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De Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland is een school met drie vestigingen: het Geert Groote Col-

lege Amsterdam, de Adriaan Roland Holstschool te Bergen en de Rudolf Steinerschool in Haarlem. De stichting is

in 2000 ontstaan als gevolg van en reactie op nieuwe regelgeving vanuit de overheid. De stichting heeft tot 23 fe-

bruari 2009 een bestuur op afstand gehad waarbij de feitelijke leiding van de organisatie in handen lag van de

drie leidinggevenden op de scholen, de vestigingscoördinatoren. De drie scholen werken lokaal samen met de scho-

len voor primair vrijeschoolonderwijs. Bestuurlijk zijn dat echter zelfstandige rechtspersonen.

De drie scholen hebben de afgelopen jaren, vanuit hun eigen individuele oorsprong, veelal volgens eigen inzichten

gewerkt. Het gegeven dat het hier feitelijk en formeel om één school gaat heeft slechts een beperkte rol gespeeld. In

2008 is het denken over deze constructie in een stroomversnelling geraakt; dit heeft geresulteerd in een verande-

ring naar een organisatie met een Algemeen Directeur/ bestuurder en een Raad van Toezicht.

Deze nieuwe organisatie is per 1 februari 2009 geëffectueerd. Sinds die datum is er een bestuurder, die intensief

samenwerkt met de leidinggevenden op de scholen en ernaar streeft om een duidelijkere, zichtbare lijn te brengen

in de scholen en in de samenwerking tussen de scholen. Over deze nieuwe structuur is veel te lezen in dit jaarver-

slag.

Daarnaast wil dit verslag een overzicht geven van activiteiten op diverse gebieden zoals die zijn ontwikkeld. Na-

tuurlijk leest u over de resultaten van de leerlingen, personele ontwikkelingen en natuurlijk vindt u ook de finan-

ciële verantwoording van de stichting over het boekjaar 2009.

Dit verslag is de horizontale en de verticale verantwoording over 2009: enerzijds het financiële jaarverslag, an-

derzijds een maatschappelijke verantwoording.

Ik wens u veel leesplezier.

Harold Ansink, Bestuurder

16 juni 2010

Inleiding



Kernactiviteit De kernactiviteit van de stichting is het verzor-

gen van onderwijs op basis van de pedagogische beginselen van

Rudolf Steiner, resulterend in de afsluitingen IVO-MAVO (VMBO-

t), HAVO en VWO, in de regio’s Amsterdam, Haarlem en omstre-

ken en Noord-Holland Noord.

De leerlingen worden gestimuleerd om ‘te worden wie zij zijn’.

Daarmee wordt bedoeld: de talenten die in de leerling aanwezig

zijn, worden gestimuleerd en de leerling wordt cognitief, emotio-

neel en wilsmatig aangesproken om zich te ontwikkelen. Van de

docenten wordt daarom verwacht dat zij – ook bij de cognitieve

vakken – kunstzinnig onderwijs geven, dat wil zeggen met creativi-

teit hun lessen zo vorm geven dat de leerlingen en de klas in vorm

en inhoud krijgen aangeboden wat nodig en actueel is. Je kan ook

zeggen: het is leuk om op de vrijeschool les te krijgen van gemoti-

veerde, creatieve leerkrachten.

Doelstelling In de statuten van de school staat het volgende te

lezen:

‘De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van Voortge-

zet Vrijeschoolonderwijs volgens pedagogische beginselen van

Rudolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens pedagogische

en antroposofische geschriften.

De Stichting streeft ernaar, de relatie tussen de door haar geëx-

ploiteerde scholen en de maatschappij te regelen in de zin van

het navolgende citaat van Rudolf Steiner: ‘Men dient niet te

vragen: ‘wat moet de mens weten en kennen voor de bestaande

orde?’ Maar: ‘wat is in de mens in aanleg aanwezig en wat

kan in hem ontwikkeld worden?’. Dan zal het mogelijk zijn de

sociale orde steeds nieuwe krachten toe te voeren uit de opgroei-

ende generatie’ (Opstel ‘Vrije school en Driegeleding’, 1919).

Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen
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procedures, die in hoofdlijnen voor de vestigingen dezelfde zijn,

vindt zoveel mogelijk plaats op de vestigingen; in tweede instantie

kunnen klachten bij de bestuurder worden gedeponeerd.

De drie vestigingen dragen een eigen financiële verantwoordelijk-

heid binnen het financieel kader van de stichting. Via een verdeel-

sleutel, vastgelegd in het ‘Financieel reglement’, wordt de

ontvangen subsidie verdeeld.

Verantwoording en toezicht Scholen leggen op diverse niveaus

verantwoording af; binnen de scholen is het de medezeggenschaps-

raad die mede advies- en instemmingsrecht heeft op beleidsbeslissin-

gen - zowel vooraf als achteraf. In het good governance model is het

interne toezicht op financieel en inhoudelijk gebied in handen gelegd

van een Raad van Toezicht, en het externe toezicht vanuit de overheid

vindt plaats door de inspectie voor het onderwijs.

Met alle drie deze instanties heeft binnen onze stichting de bestuurder

contact.

Teneinde de verantwoording in lijn te brengen met de vernieuwde

structuur van de stichting, is de medezeggenschapsstructuur gewij-

zigd. In het verleden was de MR een afgeleide van de vestigings-

MR. In de nieuwe organisatie is dat andersom: de MR is de leidende

raad. De Vestigingsraden zijn deelraden als bedoeld in de Wet op de

Medezeggenschap Scholen (WMS). Dat neemt overigens niet weg

dat de VMR’s buitengewoon belangrijke instanties zijn omdat daar

het beleid van de rectoren van de vestigingen wordt getoetst.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is integraal in dit jaarver-

slag opgenomen.

Over de contacten met de inspectie in 2009 kunt u een aparte para-

graaf lezen.
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met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappe-

lijke waarde zoals die leven in de samenleving en met onder-

kenning van de betekenis van de verscheidenheid van die

waarden.’

Juridische structuur Het stichtingsbestuur beheert drie gelijk-

waardige functionerende vestigingen, met als administratieve

hoofdvestiging het GGCA.

In de loop van 2007 is vanuit het bestuur de discussie op gang ge-

bracht om de organisatievorm van de stichting te veranderen. De

wens van het bestuur was om daadwerkelijk op afstand te blijven;

door diverse ontwikkelingen op de scholen – zowel intern organisa-

torisch als op het gebied van onderwijsresultaten – bleek dat niet

goed mogelijk. Daarnaast hebben er in het land ontwikkelingen

plaatsgevonden die ook voor scholen in de richting van het Good

Governance model wijzen. Onder leiding van Alex Vermeulen is

toen gezocht naar een nieuwe vorm van besturen. In navolging van

de vrijescholen in het midden van het land is gekozen voor de con-

structie Algemeen Directeur/ Bestuurder enerzijds en een Raad van

Toezicht anderzijds. De bestuurder is tevens het bevoegd gezag van

de stichting.

Sinds 1 februari 2009 wordt de stichting geleid door een Algemeen

directeur/ bestuurder (verder te noemen: de bestuurder), die in over-

leg met de rectoren van de vestigingen de lijnen uitzet en het finan-

ciële beheer vormgeeft. Dit overleg vindt plaats in het zogenoemde

platform. Elk van de vestigingen heeft een eigen vorm van een rela-

tief ‘platte’ organisatie, van waaruit de rector de opdracht heeft om

de gezamenlijke belangen in onderlinge afstemming binnen het

platform te behartigen. De relatie met de medezeggenschapsraad

wordt door de bestuurder verzorgd. De uitvoering van de klachten-



Sinds 1 februari 2009 staat de stichting onder leiding van een be-

zoldigd bestuurder in een structuur met een Raad van Toezicht.

Deze omvorming heeft dus in kalenderjaar 2009 plaatsgevonden.

De formele omvorming heeft plaatsgehad op 23 februari 2009.

In de praktijk betekent dit dat de bestuurder (tevens algemeen di-

recteur) leiding geeft aan het bovenschools overleg bestaande uit

de rectoren van de vestigingen (het Platform). Naar de buitenwe-

reld toe is de bestuurder de woordvoerder namens de stichting en

legt hij verantwoording af aan bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie

en de Raad van Toezicht. Verder vertegenwoordigt de bestuurder de

stichting in landelijke besturenorganisaties – de Vereniging van

Vrijescholen, de VO-raad en het ‘Eerste Coöperatieve werkgeversver-

band van scholen voor voortgezet onderwijs met uitgesloten aan-

sprakelijkheid’ (kortweg: de Coöperatie); ook vertegenwoordigt de

bestuurder de vestigingen in het lokale besturenoverleg.

Het platform formuleert het bovenschoolse beleid, dat vervolgens

op vestigingsniveau een sterk vestigingsafhankelijke invulling

krijgt. Dit gebeurt onder het motto ‘centraal wat moet, decentraal

wat kan’. Met name op financieel gebied zal er veel centraal moe-

ten gebeuren. Ook het opstellen van wettelijk verplichte reglemen-

ten en andere documenten zal zoveel mogelijk centraal geschieden

om schaalvoordeel te genereren.

In de oude constellatie was de medezeggenschapsraad van de stich-

ting samengesteld uit alle leden van de drie vestigingsraden. Dit le-

verde nogal wat agendaproblemen op. Bovendien is het formeel

niet de juiste route: de MR is het centrale orgaan van de stichting,

en deze kan deelraden instellen – wat er in de praktijk op neer

komt dat er per vestiging een VMR wordt gevormd die over de voor

de vestiging relevante zaken vergadert. Deze raden bestonden al en

zijn ook gehandhaafd. Voor de MR is een nieuw reglement opge-

steld; de MR ‘nieuwe stijl’ is in november 2009 geïnstalleerd en

voor het eerst bijeen geweest.

Informatie over de bestuurlijke contacten, het contact met de On-

derwijsinspectie en met de Raad van Toezicht treft u elders in dit

jaarverslag aan.
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Adriaan Roland Holstschool

De Adriaan Roland Holstschool kent een stabiel en ontwikke-

lingsgericht jaar waar met bewustzijn is gewerkt aan de verbe-

tering van het onderwijs, waarin ze afscheid namen van de

laatste lichting 13e jaars en waarin een klein fortuin is opge-

haald voor het KWF.

Schoolorganisatie en Onderwijskundige keuzes en activiteiten

Op de Adriaan Roland Holstschool is een groot aantal onderwijskun-

dige aanpassingen gedaan; deze zijn er allen op gericht geweest om

de leerlingen op hun vermogens aan te spreken en te stimuleren het

beste uit zichzelf te halen. De keuze die daarbij gemaakt is: meer ho-

mogeniteit in de lesgroepen; het lesaanbod werd aangepast aan de

leervraag. In de praktijk heeft dat in de volgende zaken geresulteerd:

• Alle vaklessen vanaf klas 9 worden gedifferentieerd aangeboden,

dus in niveaugroepen; daarbij krijgen de leerlingen die VMBO-t

examen gaan doen gezamenlijk les, en de leerlingen die voor het

VWO opgaan ook.

• In klas 7 is voor de taalvaardige leerlingen het vak Engels uitge-

breid met een uur Cambridge Advanced English. Dit vak bereidt

hen voor op een internationaal gecertificeerd examen dat resul-

teert in een erkend diploma.

• De homogenisering van het vak wiskunde begint al in klas 8. Er

is geconstateerd dat de niveauverschillen zeer groot zijn en de

aanpak in de lessen moet daarom ook verschillen.
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In dit hoofdstuk treft u de onderwijskundige ontwikkelingen

aan op vestigingsniveau. Daarbij besteden we aandacht aan de

‘harde’ gegevens (examenresultaten, doorstroom, rendement)

en aan de ‘zachte’ gegevens: welke overige activiteiten zijn er

geweest, wat was er bijzonder, wat was daarvan het resultaat.

Uitgangspunt daarbij is steeds de menskundige visie van Ru-

dolf Steiner: ‘niet een vat vullen, maar een vuur ontsteken’.

derwijsorganisatie, samenwerking
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In Bergen was schooljaar 2008 – 2009 een bijzonder jaar: in dit jaar ging de

laatste dertiende klas van school. Dat houdt in: leerlingen die in klas 7 (=

klas 1 van het VO) op de bovenbouw kwamen, deden allemaal zeven jaar

over hun VWO dan wel HAVO-opleiding. Naar aanleiding van richtlijnen van

het ministerie diende de verblijfsduur van de leerlingen teruggebracht te wor-

den en dat is voor het schooljaar 2008 – 2009 gebeurd. Het unieke feit deed

zich daardoor voor, dat er zowel in de 12e als in de 13e klas examen gedaan

is. Uit de resultaten (cijfers) is te zien dat de leerlingen met een jaar extra

tijd het beter hebben gedaan. Een belangrijk signaal: ook nu de leerlingen in

klas 12 examen doen, dienen zij daar gedegen op voorbereid te zijn.



Onderwijs, on

Adriaan Roland Holstschool

De Adriaan Roland Holstschool staat bekend om het uitstekende

schoolklimaat; dat wordt mede zo in stand gehouden door schoolbrede

activiteiten waaraan niet alleen de leerlingen, maar ook veel van de

docenten deelnemen en door goede, vormende culturele activiteiten.

In mei vond een succesvolle kooruitvoering plaats van het Requiem

van Dvorak in de grote kerk in Bergen; het koor, bestaande uit alle

leerlingen van de school werd ondersteund door het Begeleidingsor-

kest voor Noord-Holland en een viertal professionele solisten. Dit alles

onder leiding van de muziekdocent, de heer Olthof.

De Oberufer Kerstspelen zijn alle drie opgevoerd: door leerlingen en

docenten; deze traditie is zeer waardevol voor de school. Zeker het

kerstspel, dat door leerlingen van de elfde en twaalfde klas ook wordt

opgevoerd voor de basisscholen.

In klas elf werden twee theaterstukken succesvol uitgevoerd. Een daar-

van was een filmisch project: ‘Love’.

Alle leerlingen van klas elf zijn mee geweest op een muziekreis naar

Frankfurt, waar de opera ‘Die Zauberflöte’ werd opgevoerd.

De eindreis, die volgens traditie na de eindexamens is gehouden,

voerde de twaalfde klassers langs de Toscaanse kunstschatten en Dor-

nach en was een groot succes. Deze reis is onderdeel van het school-

curriculum.

Alle schoolfeesten zijn zonder enig incident, binnen de school, verlo-

pen; de feesten zijn rookvrij, maar nog niet alcoholvrij. Dat zal wel

een beleidslijn worden.

Ten behoeve van de leerlingen die in klas 7 en 8 de Ambachtelijke

stroom volgen is een samenwerking met het PCC (Petrus Canisius Col-

lege) aangegaan om hen in het derde leerjaar zo soepel mogelijk daar

te plaatsen in 3 VMBO-b of k. Deze leerlingen, veelal leerlingen van de

Vrije basisscholen met een VMBO-b of –k advies, kunnen twee jaar op
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de ARH door met als doel: de veilige, kleinschalige omgeving handha-

ven; veel van deze leerlingen komen in deze ambachtelijke stroom

goed tot hun recht en komen erachter wat hun sterke punten zijn. Na

de achtste stopt deze stroom echter en dient er vervolgonderwijs te zijn.

Het jaarthema van de school was: Alpe d’Huzes; fietsen voor het

kankerfonds. Op initiatief van oud leerling Thomas Zijlma is mee-

gedaan aan deze inzamelingsactie voor het KWF. De uitdaging voor

leerlingen en een aantal docenten was: op de actiedag in juni zo

vaak mogelijk de Alpe d’Huez op fietsen (met als doel: zes keer); er

is door een groep leerlingen het hele jaar door getraind. Deze actie

heeft zeer geleefd binnen de hele schoolgemeenschap. Naast deze

actie is er onder meer ook een veiling voor hetzelfde doel geweest.

De inspanningen van de school zijn opgepikt door de media (zoals

Noord-Hollands Dagblad en RTV Noord-Holland). De opbrengst was

een kleine 30.000 euro.

Samenwerking met derden Ook dit jaar is meegedaan met

‘een Rondje Cultuur’. De leerlingen uit klas 8 en 9 zijn in groepjes

langs kunstzinnige instellingen in Bergen en Alkmaar gegaan ge-

durende een hele dag. De dag is afgesloten met een theatervoorstel-

ling in de Vest in Alkmaar.

Er is een samenwerkingsproject, Cinebergen, tussen het Dalton col-

lege, de Bergerscholengemeenschap en de ARH; dit heeft geresul-

teerd in een serie prachtige filmische portretten van Bergense

kunstenaars, gemaakt door leerlingen.

De samenwerking met museum Kranenburgh (museumbezoek) is

gecontinueerd.

Inspraak en medezeggenschap Ook dit jaar is er weer sprake

geweest van succesvolle en gezond kritische samenwerking tussen

VMR en de rector; de VMR is volledig bezet, dus met vier personeels-

leden, twee ouders en twee leerlingen. Alle voorstellen van het ma-

nagement hebben instemming of een positief advies gekregen.

Er zijn nieuwe afspraken met de ouderraad gemaakt. Dit heeft er

toe geleid dat de ouderraad de rol van adviserend en informerend

samenwerkingspartner op zich heeft genomen in plaats van die van

een doorgeefluik van (veelal individuele) klachten.

De leerlingenraad loopt actief en succesvol; er is een nieuw leerlin-

genstatuut opgesteld en vastgesteld.

Gebouw De gemeente Bergen heeft ook in 2009 uitgesproken

sympathiek te staan tegenover het onderwijs op de ARH; dit heeft

evenwel (opnieuw) niet geresulteerd in een toezegging om bij te

dragen aan een betere huisvestingssituatie.

De staat van de lokalen voor het bèta-onderwijs was dusdanig slecht

geworden dat is besloten om deze lokalen, inclusief de voorberei-

dingsruimte voor de practica uit eigen middelen te renoveren. Het

gevolg daarvan is een veel betere uitstraling voor deze vakken en een

uitdagende leeromgeving voor bèta-liefhebbers.

De lerarenkamer is geheel opgeknapt.

Veel lokalen hebben nieuwe schoolborden gekregen, sommige heb-

ben daarbij een vaste beamer.

De studieruimte is gerenoveerd en er zijn dertig nieuwe pc’s ge-

plaatst.

De muren van de eerste en tweede verdieping zijn geschilderd in de

huiskleur ‘chamoix’ evenals de lokalen 14, 21, 37 en de schoolkan-

tine.

In de kelder is een geluidsdichte muziekruimte gecreëerd voor leer-

lingen die versterkte muziek willen maken in een band of solo.
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Onderwijs, on

Geert Groote College

Schoolorganisatie en Onderwijskundige keuzes en activiteiten

Op het Geert Groote College is een belangrijke, fundamentele en

ook fundamenteel nieuwe keuze gemaakt voor het schooljaar

2009 – 2010: er is begonnen met gedifferentieerde brugklas-

sen. De achtergrond daarvoor is: zowel de VMBO-t leerlingen

als de VWO-leerlingen werden onvoldoende bediend. Door de

klassen in niveaugroepen in te delen, kan beter worden inge-

speeld op de verschillende interesses, leerstrategieën, abstractie-

niveaus en andere kenmerken van de leerlingen. Daarbij blijft

de uitdaging om wel ‘Vrijeschoolonderwijs’ te blijven geven.

Het effect van een aparte VWO-klas was groot, alleen al als we naar

de aanmelding kijken: er werd moeiteloos een extra klas gevormd,

met 28 VWO-leerlingen. Uiteraard zal in 2010 geëvalueerd worden

hoe deze uitsplitsing uitpakt voor de leerlingen, voor de leerkrach-

ten.

Het 70-minutenrooster is het tweede jaar ingegaan en er is in de-

cember al een eerste enquête over uitgezet; er zijn voor- en er zijn

nadelen. In 2010 zal er waarschijnlijk een aangepaste variant wor-

den geïntroduceerd.

Sedert 1 augustus 2009 heeft het GGCA een schoolpsycholoog in

dienst; de heer J. Meulman werkt één dag per week met leerlingen

aan hun ontwikkeling en hun problemen; daarnaast verzorgt hij

veel scholing op het gebied van antroposofie en de ontwikkeling

van jongeren.

Samenwerking met derden Het Geert Groote College partici-

peert actief in het OSVO, de stedelijke besturenvereniging. Samen

met het OSVO wordt gewerkt aan onderwijsbeleid, spreiding, diver-

siteit. Via het OSVO is een zogenaamd RPO vormgegeven. RPO staat

voor regionaal plan onderwijsvoorzieningen, en dit plan wil rege-

len dat er van elk soort onderwijs voldoende aanbod is. Het RPO is

unaniem vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het nu beschreven

onderwijsaanbod kan daarmee niet zomaar gewijzigd worden. Het

GGCA staat in het RPO voor ongeveer 750 leerlingen genoteerd, wat

neerkomt op een structureel vijfstromige school.

Maarten Roest Crollius heeft zich, als rector van het VO, bijzonder

ingespannen voor het oplossen van de bestuurlijke problemen op

de basisschool Geert Groote School 2. Mede door zijn werk is er nu

een stabiel bestuur voor de GGS ontstaan en kan er met meer ver-

trouwen naar de toekomst van deze basisschool en de zusterschool

GGS 1 worden gekeken.

Inspraak en medezeggenschap De Vestigingsmedezeggen-

schapsraad is in september 2009 deels vernieuwd. Het overleg met

de VMR is vruchtbaar. De deelnemers kijken constructief naar de

voorstellen van de directie (zoals de oplossing voor de functiemix

en het zeventig minuten rooster).

De beleidsadviesvergadering (BAV) is tien maal bijeen geweest en

heeft de directie van waardevolle adviezen en feedback voorzien op

het gebied van personeels- en onderwijsbeleid. Veel van de adviezen

van de BAV zijn rechtstreeks door de VMR overgenomen.

Het contactouderoverleg heeft ook in 2009, onder leiding van Mir-

jam IJsseling, gefloreerd. Onder meer heeft de bestuurder tijdens

een vergadering over de medezeggenschap verteld en de nieuwe

structuur van de stichting uit de doeken gedaan. Verschillende col-

lega’s zaten in de loop van het jaar met de contactouders om tafel

en spraken over uiteenlopende onderwerpen. Van vrijeschoolpeda-

gogie en klassementoraat tot zorgstructuur en gedeelde taak van

school en ouders. Uiteenlopende thema’s, waarbij veel vragen wer-

den beantwoord en de discussie voldoende ruimte liet voor weder-

zijdse ervaringen. Via het contactouderoverleg zijn ouders en
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Geert Groote College

vrienden geworven voor de jaarlijkse Beroependag. Zij spraken uit-

gebreid met leerlingen uit de 9e, 10e en 11e klassen over hun be-

roep en biografie. Ten behoeve van de evaluatie van het 70

minutenrooster hebben de contactouders de ervaringen van ouders

verwoord, zodat deze in de verdere besluitvorming kunnen worden

meegenomen. Op eigen initiatief hebben de contactouders de erva-

ringen van ouders rond de werkweken gebundeld, opdat de organi-

satoren er hun voordeel mee kunnen doen.

Kwaliteit Voor het eerst heeft het management team een speer-

punten plan van aanpak geschreven. In dit plan worden alle vlak-

ken van de organisatie beschreven vanuit het oogpunt: wat kan

daar verbeterd worden. Dat gaat over het onderwijs, over perso-

neelsbeleid, huisvesting, organisatiestructuur.

Het plan is door BAV en VMR overgenomen. Elk van de leden van

het Management team heeft een eigen speerpunt. Daardoor vinden

Personeelsbeleid (inclusief de gesprekscyclus), Nieuwbouw, Lessen-

tabel, Absentieregistratie en opvolging, Portfolio, Leerlijnen, Com-

municatie en Aannamebeleid hun weg in de organisatie.

Gebouw In overleg met de deelraad Zuideramstel (vanaf 2010:

Zuid) en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de ge-

meente zijn verdere stappen gezet om het gebouw uit te breiden. De

plannen zijn concreter geworden. De gelden voor de nieuwbouw

blijven, ook bij de gemeente, gereserveerd. Er is ook overleg geweest

met GGS 2, die als naaste buren het meeste zullen merken van deze

uitbreiding.

Er is een negental architecten uitgenodigd voor een projectplan.

Vanuit deze longlist zal in 2010 een shortlist worden samengesteld;

de drie bureaus die uit deze selectie komen krijgen de kans een

concreet plan te presenteren.
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lijk overleg en vanuit het convenant binnen de gemeente de werk-

groep Huisvesting en Financiën.

Met de benedenbouwen rond de school wordt de band op directieni-

veau stevig aangehaald. Nu de school weer in het zelfde gebouw zit

als de Rudolf Steiner School benedenbouw is die band solide; er

worden ook gezamenlijke pedagogische vergaderingen gehouden

en de Kerstspelen worden ook voor de leerlingen van die school op-

gevoerd. Met de Vrijeschool Kennemerland en de benedenbouwen

uit Hillegom en Hoofddorp is ook meer contact.

Inspraak en medezeggenschap De Vestigingsmedezeggen-

schapsraad heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt

elke maand vergaderd in aanwezigheid van de rector en veel van de

voorgenomen besluiten zijn door de leden van de VMR nog zinvol

aangepast. Belangrijke besluiten betreffen het invoeren van de

Functiemix en het starten van de Spaarnestroom. Verder is er over-

legd over onder meer pestbeleid, Schoolkosten, klachtenregeling, de

ontwikkelingen voor de zevende klas.

Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid strekt zich over een

enorm veld uit. Naast het verbeteren van de examenresultaten is

de organisatiestructuur een speerpunt.

In november 2008 is er een enquête gehouden onder ouders, leer-

krachten en leerlingen. De uitkomsten van deze schoolzelfevalua-

tie hebben geleid tot een plan van aanpak op het gebied van

onder meer communicatie en het helderder formuleren van be-

staand beleid op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie en het zorg-

beleid.

Het MT heeft het schoolbeleid hergeformuleerd naar vijf speerpun-

ten: Implementeren van de onderwijsvisie, Inrichting zevende klas,

Afsprakenleven, Examenresultaten, Activerende didactiek.

Een tussenevaluatie laat zien dat er al het een en ander verbeterd is.

Jaarverslag 2009 – 19

In 2009 zijn de initiatieven genomen om op onderwijskundig

gebied stappen te zetten in de richting van een gedifferentieerde

brugklas; dat wil zeggen: de klassen zullen worden samenge-

steld op basis van het basisschooladvies en op die manier cogni-

tief homogener worden. De reden daarvoor is dat er dan beter

kan worden ingespeeld op de verschillende niveaus, interesses,

leerstijlen en werkwijzen van de leerlingen.

Gelijktijdig is er een aanzet gegeven voor het starten van een meer

praktisch georiënteerde Vmbo-t stroom (‘Spaarnestroom’) voor

leerlingen met een LWOO beschikking. Beide vernieuwingen wor-

den voorzien voor het schooljaar 2010 – 2011, maar zijn in 2009

inhoudelijk al in voorbereiding gegaan.

Als voorloper op de stichtingsbreed geformuleerde onderwijsvisie is

in de Pedagogische vergaderingen over Visie en Missie gesproken en

in 2009 is er een eerste versie van de missie op papier gekomen.

Samenwerking met derden Een zeer belangrijke ontwikke-

ling is dat er voor de regio Haarlem en omstreken een Regionaal

Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is opgesteld. In dit plan wordt

geregeld welke scholen er de komende vijf jaar zullen zijn; op die

manier wil de regio een uitgebalanceerd onderwijsaanbod organise-

ren met kwalitatief goed onderwijs in alle sectoren van het VMBO

en voldoende HAVO en VWO onderwijs. Het plan zal begin 2010 de-

finitief en unaniem worden vastgesteld. In het RPO is vastgelegd

dat er voor de RSH in de toekomst 550 leerlingen worden voorzien;

de school aan de Belgiëlaan wordt als nevenvestiging benoemd.

Namens de school heeft de bestuurder zitting in het overlegplat-

form ‘Binden aan de regio’. Dit is een overleg tussen de schoolbe-

sturen over het vinden en behouden van leerkrachten voor de regio.

Verder zijn er de reguliere gemeentelijke en regionale overlegstruc-

turen zoals het samenwerkingsverband en het Haarlemse bestuur-
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Rudolf Steinerschool Haarlem

Organisatie De organisatie is in personeel opzicht anders inge-

richt. Sinds 1 augustus 2009 is Jos Reckman rector, en Michiel Boe-

ken de conrector; daarnaast is Mirjam Broeders benoemd tot

teamleider Middenbouw en Ewoud de Jong tot coördinator Spaarne-

stroom. Er wordt intensief gekeken naar de structuur en de invul-

ling van het Management Team; wie doet wat, waarom en hoe, wie

is verantwoordelijk. In samenhang met de cursus voor de teamlei-

ders moet dit medio 2010 tot een definitieve structuur leiden.

Gebouw Het meest in het oog springt in Haarlem de verhuizing

terug naar de Engelandlaan. Daar is een vrijwel geheel nieuw ge-

bouw verrezen, met een schitterende gymzaal en uitstekend geou-

tilleerde lokalen, met veel glas en een innovatief klimaatsysteem.

Het is een hele tour de force geweest; tussen de bestaande bouw van

de basisschool aan de ene kant en de ambachtslokalen aan de an-

dere kant is de hele bovenbouw afgebroken op een klein segment

na. Daartussen is een nieuw gebouw neergezet. Tijdens het proces,

dat al in 2007 is gestart, is besloten om ook de benedenbouw op te

knappen en ook de lokalen aan de andere zijde, zodat er visueel

één nieuw gebouw met één uitstraling is ontstaan.

Ook de dependance voor klas 7 en 8 aan de Belgiëlaan is gereno-

veerd en voorzien van een bètalokaal en een nieuwe zaal waar ook

de bovenbouw gebruik van maakt.

Het gebouw is feestelijk geïnaugureerd op 16 oktober in aanwezig-

heid van leerlingen, leraren en genodigden van bouwteam, ge-

meente enzovoort.

Doordat de oplevering wat op zich liet wachten als gevolg van tel-

kens nieuwe inzichten moest er dus tijdens het schooljaar worden

verhuisd van de tijdelijke locatie aan de Zwemmerslaan naar de

Engelandlaan. Dit is allemaal, in de herfstvakantie, in goede har-

monie gebeurd.
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Kwaliteitsbeleid Onder Kwaliteitsbeleid kan een heleboel ge-

schaard worden. Zowel op onderwijskundig als op organisatorisch

gebied is in 2009 met een inhaalslag begonnen.

Op de drie vestigingen wordt van oudsher hard gewerkt, en met

hart voor de zaak. Het onderwijs heeft het primaat en de docenten

weten wat zij met de leerlingen willen bereiken. Traditiegetrouw

was de organisatorische/ management kant minder sterk in beeld.

Het resultaat daarvan: er gebeurt veel, maar er staat weinig van

vast, er zijn weinig beleidsstukken, het bovenschools overleg was

meer gericht op beheersing dan op beleid en toekomst. In 2009 is

een flink aantal beleidsgebieden daarom onder handen genomen.

In samenspraak met de rectoren van de vestigingen zijn diverse be-

leidsplannen op schrift gesteld. Het gaat daarbij om het Strategisch

Beleidsplan (het schoolplan op bovenschools niveau), waarin ver-

vat een herijkte Visie en Missie op het onderwijs op de drie vestigin-

gen en een analyse van de kansen en bedreigingen; een

kwaliteitsbeleidsplan, personeelsbeleid, communicatiebeleid, finan-

cieel beleid. Hierbij moet steeds in gedachte gehouden worden dat

de drie vestigingen een geheel eigen traditie hebben en het maken

van beleid zeker in deze stichting niet bestaat uit het even op papier

zetten van hoe de dingen gaan of zouden moeten gaan. Ook het

formuleren van beleid is een proces.

Een verplicht onderdeel van de organisatie is een klachtenregeling;

deze dient periodiek herzien te worden. Dat is in 2009 geschied. Er

is een nieuw reglement opgesteld voor de drie vestigingen; dat re-

glement is goedgekeurd door de MR. Daaraan vast is een samen-

werkingsverband aangegaan met de organisatie PRIMO NH, die

dienst zal doen als externe vertrouwenspersoon en die bovendien de

vertrouwenscontactpersonen op de vestigingen periodiek zal scho-

len.

Verder is er een Klokkenluiderregeling opgesteld en een daarbij be-

horende commissie in het leven geroepen.

Samenwerking met derden, overlegstructuren De be-

stuurder heeft in 2009 werk gemaakt van het aangaan van kans-

rijke samenwerkingsverbanden binnen netwerken.

• Allereerst is er het periodiek overleg met de bestuurders van de

drie andere stichtingen voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs: in

Zuidwest Nederland (Leiden, Den Haag en Rotterdam), in Mid-

den Nederland ( Zeist, Eindhoven, Nijmegen) en in Noordoost

Nederland (Zutphen en Groningen). In dit overleg worden alle

zaken besproken die gevolgen (kunnen) hebben voor het voort-

gezet vrijeschool onderwijs, zoals besluiten van inspectie of mi-

nisterie, van de Vereniging van Vrijescholen, van de VO-raad

enzovoort.

• Binnen de Vereniging van Vrijescholen heeft de bestuurder deel

uitgemaakt van een ad hoc adviescommissie over de financiën.

• De bestuurder is in november 2009 gekozen tot bestuurslid van

het Eerste Coöperatieve Werkgeversverband van Schoolbesturen

in het VO (‘de coöperatie’), een besturenorganisatie van kleine

schoolbesturen

• In Amsterdam is een samenwerkingsverband aangegaan met een

vijftal kleine schoolbesturen (Montessori, Dalton, Open Scholen-

gemeenschap Bijlmer, Caland lyceum en IJburg college) teneinde

de belangen van brede scholengemeenschappen beter te kunnen

behartigen binnen het complexe onderwijsveld in Amsterdam.

• In de drie regio’s is aansluiting gezocht bij netwerken die tot doel

hebben de te verwachten lerarentekorten tegen te gaan. Hierbij

kan gedacht worden aan scholen met een opleidingslicentie, en

aan werkgeversverbanden.

• De bestuurder is als bevoegd gezag qualitate qua aanspreekpunt

voor de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie. Ook legt de

bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de

Medezeggenschapsraad.

• Een aantal leerlingen die ingeschreven staan op de vestigingen

volgt onderwijs in het volwassenenonderwijs (‘vavo leerlingen’).

In Amsterdam zijn dat 3 HAVO-leerlingen aan de Joke Smit

school, in Bergen zijn dat 8 HAVO- en 4 VWO-leerlingen op het

Horizon college en in Haarlem zijn dat 3 HAVO- en 3 VWO-leer-

lingen op het ROC NOVA college. De subsidie voor deze leerlingen

komt ten goede aan de school waar het onderwijs daadwerkelijk

gevolgd wordt.

Platform, bovenschools management Het platform, be-

staande uit de rectoren van de vestigingen en de bestuurder/ alge-

meen directeur, is tweewekelijks bij elkaar geweest om enerzijds

stichtingsbrede afspraken te maken en anderzijds de schoolspeci-

fieke zaken af te stemmen. Daarbij is de rolverdeling aan de orde

geweest en worden zaken als leiderschap besproken. Er is een volle

22 – Stichting voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord Holland

Bovenschoolse organisatie



dag buiten school gewerkt aan de plannen voor het schooljaar

2009 – 2010. Ook zijn de werkconferenties voor alle docenten voor-

bereid.

In overleg is de frequentie van de Platformbijeenkomsten terugge-

bracht naar elke drie weken. In plaats daarvan vindt gestructureer-

der overleg tussen bestuurder en de individuele rectoren plaats.

De leden van het Management team, dat wil zeggen met name de

teamleiders van de drie vestigingen, worden in de gelegenheid ge-

steld om een op maat gemaakte cursus te volgen van organisatie-

bureau NOA; doel daarvan is het verkrijgen van een professionele

opstelling in het werk en het verkrijgen van meer handvatten om

het leidinggevende werk te doen. Op één na doen alle teamleiders

deze cursus, die gedurende het gehele schooljaar 2009 – 2010 loopt

en in totaal tien dagen bestrijkt.

Studiedagen Op 11 februari en 24 september is een tweetal

werkconferenties georganiseerd voor alle docenten van de drie ves-

tigingen. Er waren twee zeer belangrijke speerpunten: een (her-

nieuwde) kennismaking, en werken aan de onderwijsresultaten,

met name in vervolg op het inspectieoordeel.

De beide dagen hebben opgeleverd dat docenten elkaar makkelijker

opzoeken; er wordt bewuster omgegaan met toetsen, met PTA’s en

met het voorbereiden op de examens.

De middenbouw docenten hebben zich op deze dagen bezig gehou-

den met de vraag: homogene of heterogene klassen?

Onderwijsinspectie Naar aanleiding van het Kwaliteitsonder-

zoek van december 2008 heeft de Inspectie de VWO-afdelingen van

de drie scholen een onvoldoende gegeven. Bovendien werd gecon-

stateerd dat de HAVO afdelingen onder druk staan.

De onvoldoende komt met name tot stand door de cijfers voor het

centraal schriftelijk eindexamen (CE); het verschil tussen het

schoolexamen (SE) en het CE mag niet meer zijn dan 0,5 punt en

dat is in veel gevallen wel zo. Bovendien zijn de schoolresultaten

van het CE vaak lager dan landelijk gemiddeld.

Twee andere factoren die een rol spelen: het rendement onderbouw

– bepaald door de mate waarin leerlingen op of boven het niveau

zitten dat door de basisschool werd geadviseerd - en het rendement

bovenbouw – bepaald door het aantal jaren dat leerlingen erover

Jaarverslag 2009 – 23



doen om na klas 3 een diploma HAVO of VWO te behalen. Het ren-

dement onderbouw blijkt vooral afhankelijk van het juist admini-

streren van de leerlingen en is als gevolg daarvan in 2009 veel beter

gebleken. Het rendement bovenbouw HAVO is een probleem omdat

vrijwel alle Havisten een route via het VMBO doorlopen. Dat is een

eigen keuze. De drie vestigingen beraden zich erop, hoe zij hier in

de toekomst mee om willen gaan.

Op de drie vestigingen is stevig ingezet op verbeteren van de exa-

menresultaten; er zijn kaders geformuleerd en de vakgroepen zijn

allen aangesproken op hun verantwoordelijkheid in deze. De in-

spectie onderkent dat er vorderingen zijn. Er wordt voorzien dat in

2011 de scholen van het aangepaste toezicht zullen worden losge-

maakt.

Een bijeenkomst waarbij alle Nederlandse vrijescholen voor VO

waren uitgenodigd bij de onderwijsinspectie (25 maart 2009) heeft

erin geresulteerd dat er meer begrip is ontstaan vanuit de inspectie

voor wat de scholen willen bereiken op het gebied van ontwikkeling

van de leerling. Anderzijds is er nu ook meer kennis van en begrip

voor de wijze waarop de inspectie de scholen beoordeelt. Het is vol-

strekt helder geworden dat de cijfermatige resultaten voorop staan.

Scholen die daar zwak presteren, worden voorts beoordeeld op hun

kwaliteitsbeleid. Er wordt een kader gevraagd van planning, evalu-

atie en ingrijpen. Mede op basis van dat kwaliteitskader wordt de

school verder beoordeeld.

Communicatie Goede communicatie is op alle fronten een zeer

belangrijke zaak op scholen. Met personeel, met ouders, met leer-

lingen en met de buitenwereld.

Ouders Het oudercontact is goed geregeld via een ouderraad of

contactoudervergadering, er zijn ouderavonden en gesprekken naar

aanleiding van de rapporten. De scholen verzorgen regelmatig in-

formatie via de Nieuwsbrief (in Amsterdam de Buitenkrant ge-

noemd), en in Haarlem is er het periodiek de Meander. Verder zijn

er de voorlichtingsavonden per leerjaar, waarbij schoolleiding en

mentor met de ouders over de leerlingen en het leerproces spreken.

Aankondigingen zijn op de website te vinden.

De cijfer- en absentieadministratie van de school loopt via het pro-

gramma Magister. In de loop van 2009 zijn deze gegevens voor alle

ouders in Haarlem en Amsterdam toegankelijk geworden via het

Web. Bergen zal naar verwachting in 2010 volgen.

Leerlingen De scholen hebben alle een leerlingenraad, waarmee

periodiek wordt overlegd. Er is een leerlingenreglement, dat twee-

jaarlijks herzien wordt.

Personeel Met het personeel wordt wekelijks vergaderd in de

teamvergaderingen; voorts is er een tweewekelijks bulletin (in Am-

sterdam en Haarlem de Binnenkrant genoemd) waarin de belang-
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rijkste mededelingen gedaan worden. Teamleiders hebben jaarlijks

een functioneringsgesprek met leraren en het OOP spreekt met het-

zij de directie, hetzij de teamleider OOP.

Externe communicatie De externe communicatie met overige

vrijescholen, met de Inspectie voor het Onderwijs, met andere on-

derwijsinstellingen verloopt via informele en formele weg. Per

school is dat verschillend geregeld (zie het hoofdstuk over de af-

zonderlijke scholen daarover).

Met de vrijescholen verloopt het formele contact via de Vereniging

van Vrijescholen. Daarin overleggen leidinggevenden met elkaar

over zaken waarin de scholen gezamenlijk kunnen optrekken. Dit

verloopt over het algemeen in een zeer goede sfeer.

Met overige onderwijsinstellingen is het contact situationeel: met

Universiteiten, Hogescholen en ROC’s via de decanen, met basis-

scholen via de teamleider klas 7 en 8, met overige VO scholen via

de VO-raad, via de Coöperatie voor kleine schoolbesturen, via een

lokale koepel of eenvoudig via informele kanalen. In alle gevallen

kan worden gesteld dat deze contacten goed en vruchtbaar zijn zo-

lang zij zijn gebaseerd op wederzijdse behoefte.

Het contact met de Inspectie voor het Onderwijs is intensiever en

inhoudelijker geworden met de komst van de bestuurder.

Klachtenregeling De school heeft in 2009 een nieuwe klach-

tenregeling vastgesteld. Deze regeling is voor de drie scholen van de

stichting dezelfde; de regeling zelf is te vinden op de website van de

school. De bedoeling van de regeling is de volgende:

Het open houden van de communicatielijnen

Het voorkomen van klachten

het voorkomen dat klachten verergeren

Het oplossen van de klachten

Voordat betrokkenen (leerlingen, ouders, personeelsleden) een be-

roep doen op de klachtenregeling, dienen alle andere kanalen te

zijn geprobeerd. Allereerst wordt er geprobeerd om met de betrok-

ken docent tot een oplossing te komen, vervolgens met de teamlei-

der, dan met de directie en vervolgens met de bestuurder.

Men kan met een klacht altijd terecht bij de vertrouwenscontactper-

soon van de school; deze kan bij het traject begeleiden en advies

geven over een volgende stap.

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan

men zich wenden tot de externe klachtencommissie. Ook het regle-

ment van deze commissie kan men op de website van de school

vinden. Tenslotte is er ook een externe vertrouwenspersoon aange-

steld, die voor de gehele stichting deze taak vervult.

Klokkenluiderregeling In het kader van Goed Onderwijsbestuur

is in 2009 een klokkenluiderregeling opgesteld. Deze regeling is be-

doeld voor het melden van misstanden die niet onder de klachtenre-

geling vallen. U kunt daarbij denken aan financiële malversaties.

Leerlingzorg Op de drie vestigingen is gewerkt aan een nieuw

Zorgplan. Dat is nodig omdat er een aantal zaken is veranderd. Zo

is in 2009 de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Deze wet

regelt dat er in elke regio een volledig scala aan opleidingen is, en

er voor elke leerling een plek is. De bedoeling is dat de besturen van

een regionaal samenwerkingsverband samen verdelen welke school

waarvoor verantwoordelijk is. De afspraken hierover zijn in 2009

niet afgerond, mede omdat de staatssecretaris de wet heeft willen

heroverwegen. Dit zal in 2010 vermoedelijk een vervolg krijgen.

In Haarlem wordt een Zorgadviesteam ontwikkeld. In Amsterdam

en Bergen is zo’n ZAT er al.

Blijvend zitten er relatief veel leerlingen met een persoonsgebonden

budget op de scholen en ook het aantal dyslectische leerlingen is

zeer hoog. Dit vraagt veel inzet van de zorgondersteuners.

Ouderbijdragen Op vrijescholen wordt een groot beroep gedaan

op de steun van ouders. Veel van de zaken die het vrijeschoolonder-

wijs bijzonder maken, kunnen niet bekostigd worden uit de over-

heidsbijdragen. Daarom wordt er een ouderbijdrage gevraagd. Deze

is uiteraard vrijwillig.

Omdat veel ouders het belangrijk vinden dat de vrijeschool in stand

blijft, is de steun ook substantieel. In 2009 is een groot deel van de

ouderbijdragen besteed aan de inrichting van de school, aan de

materialen voor de ambachtelijke vakken (houtbewerking, smeden,

tuinbouw) en practica (scheikunde, biologie). De verantwoording

voor de ouderbijdrage vindt plaats via de VMR.

ICT: investeringen, Magister Teneinde het ICT gebruik te sti-

muleren is er op de vestigingen geïnvesteerd in hardware. Daarbij

kan gedacht worden aan computers, en ook aan interactieve white-

boards, beamers en dergelijke. Bij sommige vakken wordt de com-

puter geregeld gebruikt om experimenten te laten zien.

Het gebruik van het leerlingadministratiesysteem Magister is in

2009 weer geïntensiveerd. Het doel is om in 2010 alle cijfers en ge-

tuigschriftteksten via Magister te kunnen invoeren en zo ook ge-

tuigschriften te kunnen genereren op alle drie de vestigingen.
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Zoals overal in het onderwijs is het ook voor onze school toene-

mend lastig om bevoegde en/ of bekwame nieuwe collega’s te

vinden. Het feit dat vrijescholen een specifieke benadering heb-

ben heeft daarbij ook een positief effect: enerzijds omdat er veel

oud-leerlingen zijn die het oude nest weer opzoeken, anderzijds

omdat het mensen aantrekt die nieuwsgierig zijn naar deze be-

nadering. Daar staat tegenover dat het vervullen van vacatu-

res in de harde vakken (wiskunde, natuurkunde) zeer lastig

wordt. Tot nu toe lukt het telkens om iemand te vinden.

Op het gebied van personeelsbeleid is er een aantal zaken van be-

lang geweest in 2009: de invoering van de Functiemix en scholing.

Functiemix Van overheidswege hebben de scholen extra budget

toegewezen gekregen om docenten te benoemen in LC in plaats van

LB, en in LD in plaats van LC. Er zijn zowel op landelijk niveau, als

op Randstad niveau, prestatieafspraken gemaakt; de toename van

het percentage LC- en LD-docenten is vastgelegd. Op de vrijescho-

len was het gebruik dat geen enkele docent een andere dan LB-

schaal heeft. De invoering van de functiemix heeft dat veranderd.

In Amsterdam en Haarlem, Randstadgemeenten, diende per 1 au-

gustus 2009 al een aantal docenten in LC benoemd te zijn. Daartoe

zijn op de vestigingen criteria vastgesteld en op basis daarvan zijn

(in februari 2010, maar met terugwerkende kracht) per 1 augustus

2009 docenten in LC benoemd.
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94,1
docenten LC 9 7,9 2 1,87 9 6,32 20 16,1
docenten LD 5 4,43 5 4,4

totaal OP 61 46,9 45 35,8 50 31,8 156 114,6
OOP 16 13,12 18 8,6 13 7,8 47 27,5

bestuur 1 1

LB

datum
01-10-2008
01-20-2009

De meeste directieleden en teamleiders zijn benoemd in een docentenschaal.
Vandaar dat deze tabel niet lijkt overeen te komen met de totale personeelstabel.

personele samenstelling per 1-10-2009

verdeling over de salarisschalen [%]

verzuim [%]

103,6804 (88,9)
86,7233 (75,6)

LC

7,0685 (6,1)
22,3061 (19,5)

LD

5,8208 (5,0)
5,6547 (4,9)

Scholing In het kader van scholing zijn er in 2010 twee werk-

conferenties voor alle docenten van de stichting georganiseerd;

beide keren was het hoofdthema: het verbeteren van de examenre-

sultaten en met bewustzijn omgaan met die examens.

Verder vindt scholing plaats in de pedagogische vergadering.

In samenspraak tussen de vestigingen is in 2009 een concept perso-

neelsbeleidsplan opgesteld. Op basis hiervan zal in 2010 een perso-

neelsbeleidsplan worden vastgesteld, zowel op stichtings- als op

vestigingsniveau.

Er wordt verwacht dat het leerlingenaantal

in 2010 licht zal dalen; dit als gevolg van

een aantal beleidsmaatregelen

• de selectie aan het eind van klas 10

(4VMBO) zal strenger zijn, waardoor er

minder leerlingen doorstromen naar

4HAVO in klas 11

• In Amsterdam zal geen vijfde stroom wor-

den gestart in klas 7

Desalniettemin is de begroting 2010 erop

gericht om een (licht) positief resultaat te

behalen, gebaseerd op onder meer een be-

zuiniging op de personeelskosten in Bergen

en Amsterdam.



Werkzaamheden In 2009 heeft de Raad van Toezicht 5 maal

vergaderd, telkens samen met de Algemeen Directeur/Bestuurder,

Harold Ansink. De onderwerpen die tijdens deze vergaderingen cen-

traal stonden waren:

• de benoeming van de Algemeen Directeur/Bestuurder;

• de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen;

• het aangepast toezicht van de Inspectie voor het onderwijs;

• het Strategisch Beleidsplan;

• het Kwaliteitsplan;

• de vorming van de MR en de afronding van de MR-statuten;

• de Klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling;

• de Jaarverslaggeving 2009 en de goedkeuring ervan;

• de Begroting 2010 en de goedkeuring ervan;

• de evaluatie van de werkwijze van de Raad van Toezicht.

De Raad heeft een tweetal adviezen uitgebracht, respectievelijk over

de nieuwe Richtlijn Jaarverslaggeving en over de ouderbijdragen.

Werkgeverschap In zijn functie als werkgever voor de Alge-

meen Directeur/Bestuurder heeft de Raad van Toezicht in 2009 op

31 oktober 2009 besloten om – na twee 360° rondes functione-

ringsgesprekken en een beoordelingsgesprek met de Raad van Toe-

zicht – Harold Ansink vanaf 1 januari 2010 voor onbepaalde tijd te

benoemen als Algemeen Directeur/Bestuurder van de stichting.

Werkwijze 2009 De Raad van Toezicht constateert dat 2009 een

verkennend jaar is geweest in de toepassing van van het nieuwe be-

stuursmodel en in de toepassing van de Code Goed Onderwijsbe-

stuur waar de Raad van Toezicht zich aan wil conformeren.

De scheiding tussen bestuur en toezicht is als principe een helder

uitgangspunt, maar dit principe dient consequent naar het hande-

len te worden vertaald. Voor de Raad van Toezicht omvat het han-

delen conform de statuten en het bestuursreglement, d.w.z. als

toezichthouder, als werkgever voor de Bestuurder, bij goedkeuring

van enkele in de statuten genoemde besluiten van de Bestuurder en

als adviseur van de Bestuurder. Elk handelen vergt een eigen stijl,

die de Raad zich begint eigen te maken.

Het zich willen conformeren aan de Code Goed Onderwijsbestuur vergt,

In 2009 is de Raad van Toezicht geïnstalleerd. Hieronder leest u

het Jaarverslag 2009 van de Raad, zoals vastgesteld op 26 ja-

nuari 2010.

Sinds februari 2009 beschikt de Stichting voor Voortgezet Vrij-

eschoolonderwijs Noord-Holland over een Raad van Toezicht. Hier-

mee is een duidelijke scheiding ontstaan tussen bestuur en toezicht

binnen de stichting. Dit nieuwe bestuursmodel is in een meerjarig

traject onder leiding van het oude bestuur met instemming van de

scholen en de MR gerealiseerd.

Personele samenstelling De Raad van Toezicht bestond in

2009 uit de volgende personen:

Alex Vermeulen Voormalig lid Stichtingsbestuur,

afgetreden in oktober 2007

Directeur Strator Consultancy

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Hans Schellekens Voormalig lid Stichtingsbestuur,

afgetreden februari 2009

Loopbaanadviseur Belastingdienst

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Hans Jansen Voormalig lid Stichtingsbestuur,

afgetreden februari 2009

Voormalig administrateur/vestigingscoördinator

ARHS

Ex bestuurslid Rudolf Steinerschool Alkmaar en

Tobiasschool Alkmaar/Bergen

Secretaris Raad van Toezicht

Carien Bouvy Bedrijfsjurist Flora Holland

NMI gecertificeerd Mediator

Hans Lap Directeur Scorlewald,

instelling voor verstandelijk gehandicapten

Voormalig bestuurslid

Antroposofische Vereniging in Nederland

Voormalig bestuurslid Vrije School Driebergen

De leden zijn alle in februari 2009 aangetreden en zijn voor een pe-

riode van 4 jaar benoemd.

De leden zijn aansluitend voor een volgende periode van 4 jaar op-

nieuw benoembaar.
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dat de Raad cq de Bestuurder deze toepast of anders uitlegt waarom van

de code is afgeweken. De Raad van Toezicht constateert dat in 2009

door de Bestuurder in samenwerking met de Rectoren een grote inzet is

geleverd op alle onderwerpen en is voorzien in alle belangrijke beleids-

instrumenten die ook genoemd worden in de Code, te weten:

• de missieformulering: opgenomen in een Strategisch Beleids-

plan;

• de instelling van een onafhankelijke Klachtencommissie;

• de instelling van een Medezeggenschapsraad voor horizontale

verantwoording en betrokkenheid bij totstandkoming van voor

hen relevant beleid;

• openbare informatie over de organisatiestructuur en functies en

personele invulling van de functies binnen de stichting;

• een helder onderscheid tussen toezicht en bestuur, vastgelegd in

de Statuten;

• het integrale karakter en de onafhankelijkheid van het toezicht;

• de vaststelling van de bezoldiging van de leden van de Raad van

Toezicht: zie onder;

• de vaststelling en invoering van een klokkenluidersregeling;

• de structuur en personele invulling van het bestuur: vastgelegd

in Bestuursreglement en Akte van Benoeming;

• de taken en werkwijze van het bestuur: vastgelegd in Statuten,

Bestuursreglement en Managementstatuut;

• sturen op doelstellingen: strategie en doelstellingen zijn opgeno-

men in Strategisch Beleidsplan;

• prestatiesturing: toenemend gebruik van de planning & control-

cyclus;

• risicobeheersing: uitgevoerd via financiële instrumenten: jaarver-

slaggeving en begroting.

Binnen de VO-raad is afgesproken om de scholen ruimte te laten

om op een zorgvuldige wijze verdere invulling te geven aan de

code. In 2009 is de basisstructuur voor Goed Onderwijsbestuur bin-

nen de stichting neergezet. In het komend jaar zal bekeken worden

hoe de werkwijze binnen de stichting zich tot de onderdelen van de

code verhoudt.

In het kader van zijn toezichtstaak heeft de Raad van Toezicht ge-

toetst of de Raad zelf en de Bestuurder de bepalingen in de statuten

en het bestuursreglement heeft nageleefd. Deze toets is uitgevoerd
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voor wat betreft de taken van Raad van Toezicht en Bestuurder. Ge-

bleken is dat 2009 een uiterst productief jaar is geweest, waarin

vrijwel alle opgedragen taken al uitgevoerd konden worden.

De Raad van Toezicht heeft in haar interne evaluatie eind 2009 be-

sloten om de eigen werkwijze in 2010 aan te passen. Naast de per-

manente taken zal de Raad zijn aandacht gaan concentreren op

enkele speerpunten in het beleid van de Bestuurder:

Het beleid gericht op het voorkomen van verlenging van het aange-

past Inspectietoezicht op onze scholen.

Het kwaliteitsbeleid binnen de stichting.

De ontwikkeling van de begroting als financieel stuurinstrument.

De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de Vereni-

ging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Deze

Vereniging reikt toezichthouders in het onderwijs zeer bruikbare

documenten aan en een aantal cursussen. Van het cursusaanbod is

in 2009 geen gebruik gemaakt.

Honorering Bestuurder en leden Raad van Toezicht
De Bestuurder is in 2009 gehonoreerd naar analogie van de CAO

voor het Voortgezet Onderwijs, in schaal 14-3.

Conform de statuten van de stichting hebben de leden van de Raad

van Toezicht in 2009 geen honorering ontvangen. De functie is on-

bezoldigd. Wel kunnen de leden hun onkosten declareren bij de

stichting.

Nevenfuncties Bestuurder en leden Raad van Toezicht
De Bestuurder is in februari 2009 benoemd als Bestuurder/Alge-

meen Directeur.

De Bestuurder zal per 1 januari 2010 tevens onbezoldigd bestuurs-

lid zijn van het Eerste Coöperatieve Werkgeversverband in het

Voortgezet Onderwijs.

De leden van de Raad van Toezicht hadden geen nevenfuncties (bij

andere onderwijsinstellingen of aan de scholen toeleverende bedrij-

ven en organisaties) die onverenigbaar zijn met de rol van onaf-

hankelijk toezichthouder.



Rudolf Steinerschool Haarlem

Leerlingen Op 1 oktober 2009 zijn er 476 leerlingen geteld, hier-

van zijn 6 Vavo en 9 LWOO leerlingen (was 485 op 1 oktober 2008).

Huisvesting Op 16 oktober 2009 is het gebouw van de Rudolf

Steinerschool te Haarlem aan de Engelandlaan in gebruik geno-

men. Het project is gestart in 2004 en in vijf jaar gerealiseerd. Hier-

onder een financieel overzicht van alle nieuwbouw- en eerste

inrichtingskosten van de Engelandlaan en de dependance aan de

Belgiëlaan alsmede de kosten van renovatie van een aantal lokalen

die aan de Engelandlaan zijn blijven staan en geheel opnieuw zijn

ingericht. Deze renovatie is geheel door de school zelf gefinancierd.

Resultaat ten opzichte van de begroting Het resultaat (€
379.003) is € 355.000 hoger dan begroot; dit is met name te verklaren

door minder instellingslasten en leermiddelen (€ 115.000) en onder-

wijskosten algemeen (€ 160.000), terwijl er meer is uitgegeven aan be-

heer en bestuur en schoonmaak. Dit laatste vooral doordat er langer op

de tijdelijke locatie aan de Zwemmerslaan is lesgegeven dan voorzien.

In de begroting is rekening gehouden met een nadelig verschil tussen

uitgaven nieuwbouw en te ontvangen gemeentelijke subsidie van €
133.900. De jaarrekening geeft aan dat er een positief verschil is gereali-

seerd van € 13.900.
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Introductie Jaarrekening De jaarrekening 2009 is opgesteld

conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs d.d. 12 december

2007, nr. WJZ/2007/50507. De verantwoording betreft de Stichting

voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland gevestigd te

Amsterdam. De stichting heeft drie vestigingen, het Geert Groote

College Amsterdam (GGCA), de Rudolf Steinerschool Haarlem

(RSH) en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen NH (ARH).

Financiële situatie op de balansdatum Over 2009 heeft de

stichting een positief resultaat behaald van € 1.025.128.

De vestigingen zijn afzonderlijke economische lichamen met een

eigen financiële verantwoordelijkheid binnen het kader van de sta-

tuten, bestuursreglement en managementstatuut en ze opereren

binnen de beleidslijnen zoals die door het platform van Rectoren

en Bestuurder worden vastgesteld. Het resultaat over 2009 van de

vestigingen wordt hieronder kort toegelicht.

Geert Groote College Amsterdam

Leerlingen Het leerlingaantal is in schooljaar 2009/2010 geste-

gen ten opzichte van 2008/2009. Dit komt o.a. door de hogere in-

stroom in het zevende leerjaar; deze is onder meer het gevolg van

intensievere contacten met toeleverende scholen. Het aantal leerlin-

gen bedroeg op 1 oktober 2009 687 leerlingen (waarvan 3 vavo)

(was 661 op 1 oktober 2008).

Huisvesting Er is een nieuwe aanvraag voor uitbreiding van

het schoolgebouw aan de Fred. Roeskestraat bij de gemeente Am-

sterdam ingediend. Een toezegging voor het voorbereidingsbesluit

is inmiddels ontvangen. Het gaat hierbij om ongeveer 1800 m2. De

uitvoering van de nieuwbouw staat in het jaar 2012 in de planning.

Resultaat ten opzichte van de begroting Het resultaat is €
461.894. Voor personeelskosten is € 21.000 meer uitgegeven dan

aan subsidie is ontvangen. Begroot was dat € 207.000 meer werd

ontvangen dan uitgegeven. Voorts zijn er lagere onderhoudskosten

(€ 116.000), lagere uitgaven voor schoolboeken dan inkomsten

(€ 85.000), een grote subsidie in verband met het postcodebeleid

van de overheid (€ 200.000) en een subsidie van de dienst maat-

schappelijke ontwikkeling (€ 80.000); deze beide laatste subsidies

zijn in de loop van 2009 ontvangen en worden in 2010 besteed.
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tal
en

in
20

10
[€]

129.408

25.977

13.573
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Adriaan Roland Holstschool Bergen

De ARH zit in de afronding van een proces waarbij de lengte

van de leerwegen aangepast wordt aan die van het reguliere

onderwijs. Bij het afscheid nemen van het laatste cohort 13e

jaars is het leerlingaantal drastisch gedaald (naar 482,

waarvan 12 vavo leerlingen). In 2008 kwamen we in augus-

tus juist op een piek (515 leerlingen incl. vavo). Dit hoge

aantal deed een grote aanslag op de lokalenbezetting en de

formatie.

Huisvesting De huisvestingsproblemen van de ARH liepen in

2009 onverminderd door. Het huidige schoolgebouw voldoet niet

meer aan de eisen die gesteld mogen worden aan permanente

huisvesting voor een school voor voortgezet onderwijs.

Er zijn in 2009 veel herstelwerkzaamheden verricht en op de be-

gane grond zijn de bètalokalen en de lerarenkamer grondig her-

zien.

Leermiddelen Er is voortgegaan met investeren in ict-toepas-

singen in diverse lokalen.

Resultaat ten opzichte van de begroting Bij de vestiging

Bergen is het resultaat € 184.231. De uitgaven voor de salariskosten

zijn € 56.000 hoger dan de inkomsten. Begroot was dat de inkom-

sten € 21.000 hoger zouden zijn dan de uitgaven. Er is zuinig omge-

sprongen met de gelden voor schoolboeken (€ 59.000), onderhoud

(€ 28.000), en er moet nog subsidie worden besteed ( € 41.000).

De reserves De stichting heeft ultimo 2009 een totale reserve

van € 4.628.456. Een deel hiervan (€ 700.000) is bestemd voor

nieuwbouw of renovatieplannen van de vestigingen in Amsterdam

en Bergen. Een ander deel (€ 2.405.953) bestaat uit private mid-

delen; in RJ 660 zijn private middelen gedefinieerd als ‘bestem-

mingsreserve’.
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reserves
vaste activa

vrij vermogen (AR-VA) minus inv. subs.

voorzieningen: onderhoud gebouw, personeelskosten en diverse verlofaanspraken,
alsmede een voorziening ouderbijdrage

current ratio vlottende activa in verhouding tot vlottende passiva
solvabiliteitsratio 1 verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen
solvabiliteitsratio 2 verhouding eigen vermogen (incl. voorzieningen) ten opzichte van het totale vermogen
kapitalisatiefactor balanstotaal minus gebouwen/terreinen afgezet tegen de totale baten
rentabiliteit exploitatieresultaat in verhouding tot totale baten (incl. rentebaten)
weerstandsverm. 1 eigen vermogen -/- MVA afgezet tegen ontvangen rijksbijdrage OCW
weerstandsverm. 2 eigen vermogen plus voorzieningen afgezet tegen totale lasten (incl. rentelasten)
MVA materiële vaste activa

Financiele kengetallen

voorzieningen
investeringssubsidies

GGCA

2.553.626
1.296.415
1.257.212
1.676.160

RSH

1.151.924
5.777.367

955.121
202.754

5.580.564

ARH

922.906
255.406
667.500
237.333

totaal [€]

4.628.456
7.329.188
2.879.833
2.116.247
5.580.564

solvabiliteit 1
solvabiliteit 2

kaptalisatiefactor
liquiditeit (current ratio)

20
09

0,52
0,98

53,22
4,09

20
08

0,48
0,64

71,77
2,29

20
07

0,46
0,84

62,03
4,79

20
06

0,55
0,86

53,16
5,05

20
05

0,58
0,84

44,38
4,22

rentabiliteit
weerstandsvermogen 1
weerstandsvermogen 2

8,18 %
26,39 %
58,60 %

2,12 %
21,94 %
54,61 %

- 0,49 %
20,09 %
53,48 %

3,01%
20,12 %
54,15 %

5,03 %
17,96 %
51,32 %

Grondslagen

Materiële vaste activa Er wordt alleen geactiveerd als er

sprake is van economisch eigendom van de activa. De afschrij-

vingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.

Bedragen boven de duizend euro worden geactiveerd.

De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor:

Gebouwen en renovatie 2%

Verbouwingen p.m.

Computers 33%

Schoolmeubilair 10%

Kantoormeubilair 10%

Overgang inventaris 1996 7,5%

Effecten De stichting bezit de volgende staatsobligaties (per 31-12-09)

overzicht beleggingen nominaal looptijd tot

5 % Nederland 01/11 100.000 euro 2011

6 % ING bank Coconote I 100.000 euro 2012

Onderhoudsvoorziening De onderhoudsvoorziening dient ter

egalisatie van de kosten van groot onderhoud voor zover deze niet

door het Ministerie van OC&W worden gesubsidieerd.

De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op een meerjaren-on-

derhoudsplan.

De werkelijk bestede bedragen worden in mindering gebracht op de

voorziening.
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Kwaliteitsgelden De in 2008 uitgekeerde kwaliteitsgelden

(€ 91.185) waren in zijn geheel opgevoerd als reservering voor

2009. Deze gelden zijn pas in november 2008 toegezegd en uitge-

keerd. De besteding van de kwaliteitsgelden over de jaren 2008 en

2009 wordt in een separaat document, dat ook bestemd is voor de

vestigingsmedezeggenschapsraden, toegelicht en verantwoord.

Bapo voorziening Er is een groot bedrag (€ 1.250.868) vast-

gelegd als voorziening voor toekomstige Bapo uitkeringen. Vanaf

augustus 2009 mag Bapo niet meer gespaard worden; tot die datum

mocht dit wel. Er is nu voor een aantal werknemers een voorzie-

ning. De aanspraken zullen in de loop van 2010 worden geformali-

seerd en de verwachting is, dat in de komende vijf jaar deze

voorziening grotendeels zal kunnen verdwijnen.

Rugzakgelden; ouderbijdragen De geoormerkte gelden ten

behoeve van de Rugzakleerlingen (LGF) zijn aangewend voor per-

sonele kosten: de zorgcoördinatoren op de vestigingen en de resp.

mentoren en klassenleraren zetten specifiek tijd in voor deze leer-

lingen (taakuren). Daarnaast zijn er materiële kosten mee ge-

moeid.

De ouderbijdragen worden verantwoord naar de ouders toe via de

medezeggenschap. De gelden worden globaal besteed aan zaken die

normaal gesproken niet zouden kunnen: meer kunstonderwijs (to-

neel, smeden, koorzang, euritmie enzovoort) waarbij zowel materi-

ële als extra personele kosten worden bekostigd.

Risicobeheer

Algemene risico’s De algemene risico’s zijn beperkt, ongeveer

85% van de uitgaven worden gedaan in de vorm van salaris, er is in-

tern voldoende controle op deze uitgaven.

Een probleem dat hierbij wel een rol gaat spelen is het in de CAO VO

vastgelegde Entreerecht1. Met alle Vrijescholen voor VO en ook an-

dere scholen wordt gezocht naar een manier om het hieraan gekop-

pelde, te voorziene vermogensverlies te voorkomen.

Een relatief groot financieel risico dat wij verwachten tegen te

komen is de invoering van de functiemix. In eerste instantie heeft

het benoemen van collega’s in een hogere salarisschaal geen groot

effect, maar op middellange termijn zal dit wel zo zijn: de salarissen

groeien langer door; bovendien worden alle salarisschalen de ko-

mende vijf jaar drastisch verkort en het is zeer de vraag in hoeverre

de overheidsbijdragen deze kostenstijgingen zullen compenseren.

Een ander mogelijk risico is het gegeven dat er wellicht gereser-

veerd moet worden voor toekomstige Bapo aanspraken; dit komt

neer op een reservering van € 481.116.

Marktrisico Het Marktrisico van de stichting wordt met name

bepaald door de leerlingeninstroom. Deze is van zeer veel externe

factoren afhankelijk: bevolkingsontwikkelingen, reputatie van de

schoolsoort, concurrentie van andere scholen in de regio. De finan-

ciële gevolgen van de schommelingen in leerlingaantallen zijn

goed op te vangen doordat het weerstandsvermogen op peil is. Dat

neemt niet weg dat er actief werk gemaakt wordt van werving.

De doorstroom van de vrije school leerlingen is tegenwoordig niet

meer vanzelfsprekend. Daar staat tegenover dat de aanwas van leer-

lingen van niet-vrijescholen toeneemt. Met de regionale vrijescho-

len wordt hierover gesproken.

Er zal in overleg met de andere vrijescholen voor VO worden ge-

werkt aan een beter imago van dit schooltype. Er zijn veel zaken te

benoemen die de vrijeschool op een positieve manier uniek maken.

Verder maken de drie scholen van de stichting veel werk van de

eigen profilering die de scholen binnen hun eigen regio uniek

maakt. Hiermee zal het leerlingaantal op termijn minimaal op peil

kunnen blijven.

Er zijn leerlingprognoses beschikbaar die laten zien dat het totaal

aantal leerlingen voor de stichting op termijn op niveau zal blij-

ven; dat is ook noodzakelijk om uit de rode cijfers te blijven.

Renterisico Het renterisico is beperkt; er is alleen geld uitgezet

in kortlopende deposito’s, die de marktrente volgen. Op deze markt-

rente hebben we geen invloed.

Liquiditeitsrisico (het risico dat de stichting niet aan haar

verplichtingen kan voldoen)

De risico’s zijn beperkt omdat de overheid op basis van het kasstel-

sel financiert. Bovendien is de kaspositie van de stichting goed: er

zijn voldoende liquide middelen.
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Kredietrisico Het grootste deel van de gelden komt in de vorm

van overheidssubsidie naar de scholen toe; voor het overige komt er

geld van de steunstichtingen. Het risico dat deze bronnen opdrogen

is zeer gering.

Treasury Er wordt alleen in risicomijdende belegging bijv. in

zogenaamde ‘gegarandeerde’ obligaties

geld belegd. Onder risicomijdend beleggen wordt verstaan: iedere

belegging waarbij de terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd

is door een financiële instelling, dan wel een belegging in vastren-

tende waarde uitgegeven door een financiële instelling. Vastren-

tende waarden zijn openbare en onderhandse leningen uitgegeven

door een financiële instelling. Dit sluit belegging in aandelen uit,

tenzij een financiële instelling een hoofdsomgarantie geeft.

Er is 100.000 euro belegd in Staatsobligaties looptijd 2011 en

100.000 euro in Coconote I gegarandeerd door de ING bank voor

het nominale bedrag.

Steunstichtingen / verbonden partijen De stichting is geli-

eerd aan een viertal stichtingen:

Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie;

Stichting Vrije School Onderwijs Haarlem;

St. Derdengelden Kunstreizen Geert Groote School;

Stichting Rudolf Steiner Gebouwen Beheer.

De eerste twee stichtingen hebben tot doel het in stand houden van

het vrijeschoolonderwijs; daartoe innen zij bijdragen van betrokken

ouders; deze bijdragen worden gedoneerd aan de Stichting voor

Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland en een aantal niet

aan deze stichting gelieerde stichtingen.

De derde stichting beheert/ beheerde een spaarrekening die door

ouders werd gebruikt voor het enige jaren vooruit sparen voor de

kunstreis van de elfde/ twaalfde klassen.

De vierde stichting is in 1990 in het leven geroepen om de bouw

van een aantal lokalen in Haarlem te faciliteren; deze lokalen zul-

len in 2010 worden overgedragen aan de Stichting voor Voortgezet

Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland en de stichting Gebouwen Be-

heer zal worden geliquideerd.

De eerste drie stichtingen presenteren hun eigen jaarrekening en

jaarverslag; de vierde stichting leidt een slapend bestaan. Er is geen

sprake van consolidatie.

De toekomst Er wordt verwacht dat het leerlingenaantal in

2010 licht zal dalen; dit als gevolg van een aantal beleidsmaatrege-

len: de selectie aan het eind van klas 10 (4VMBO) zal strenger zijn,

waardoor er minder leerlingen doorstromen naar 4HAVO in klas 11.

In Amsterdam zal geen vijfde stroom worden gestart in klas 7.

Desalniettemin is de begroting 2010 erop gericht om een (licht)

positief resultaat te behalen.

In 2010 zal er een risicoanalyse worden gemaakt van de gehele or-

ganisatie; het gaat hierbij dus niet alleen om een financiële risico-

analyse. Mede op basis van die analyse zal beleid worden

geformuleerd op het gebied van i) kwaliteitsbeleid, met name waar

het de onderwijskwaliteit betreft; ii) financieel beleid; hierbij zal

een rol spelen dat de afdeling ‘rekenschap’ van de Inspectie van het

onderwijs in opdracht van de overheid in 2010 een onderzoek zal

doen naar de financiële positie van de stichting (naar aanleiding

van het rapport van de commissie Don); iii) personeelsbeleid: for-

matieve keuzes alsmede keuzes op het gebied van scholing, begelei-

ding en leeffase; iv) interne en externe communicatie.

Bovendien streven we ernaar om de nu voorhanden zijnde reserves

voor een deel in te zetten voor het verhogen van de kwaliteit.

Op langere termijn streven de scholen ernaar een iets grotere leer-

lingpopulatie te krijgen (750 à 800 voor het GGCA, 500 à 550 voor

de andere vestigingen), waardoor de bekostiging van de (nu relatief

kleine tot zeer kleine) lesgroepen in de tweede fase een minder

grote druk op de begroting zal leggen.

1 Het entreerecht houdt in dat elke eerstegraads docent die les-

geeft in het eerstegraadsgebied, voor de gehele aanstelling als

LD-docent benoemd moet worden, per 1 augustus 2014. Een start

met deze benoemingen moet vóór 1 januari 2011 zijn gemaakt. Er

zijn drie docentschalen in het VO: LB, LC en LD. LD is de hoogste

schaal. Op Vrijescholen worden docenten meestal allemaal in LB

benoemd.
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Namen en adressen

Algemeen postadres van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland:

SVVSONH
Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

In 2008 heeft een proces plaatsgevonden waarin de school is omge-

vormd van een school met een bestuur ‘op afstand’ tot een school

met een algemeen directeur/ bestuurder en een Raad van Toezicht.

Dit proces is geëffectueerd per 1 februari 2009 . De stichting heeft

toen ook de naam veranderd van ‘Stichting Vrijescholen voor Voort-

gezet Onderwijs Noord-Holland’ naar ‘Stichting voor Voortgezet

Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland’.

Algemeen Directeur / Bestuurder (per 1 februari 2009)
Dhr. H. Ansink

Raad van Toezicht (per 1 februari 2009)
Dhr. A. Vermeulen, voorzitter

Dhr. H. Schellekens, vice-voorzitter

Dhr. H. Jansen, secretaris

Mw. C. Bouvy

Dhr. H. Lap

Adriaan Roland Holstschool
Rector: Freek op ’t Einde

Loudelsweg 38

1861 TG Bergen NH

072 5897219

Geert Groote College Amsterdam
Rector: Maarten Roest Crollius

Fred. Roeskestraat 84

Postbus 77779

1070 LJ Amsterdam

020 5745830

Rudolf Steinerschool Haarlem
Rector: Jos Reckman

Engelandlaan 2

2034 NA Haarlem

023 5361378

Bestuur (tot 1 februari 2009)
Mw. L. Chavannes, Voorzitter

Dhr. H. Schellekens, vice-voorzitter

Dhr. H. Jansen, penningmeester

Dhr. W. Brouwer

Dhr. H. Schulte Nordholt
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Lijst van afkortingen en toelichting op de tabel met IDU
gegevens

Afkortingen
ARH Adriaan Roland Holstschool (Bergen)

C(S)E Centraal (schriftelijk) Eindexamen

fte full time equivalent (1 fte = 1 volle baan)

GGCA Geert Groote College Amsterdam

GROW-model Goal – current Reality – Options – Will (doel –

huidige situatie – opties – gewenste richting)

ICT Informatie- en Communicatie Technologie

IDU In-, door- en uitstroomgegevens

IVO Individueel Voortgezet Onderwijs

MR Medezeggenschapsraad

MT Management team; directie en teamleiders van

één locatie tezamen

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel

OP Onderwijzend Personeel

RSH Rudolf Steinerschool Haarlem

SE Schoolexamen

SWOT-analyse Strengths – Weaknesses – Options – Threats

(sterke punten, zwakke punten, kansen en be-

dreigingen)

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

VMR Vestigingsmedezeggenschapsraad

VO Voortgezet Onderwijs

ZAT Zorgadviesteam
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netto
totaal

4 vm
bo

t

4 ha
vo

4 vw
o

totalen

3e leerjaar 65 2 1 62 13 8 41 62
3 vmbo t 54 1 4 51 51 51
4 vmbo t 64 18 4 42 1
totalen 0 0 0 65

externe instroom 0
totalen 65

tijdens de
cursus

aantal leerlingen 01-10-2008 aantal leerlingen 01-10-2009

eind cursus
vertrokken

examen
klassen verplaatsingen tot 01-10-2009 naar...

Toelichting op de IDU tabel Schrik er niet van. We volgen

hieronder even de leerlingen die op 1 oktober 2007 in de 3

havo/vwo klassen zitten; dat zijn er 65: dat zie je links in de tabel.

Vervolgens staan er de aantallen leerlingen die tussen 1 oktober

2007 en 1 augustus 2008 zijn gekomen (instroom) en zijn vertrok-

ken (uitstroom); dan komen de leerlingen die aan het eind van de

cursus zijn vertrokken (2 met en 1 zonder overgangsbewijs);

daarna staan er de leerlingen die de school verlaten met of zonder

diploma (is niet relevant in klas 3). Dikgedrukt staan nu de leerlin-

gen die op 1 augustus 2008 nog op de school zitten: 62.

Vervolgens zien we in het tweede deel van de tabel, waar de leerling

in het nieuwe schooljaar zit. Horizontaal zie je naar welke afde-

ling/ klas een leerling gaat: 13 naar 4 vmbo-t, 8 naar 4 havo en 41

naar 4 vwo, en als je dan naar beneden doortelt, zie je helemaal

onderaan hoeveel leerlingen er in 4 vmbo zitten op 1 oktober 2008:

13 leerlingen uit 3 h/v, 51 uit 3vmbo en 1 uit 4vmbo; samen 65. Er

is daar geen leerling van een andere school gekomen (externe in-

stroom).






