werving en selectie CvB SCOPS
Vanwege het vertrek van het College van Bestuur (CvB) is in december de werving en selectieprocedure
gestart. Een drietal wervingsbureaus hebben een presentatie gegeven waarna met het bureau Scolix een
contract is gesloten. Voor het Kerstreces zijn gesprekken gevoerd met interne stakeholders, is het profiel
definitief vastgesteld en is een advertentie geplaatst in diverse kranten, op websites en sociale media. Het
streven is er op gericht begin maart 2022 een geschikte kandidaat te presenteren.
FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL
FINANCIËN
Control tot en met december 2021
Uit onderstaand overzicht blijkt, dat eind december 2021 een stevig positief saldo gepresteerd kan worden.
Het overzicht geeft een indicatie van de eindsaldi aangezien in de maand januari 2022 nog nota’s ingediend
worden. Het positieve saldo heeft vooral te maken met extra subsidies en aanvullende inkomsten zoals de
NPO middelen. Een groot deel van deze inkomsten zullen in de loop van het boekjaar 2022 besteed worden.
De lagere ‘overige baten’ hebben voornamelijk te maken met de achterblijvende inkomsten van de
ouderbijdragen, schoolreis en zendingsgeld.
De hogere uitgaven van de ‘overige instellingslasten’ houden onder andere verband met de overschrijding
van de kosten voor licenties en kopiëren.
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Ambities strategisch beleid SCOPS - financiën
 We dragen zorg voor een overzichtelijke verantwoording
Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2026

De (meerjaren)begroting 2022 (-2026) is door het CvB besproken met de werkgroep financiën. Vervolgens
zijn de concepten in individuele gesprekken met de directies besproken en waar nodig gewijzigd. De
contactpersoon van Groenendijk Administratie was als financieel expert bij deze gesprekken aanwezig. Na
aanpassing van de concepten is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2026 besproken met de
auditcommissie van de SCOPS. De kadernota 2022 stond mede aan de basis van deze begroting.
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In de RvT vergadering van 13 december 2021 is de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2026
door de RvT goedgekeurd. Het CvB heeft als onderlegger bij de begroting een leeswijzer toegevoegd.
Het forse tekort eind 2022 houdt verband met een eenmalige korting van OCW vanwege de invoering van
een nieuw financieringssysteem per 1 januari 2023. Een jaarlijkse vordering (€ 667.100,--) van de SCOPS op
OCW komt namelijk te vervallen. Zonder deze korting hadden we een sluitende begroting kunnen presenteren
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Schatkistbankieren
Door de omvang van de liquiditeit van de SCOPS moet jaarlijks negatieve rente aan de bank betaald worden.
Na een extern onderzoek door VGS blijkt dat het invoeren van schatkistbankieren een besparing oplevert van
ongeveer € 7.000,-- per jaar. Om deze reden is voor het Kerstreces het proces om tot schatkistbankieren te
komen gestart.
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. Uitgegaan wordt van (les)ruimten voor de twee scholen (Prins Willem Alexanderschool en
obs De Wilgen) en opvang. Het plan kan aangevuld worden met een sporthal en maatschappelijke ruimten
(bijvoorbeeld ten behoeve van de wijk). Eind december 2021 is een eerste gesprek gevoerd over de planning
en vervangende huisvesting.
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.
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Oranje-Nassauschool
De Oranje-Nassauschool Sliedrecht heeft nog steeds een structureel ruimtetekort. Eén van de groepen is
(voor het vierde jaar) gehuisvest in de schoolwoning naast het schoolgebouw.
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 naar een goede groepsruimte gezocht. De gesprekken worden in
het eerste kwartaal 2022 voortgezet.
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. De aanbestedingsprocedure loopt. De gemeente, de SCOPS
en Kinderopvang Papendrecht zijn nog in gesprek over hoogte van de huur (op basis van de stichtingskosten)
die door de kinderopvang betaald moet worden. De deelname van de kinderopvang hangt namelijk af van de
betaalbaarheid van de huur. Daarnaast heeft de gemeente Papendrecht veel vragen over 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
MR en MT gesprekken
In het kader van kwaliteitszorg hebben het CvB en de algemeen directeur gesprekken gevoerd met veel
MR’en MT’s van de scholen. Twee thema’s werden besproken: Wat gaat goed (zijn jullie trots op) en welke
ontwikkelpunten zien jullie. Alle gesprekken verliepen op een open en prettige manier. Interessante informatie
is uitgewisseld. Van ieder gesprek is een verslag gemaakt.
ICT

AVG
Er zijn in het 4e kwartaal 2021 geen datalekken geconstateerd.

Wat betekent dit voor de SCOPS:


De SCOPS voldoet aan de gestelde AVG eisen.

GMR
De GMR heeft in het 4e kwartaal 2021 tweemaal vergaderd (waarvan eenmaal digitaal). De meeste (G)MR
leden hebben een scholing gevolgd, verzorgd door Verus.
Oriënterend besproken
 Gesprek met de Raad van Toezicht van de SCOPS;
o Professionalisering GMR;
o Werving en selectie CvB;
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Effecten Coronacrisis;
Bemensing bestuurskantoor.

Informerend besproken
 Kadernota 2022 SCOPS;
 Voortgang huisvestingszaken SCOPS scholen;
 Visitatierapport PO raad;
 Profielschets nieuw CvB;
 Voortgang kanteling naar stichting;
 Instellen van interne werkgroepen.
Besluitvorming
 Verlenging looptijd SBP SCOPS
 Vakantieregeling 2022-2023 SCOPS
 Jaarlijkse scholing GMR leden

– instemming (P)GMR;
– positief advies GMR;
– instemming (P)GMR;

Tevredenheidsonderzoeken

Oudertevredenheid
Na de herfstvakantie hebben de scholen een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. De respons onder de
ouders lag gemiddeld op 41%. Op een 4-puntsscaal scoren de SCOPS scholen gemiddeld 3,4. Het gemiddelde
rapportcijfers komt op een 10-puntsschaal uit op 7,9.
Onder de groep scholen zijn geen grote onderlinge afwijkingen vastgesteld.
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Medewerkerstevredenheid
Na de herfstvakantie hebben de scholen een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet. De respons
onder de medewerkers lag gemiddeld op 81%. Op een 4-puntsschaal scoren de SCOPS scholen gemiddeld
3,5. Het gemiddelde rapportcijfers komt uit op 8,2. Onder de groep scholen zijn geen grote onderlinge
afwijkingen vastgesteld.
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Klachten
In het 4e kwartaal 2021 heeft het CvB één klacht ontvangen. Eind november is de klacht behandeld door de
landelijke klachtencommissie (GCBO). Eind december gaf de commissie aan de klacht niet ontvankelijk te
verklaren. De commissie had geen aanvullende adviezen voor het schoolbestuur.
6.2. a - De SCOPS ziet ouders als cliënt en participant.
 Klachten worden op schoolniveau geregistreerd en worden vermeld in de managementrapportage.
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