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Voorwoord

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het
reisseizoen voor 2022 reeds van start gegaan.
En wat fleuren we daarvan op!
Want wat was 2021 een uitdagend jaar voor ons
allen. Twee lockdowns, veel beperkende maatregelen voor het organiseren van kermissen, festivals en
circussen, een laat startend reisseizoen en onderwijs met veel aanpassingen zoals mondkapjes, zelftesten, schoonmaakprotocollen en ‘spatschermen’.
Het uiteindelijk korte reisseizoen verliep chaotisch
vanwege het niet of laat afgeven van vergunningen
voor evenementen.
2
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Vorig jaar sprak ik de wens uit dat het bijzondere
jaar 2020 een unicum zou blijven. Wie had kunnen
vermoeden dat 2021 nog steeds voor het grootste
gedeelte in het teken van corona en beperkende
maatregelen zou staan? De uitdagingen waar je als
organisatie tegenaan loopt in een dergelijke periode zijn enorm. Komt er aanvankelijk veel energie en
creativiteit vrij, wordt na verloop van tijd
‘in verbinding blijven’ de grootste uitdaging. Hoe houden we verbinding met elkaar, met
onze leerlingen, ouders, de winterscholen? Hoe
kunnen we een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van de kinderen nu ze langer naar de winterschool
gaan, maar ook weer te maken krijgen met lockdowns? Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen
zo weinig mogelijk achterstanden oplopen? Wat is
onze rol binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en hoe geven wij dit vorm?
Onze missie: de doorgaande ontwikkelingslijn
borgen voor onze leerlingen vanuit gelijkwaardig
partnerschap met de winterscholen en ouders,
was ook dit jaar weer ons belangrijkste uitgangspunt. Het geeft ons richting bij onze keuzes en
activiteiten. Uit de ouderenquête die we hebben
afgenomen, blijkt gelukkig ook dat we daarin toch
geslaagd zijn. Onze betrokkenheid en inzet in de

corona-tijd werd door de ouders zeer gewaardeerd. Ook de inspectie van het onderwijs oordeelde positief over onze activiteiten en ontwikkelingen
tijdens een compact onderzoek van de inspectie.
In dit bestuursverslag verantwoorden we onze
activiteiten en inzet in het jaar 2021. Aan onszelf
en aan iedereen die betrokken is bij de Rijdende
School. In de eerste hoofdstukken vindt u de missie, visie en strategische doelen van de organisatie.
De doelen van ons strategisch beleid/ondernemend schoolplan 2019-2022 zijn daarin leidend.
Het bestuursverslag beschrijft en verbeeldt onze
groei in 2021. Zo treft u een overzicht aan van de
belangrijkste organisatorische, onderwijsinhoudelijke, personele en ict-ontwikkelingen. Verder leest
u meer over onze strategische keuzes en voortdurende inspanning om het onderwijs telkens een
beetje beter te maken. We geven inzicht in de wijze
waarop we risico’s beheersen en verantwoorden
de financiële inkomsten en uitgaven in 2021. Achterin dit bestuursverslag treft u de rapportage aan
van de intern toezichthouder, de raad van toezicht.
Ook zij leggen jaarlijks verantwoording af over hun
activiteiten en inzet.
Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar de
kinderen. Onze leerlingen voor wie wij dit werk
mogen doen en die ons op de leslocaties én online

enthousiast op staan wachten. Hun enthousiasme
en groei is voor ons een hele belangrijke drijfveer.
Alle ouders en winterscholen bedank ik voor het
in ons gestelde vertrouwen en de samenwerking
in het afgelopen jaar. We zijn weliswaar niet gelijk,
maar wel degelijk gelijkwaardig in ons streven: de
optimale ontwikkeling van de leerlingen.
Alle medewerkers hebben zich voor de volle 100%
ingezet. En we hebben niet opgegeven… Het was
soms zoeken naar de verbinding onderling en het
vormgeven van de missie, maar we hebben het
SAMEN geklaard! We hebben alles gedaan wat
in onze macht lag voor onze leerlingen, ouders en
winterscholen.
De MR en de raad van toezicht vormen een belangrijk klankbord voor de bestuurder. In tijden van
crisis ervaar je bij uitstek wat je aan elkaar hebt.
Afgelopen jaar is wederom gebleken dat hun steun
en soms ook kritische noot ons scherp houdt én
steunt in ons werk.
We hebben veel met elkaar bereikt in 2021 en dat
laten we graag aan iedereen zien die geïnteresseerd is. Veel leesplezier gewenst!
Nora Booij
bestuurder
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hoofdstuk 1
Missie, visie en
strategische doelen

ONZE MISSIE
De missie van de Rijdende School is:

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs (persoonsvorming en sociale, creatieve,

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie
voor primair onderwijs, bestemd voor kinderen
van kermisexploitanten en circusmedewerkers.
Opgericht in 1955 in Groningen, voor en door
kermisexploitanten. De oorspronkelijke bedoeling
van de organisatie is het bieden van onderwijs
aan kinderen van ouders met een reizend beroep
zodat ouders en kinderen niet gescheiden
worden gedurende een groot deel van het jaar.

cognitieve, morele en motorische
vorming) aan kinderen van ouders
met een trekkend beroep, als volwaardige partner van ouders en
winterscholen. Zodat er voor het
kind een doorgaande ontwikkelingslijn is en (zoveel mogelijk) continuïteit in inhoud, faciliteiten en aanpak.
Belangrijke kernwaarden
in onze organisatie zijn:

GROEI

GEZIEN
WORDEN
BETEKENISVOL

SAMEN

VERTROUWEN
EIGENAARSCHAP

Deze waarden sturen
ons handelen, onze keuzes en ons onderwijs.
4
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VISIE
Om onze missie te verwezenlijken hebben we zeven
ambitieuze, richtinggevende uitspraken gedaan. Deze
uitspraken zijn geformuleerd in termen van ‘wensen van ieder kind’. Ze dienen als leidraad voor ons
handelen, voor onze ontwikkeling, voor onze keuzes
binnen beleid en uitvoering. Het zijn deze richtinggevende uitspraken waar we onze investerings-,
beleids- en scholingskeuzes aan toetsen, waar we
ons handelen aan spiegelen en waarlangs we samen
evalueren in onze jaarlijkse tweedaagse in het kader
van de kwaliteitscyclus.

De visie-uitspraken zijn leidend voor ons onderwijs
en onze ontwikkelingen. Het geeft weer wie we
willen zijn en waar we voor gaan. We hebben de uitspraken geconcretiseerd in gedragsindicatoren voor
ons als medewerkers van de Rijdende School. De
gedragsindicatoren worden regelmatig aangevuld of
bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen en/of nieuwe keuzes die we maken
om onze visie te verwezenlijken. Zo is de visie in
2020 aangevuld met een zevende visie-uitspraak en
gedragsindicatoren op het gebied van actief wereldburgerschap. De uitspraken met actuele gedragsindicatoren vindt u terug in de schoolgids.

De zeven richtinggevende uitspraken zijn:

INHOUDELIJKE BOUWSTENEN
STRATEGISCH BELEID 2019-2022
Het huidige strategisch beleidsplan, ook wel ondernemend schoolplan ‘In vertrouwen samen groeien’, is
tot stand gekomen door een zogenoemde ‘horizontale dialoog’ te voeren. We zijn in gesprek gegaan
met onder andere het team, ouders, leerlingen, MR,
winterscholen, raad van toezicht, brancheorganisaties binnen de kermiswereld en de inspectie van het
onderwijs. Het beleid beschrijft vier bouwstenen voor
de optimalisering van de kwaliteit van ons onderwijs.
Deze bouwstenen zijn:
Groei;
Ondernemerschap;
Wereldburgerschap;
Eigenaarschap.

1

Ik wil gezien worden en met plezier
naar school gaan

2

Ik wil ervaren dat ik het kan en
dat ik ergens goed in ben

3

Ik wil zelfsturend en autonoom zijn

4

Ik wil zelf kunnen zien dat ik beter word

5

Ik wil breed uitgedaagd worden binnen
mijn mogelijkheden, talenten en interesses

6

Ik wil samen met anderen, betekenisvol
en toekomstgericht leren

7

Ik wil kennis en vaardigheden ontwikkelen die
ik nodig heb om nu en later als actief burger
te kunnen meedoen in onze samenleving

Wij gáán voor de optimale en doorgaande ontwikkeling van de kinderen, tijd- en plaats onafhankelijk.
We hebben het menselijk kapitaal én de technologie
in huis om dit ook écht waar te maken. Willen we
ons eigen ondernemerschap optimaal benutten, hebben we uiteraard voldoende personeel, materialen
DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021

5

en middelen nodig én zullen we zo flexibel mogelijk
moeten zijn. Vandaar dat we ook in 2020 investeren
in een nieuwe variant minischolen en een goede
ICT infrastructuur. Afstandsonderwijs behoort als
onderwijsvorm bij ons aanbod. We zetten dit in als
aanvulling op het onderwijs in de mobiele, rijdende
scholen. Deze combinatie van contactonderwijs en
afstandsonderwijs noemen we hybride onderwijs.

+
Om te stimuleren dat onze kinderen nationaal en internationaal de samenwerking aan kunnen gaan en met
zorg met elkaar en de wereld omgaan, is de bouwsteen Wereldburgerschap essentieel. Ondernemende
wereldburgers, veel aandacht voor samenwerken, ook
op afstand en aandacht voor Engels zijn belangrijke
pijlers hierbinnen.
Onze ambities voor de periode 2019-2022 zijn als
volgt uitgewerkt.

6
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GROEI
 ij werken gepersonaliseerd met een ontwikkelW
groeidocument voor ieder kind, kinderen mogen
ook zelf aangeven waar ze in willen groeien
Onze leerkrachten hebben diepgaande kennis
van leerlijnen (incl. referentieniveaus)
Wij hebben een samenhangend ‘rijk middag
programma’ voor brede ontwikkeling van kinderen
Uit ons handelen blijkt een groei mindset, deze
stimuleren we ook bij kinderen
Wij werken ook aan groei op het gebied
van beweging, spel en creativiteit

ONDERNEMERSCHAP
 fstandsonderwijs is een hele ‘normale’ basis
A
van ons aanbod, we vullen dit zoveel mogelijk
aan met fysiek onderwijs (hybride onderwijs)
Om het beste onderwijs te bieden hebben wij
voldoende en flexibel inzetbaar personeel,
materialen en middelen
Onze rijdende scholen zijn zo flexibel mogelijk
inzetbaar
Wij leren kinderen nieuwe vaardigheden aan die
van belang zijn voor hun toekomst (ICT, oplossingsgericht denken, onderzoekend leren enz.)

WERELDBURGERSCHAP
 begeleiden kinderen op hun reis naar
Wij
ondernemend wereldburgerschap
Wij hebben een visie en omschreven aanbod
op het gebied van burgerschap
Een vreemde taal maakt op doordachte wijze
onderdeel uit van ons curriculum
(Leren) samenwerken is een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs, ook van een afstand

EIGENAARSCHAP
Wij begeleiden kinderen naar zelfbewustzijn
en eigenaarschap over hun eigen leerproces
Wij stimuleren actief dat kinderen zich mede
eigenaar voelen van de (werk)sfeer in de groep
en van een samenwerkingsrelatie met een ander
CULTUURWAARDEN EN AMBITIES
Deze ambities bereiken doen we samen, met
collega’s, leerlingen, ouders, winterscholen en
andere samenwerkingspartners. In vertrouwen, op
de ondernemende manier die bij de Rijdende School
en bij deze tijd past. Met passie en plezier.
De cultuurwaarden die centraal staan de komende
jaren zijn: Samen, Vertrouwen en Ondernemerschap.
Ook op waarden-niveau hebben we een aantal
ambities verwoord voor de periode 2019-2022.
Ambities waar we onszelf, onze houding en gedrag
aan spiegelen.

CULTUURWAARDEN

ONZE AMBITIES:

SAMEN

W ij werken vanuit dezelfde ‘bedoeling’ en met
sturing vanuit een duidelijk (meerjaren) kader aan
hetzelfde doel
W ij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen
W ij werken vanuit een volwaardig partnerschap met
de ouders en de winterscholen
W ij werken samen, werken met vormen van teamteaching en dagen kinderen uit tot samenwerkend leren
(ook van een afstand)

ONZE AMBITIES:

VERTROUWEN

 ij werken vanuit vertrouwen in de ontwikkeling van
W
het kind, in elkaar en de organisatie
W ij spreken elkaar aan op onze kwaliteiten en geven
deze ruimte
De verantwoordelijkheid ligt in onze organisatie bij
ons ieder en daar waar mogelijk zo veel mogelijk op
de ‘werkvloer’ zelf
W ij spreken elkaar aan op deze verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken

ONZE AMBITIES:

ONDERNEMERSCHAP

 ie bij de Rijdende School werkt is een
W
zelfbewuste professional die eigenaar is/wordt van
zijn/haar eigen ontwikkeling en zich mede
eigenaar voelt van de organisatieontwikkeling;
W ij zijn een ‘wendbare’ organisatie en passen ons
aan aan de situatie van de ouders en kinderen en
maatschappelijke vragen;
W ij zijn er voor onze kinderen en ouders: van VVE tot
aan het behalen van een startkwalificatie;
Het consulentschap is een belangrijke rol van de leerkracht bij het waarmaken van bovenstaande ambities.
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hoofdstuk 2
Bestuur en organisatie
De Rijdende School verzorgt al ruim 66 jaar
het onderwijs aan kinderen wanneer de ouders
voor hun beroep op reis zijn. Dit doen we in
mobiele, rijdende scholen (minischool of grote
uitschuifbare school) en door middel van afstandsonderwijs. Op basis van de route van ouders en de onderwijsbehoeften van het kind, bepaalt de planning wekelijks waar rijdende scholen
geplaatst worden, welke kinderen afstandsonderwijs krijgen en welke leerkracht waar ingezet
wordt. Onderwijsgevend personeel wordt in haar
belangrijke taak bijgestaan door administratief/
financieel personeel, een planner, ICT-er, ib-er,
een technische dienst en het college van bestuur.
8
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In onze organisatie draait alles om de doorgaande
ontwikkeling van het kind. Talenten en interesses van
medewerkers en voldoende professionele ruimte voor
leerkrachten zetten we bewust in om onze doelen te
bereiken. De Rijdende School is een ‘platte’ organisatie, waarbij het onderwijsbudget zoveel mogelijk
rechtstreeks ten goede komt aan het onderwijsproces zelf en dus aan de leerling. Leiding geven op
onderdelen en actief volgen doen we allemaal. Vorm
geven aan gespreid leiderschap is dan ook een belangrijk thema binnen de organisatieontwikkeling. Wij
dragen écht samen de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van ons onderwijs en de processen eromheen.

GEGEVENS VAN DE STICHTING EN DE RIJDENDE SCHOLEN
Naam Stichting

Stichting Rijdende School

Nummer bevoegd gezag

40470

Kamer van Koophandel

41010198

College van Bestuur

Nora Booij

Adres

Rijnstraat 74

Postcode en Plaats

4191 CM Geldermalsen

Telefoonnummer

0345 572651

Email

info@rijdendeschool.nl

Website

https://rijdendeschool.nl/

Scholen en BRINnummers:
Overkoepelend instituut
Koningin Julianaschool
Prins Bernardschool
De Wielewaal
De Flierefluiter
De Trapeze
De Karekiet
Prinses Beatrixschool
Prinses Ireneschool
Prinses Margrietschool
Prinses Christinaschool
Prins Willem Alexanderschool

19JS
11PF
12AI
12JP
12RZ
12YW
13EU
13KE
13PD
13TD
13WO
13ZZ

Raad van Toezicht

Kees van Baak (voorzitter)
Willem Kruijer (vice-voorzitter)
Etienne van Hezik
Jan Boots
Marloek de Greeff
(Functies en nevenfuncties opgenomen in Verslag
Toezichthouder achterin dit bestuursverslag)
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ORGANOGRAM
In ons organogram komt onze missie en gezamenlijke
verantwoordelijkheid tot uitdrukking. De hele organisatie centreert zich rond het kind. Onderwijsgevend
personeel uiteraard in de eerste schil. Het onderwijs
ondersteunend personeel heeft als hoogste doel het
optimaliseren van het onderwijs door de facilitering
van onderwijsgevend personeel. Zij centreren zich
dus rondom de leerkrachten. Dat geldt voor een ieder van ons, technische dienst, administratie, college
van bestuur, planner, ib-er et cetera. Samen stellen
we alles in het werk om het onderwijs aan het kind
zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

AANNAMEBELEID EN LEERLING
AANTALLEN
Alle kinderen van ouders met een reizend beroep als
kermisexploitant en/of circusmedewerker zijn welkom
op de Rijdende School. Wij bieden al onze leerlingen
een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Passend bij het reisgedrag van de betreffende ouders
en de onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen
we in nauw overleg met de reguliere basisschool en
ouders. Toch kent ook de Rijdende School enkele
grenzen aan haar mogelijkheden en zorg. Deze staan
beschreven in ons Zorgprofiel.

alles draait om het kind

In 2021 telt de Rijdende School in totaal 313 leerlingen waarvoor we ons inzetten. Consulenten, consulentschap is een speciale leerkrachttaak, begeleiden
leerlingen en hun ouders vanaf de aanmelding tot het
behalen van een startkwalificatie.
LEERLINGAANTAL
VVE
PO
VO/MBO

MR

313 kinderen

)

Le

er

10

de

rsteu ne

r

Totaal

14 kinderen (v.a. 2,5 jaar)
167 kinderen
132 kinderen (MBO 28)

k r a h t( o n
c
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15 kinderen zijn
gestart in groep 1

13 kinderen zijn
uitgestroomd in groep 8

MEDEZEGGENSCHAP
Middels ontmoetingen en dialoog met de organisatie, maar ook formeel via de MR, hebben ouders en
personeel invloed op het gevoerde beleid. Dit is
formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap
Scholen (WMS). Het college van bestuur is de
primaire gesprekspartner van de MR. Twee maal
per jaar is er overleg tussen de MR en de raad van
toezicht.
ORGANISATIE EN TOEZICHT
Stichting Rijdende School is lid van de branche
organisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad.
Deze raad heeft met haar leden vastgesteld wat zij
verstaan onder goed bestuur. Het bestuur van de
Rijdende School handelt conform deze Code Goed
Bestuur in het primair onderwijs.
In het overleg tussen college van bestuur en raad van
toezicht komen diverse aspecten van toezichthouden
aan de orde. Hiervoor is een jaarrooster opgesteld
dat minstens jaarlijks kritisch tegen het licht wordt
gehouden. Het college van bestuur garandeert de
informatievoorziening vanuit de organisatie naar de
toezichthouders. Zowel de wettelijk verplichte onderdelen komen aan bod als een wat meer informeel
verslag van de stand van zaken in de organisatie.
Buiten de officiële vergaderingen om is er regelmatig
overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht
en het college van bestuur. De agenda van de raad
van toezicht wordt samen voorbereid en daar waar
nodig wordt de voorzitter geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen in en rond de organisatie. Zo
heeft de raad van toezicht in 2021, naast de reguliere
kwartaalrapportages en ‘verplichte’ onderwerpen,
onder andere mee kunnen leven met de situatie van
de leerlingen, de ouders en de medewerkers in dit
tweede ‘coronajaar’.

De vijf geplande vergaderingen hebben volgens jaarrooster plaatsgevonden, waarvan twee maal online.
De jaarlijkse ‘heidag’ hebben we verplaatst naar juni
waardoor ook deze op locatie kon worden georganiseerd. Daarnaast heeft aan het einde van de zomer
een bezoek plaatsgevonden aan een kermis en een
rijdende school in Beverwijk. Twee maal is er overleg geweest tussen de raad van toezicht en de MR,
waarvan één online. Achterin dit bestuursverslag is
een uitgebreide rapportage van de raad van toezicht
over het jaar 2021 opgenomen.
OMGEVING
Winter- en gastscholen
Al onze leerlingen staan ingeschreven op een reguliere basisschool. In de periode dat de ouders niet
op reis zijn, bezoeken leerlingen deze zogenoemde
winterschool. Afstemming met de ongeveer 100
winterscholen door het gehele land én met de ouders
is belangrijk voor het behalen van onze doelstelling.
In 2020 en 2021 was deze afstemming misschien
nog wel intensiever dan andere jaren. Wij zien het als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons én de
winterschool de doorgaande ontwikkeling van onze
leerlingen te begeleiden en te volgen. In een gelijkwaardig partnerschap past ook dat je in crisistijd je
steentje bijdraagt waar dat kan. Consulenten hebben het contact geïntensiveerd en waar gewenst en
mogelijk hebben we als Rijdende School leerlingen
extra begeleid en ondersteund. We hebben ervaren
dat veel basisscholen in 2021 nauwelijks toekwamen
aan de extra lees-, taal- en rekenondersteuning voor
leerlingen. Vanuit de Rijdende School hebben we
voor onze leerlingen, en soms voor een klein groepje
leerlingen daaromheen, deze ondersteuning opgepakt. Zowel online als binnen een winterschool zelf.
DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021
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Naast winterscholen hebben we te maken met gastscholen. Scholen waar onze leerlingen tijdelijk te gast
zijn wanneer ze enige tijd met hun ouders in de buurt
verblijven. We werken daarbij met samenwerkingsovereenkomsten voor gastscholen die structureel (een
minimum aantal dagdelen) onderwijs bieden aan (een)
leerling(en) van ons. Zesentwintig leerlingen maken
in 2021 één of meerdere weken gebruik van een
gastschool. Met zeven nieuwe gastscholen zijn we in
2021 een overeenkomst aangegaan, wat het totaal
aantal contracten met potentiële gastscholen op zevenentwintig brengt. Afhankelijk van de routes van de
kinderen wordt hiervan het ene jaar wel en het andere
jaar wellicht ook geen gebruik van gemaakt.
Samenwerkingsverbanden
Als Rijdende School maken we geen onderdeel
uit van één specifiek samenwerkingsverband. Wij
hebben te maken met de samenwerkingsverbanden
waarin de honderd winterscholen participeren.
Het aanvragen van zorgarrangementen doen we in
nauwe afstemming met en via de winterscholen.
Brancheorganisaties
Onze ouders hebben een beperkt aantal beroepen,
ze zijn kermisexploitant of circusartiest/ -medewerker.
Ons bestaansrecht ontlenen we aan deze beroepen.
De ontwikkelingen in de kermis- en circusbranche zijn
voor ons dan ook essentieel. Om die reden onderhouden we nauwe banden met de brancheorganisaties
binnen de kermis- en circuswereld, maar ook met het
landelijk pastoraat voor binnenvaart, circus en kermis.
Internationalisering
De Rijdende School is al jaren internationaal actief
in (samenwerkings-)projecten. We zijn lid van het
European Network for Traveller Education (ENTE) en

de European Showman’s Union (ESU). Onze coördinator circus en internationalisering vervult in beide
organisaties een belangrijke rol. We wisselen ervaringen uit met collega’s in diverse landen betreffende
leerlingen die internationaal reizen. Deze samenwerking wordt de komende jaren gecontinueerd.
Bovendien hebben we contacten met de Europese
Commissie in Brussel om het onderwijs aan onze
doelgroep op Europees niveau verder op de kaart
te zetten. In 2021 is op verzoek van de Europese
Commissie een film gemaakt over onze hybride vorm
van onderwijs (Schooling for families on the move:
blended learning in the rijdende school). De film is te
zien op de website van het Europese online platform
voor onderwijs: school education gateway.
VERTROUWENSZAKEN, KLACHTEN EN
AFHANDELING
In overeenstemming met de klachtenprocedure
beschikt de Stichting Rijdende School over een
interne contactpersoon vertrouwenskwesties die bij
een melding of klacht fungeert als aanspreekpunt.
De interne contactpersoon vertrouwenszaken is
Pim van den Akker. Klachten kunnen ook gedaan
worden bij een externe contactpersoon. Hiervoor
heeft de Rijdende School sinds oktober 2020 een
overeenkomst met Vertrouwenswerk.nl. Daarnaast is
de Rijdende School aangesloten bij de onafhankelijke
klachtencommissie van Stichting KOMM. De klachtenregeling van deze organisatie geldt ook voor de
Rijdende School.
In 2021 zijn geen meldingen gedaan bij de interne
contactpersoon, de externe contactpersoon vertrouwenszaken of de onafhankelijke klachtencommissie.
Er zijn ook geen incidenten gemeld bij het college
van bestuur.
DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021
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hoofdstuk 3
Organisatorische
ontwikkelingen
In 2021 hebben we een aantal mooie stappen
gezet in de organisatie. Ondanks alle uitdagingen die de beperkingen met zich mee brachten, zijn we onze koers blijven varen. Meer
vanuit huis, meer online, meer van een afstand,
maar ook creatief, flexibel en altijd kijkend naar
wat er wél mogelijk en haalbaar was.
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Onze innovatieve en flexibele grondhouding maakt
dat we ook in 2021 kans hebben gezien stappen te
zetten in de richting van onze doelen en ambities uit
het strategisch beleidsplan/ondernemend schoolplan
2019-2022. In dit hoofdstuk geven we een opsomming van de belangrijkste organisatorische ontwikkelingen het afgelopen jaar.

BELANGRIJKE ELEMENTEN VAN
HET GEVOERDE BELEID IN 2021
Het maken van en regelmatig bijstellen van beleid
en protocollen in relatie tot de coronapandemie
Het invoeren van een hybride vorm van vergaderen
Het stimuleren van initiatieven om, binnen de
geldende maatregelen, in verbinding te blijven met
elkaar, de leerlingen, de ouders en winterscholen
Het monitoren van de doelen en ambities van het
strategisch beleid/ondernemend schoolplan
De verdere implementatie van de ‘Schoolmonitor’
in kader cyclisch werken aan kwaliteitszorg
Het continueren van afsluiten samenwerkings
overeenkomsten met gastscholen
Het inrichten van een digitaal portal voor het
boeken van zakelijke overnachtingen
Het uitvoeren van een fraude risico analyse
inclusief het opstellen van acties
Het optimaal benutten van de beschikbare ruimte
binnen de WKR
Het herinrichten van de loonkostenjournaalposten
zodat we beter en sneller inzicht hebben in de juistheid van de verwerking van de salariskosten
Het beter spreiden van onze liquide middelen,
rekening houdend met het treasury statuut
Het afzien van de NPO gelden en het in uitvoering
nemen van het NPO binnen de reguliere bekostiging
Het sturen op vermogen vanuit de richtlijnen van
inspectie en actualiteit

ZAKEN MET POLITIEKE OF
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT IN 2021
Het onderschrijven van de laatste Code Goed
Bestuur en de Code Goed Toezicht door bestuur
en raad van toezicht
De consequenties onderzoeken van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en het
opstellen van een stappenplan
Het opstellen van een toezichtkader binnen de
raad van toezicht
Het uitdragen van onze ervaringen met hybride
onderwijs in binnen en buitenland, onder andere
middels artikelen en een film gemaakt voor en
door de Europese Commissie (en indien gewenst
ondersteunen van onderwijsinstellingen)
Het monitoren van de werkdruk, stellen van doelen
en inzet van de werkdrukmiddelen (zie Hoofdstuk
8 Financiën)
Het verder implementeren van de AVG met hulp
van de Functionaris Gegevensbescherming
Het regelmatig voeren van overleg met de brancheverenigingen en overige partners (BOVAK,
NKB, Vrouwenbond, Landelijk Oudercontact Trekkende Beroepsbevolking, LOVK (Landelijk Onderwijs Varende Kleuters), Stichting NOB (Nederlands
Onderwijs in het buitenland) en het landelijk pastoraat voor de trekkende beroepsbevolking
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MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN
VAN ONDERNEMEN IN 2021
Het aanbrengen van LED verlichting op de
benedenverdieping kantoor Rijnstraat
Het vervangen van de luchtventilatie in het pand
aan de Rijnstraat in Geldermalsen
Het doen van onderzoek naar en uitproberen van
een systeem voor luchtventilatie in de mobiele
scholen
Het in gebruik nemen van twee nieuwe mini
scholen die flexibeler inzetbaar zijn in het kader
van duurzame inzetbaarheid van personeel én
materieel
TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE
ASPECTEN VAN ONDERNEMEN EN
DUURZAAMHEID
We continueren het beleid om het kantoor in
Geldermalsen te moderniseren en verduurzamen.
De komende jaren zijn diverse trucks, onder andere
van de oudere minischolen, aan vervanging toe.
We doen grondig onderzoek naar mogelijke vervanging. Naast gebruikerswensen speelt hierbij het
duurzaamheidsvraagstuk een belangrijke rol.
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GEREALISEERDE BELEIDSDOCUMENTEN
Document

Doel

Eigenaar

Stappenplan WBTR Rijdende School

Sturen

toezichthouders en college
van bestuur

Financieel beleidsplan

Sturen

hoofd financiën/controller

Gevoeligheidsanalyse

Sturen

hoofd financiën/controller
en college van bestuur

Kaderbrief begroting

Sturen

hoofd financiën/controller
en college van bestuur

Updaten van de risico-analyse

Beheersen

hoofd financiën/controller
en college van bestuur

Opstellen van een fraude risico analyse

Beheersen

hoofd financiën/controller

Beleidsrijke meerjarenbegroting

Beheersen

hoofd financiën/controller

MJOB

Beheersen

hoofd financiën/controller

Functiebouwwerk leerkrachtondersteuner
FUWASYS

Functioneren

beleidsmedewerker P&O

Aangescherpt inkoopbeleid

Functioneren

hoofd financiën/controller

Reis- en verplaatsingskostenbesluit aangepast

Functioneren

beleidsmedewerker P&O en
hoofd financiën/controller

Plan van aanpak in kader NPO

Functioneren

intern begeleiders en college
van bestuur

Corona protocollen (telkens aangepast aan
de vigerende maatregelen)

Functioneren

preventiemedewerker en
planner

Jaarplan en evaluatie jaarplan

Verantwoorden

kartrekkers ontwikkelgroepen
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hoofdstuk 4
onderwijs

FACTS & FIGURES ONDERWIJS
Van totaal 167 leerlingen in 2021:
16%
84%

De Rijdende School is een onderwijsorganisatie
voor primair onderwijs. Wij bieden, naast onderwijs, ondersteuning aan kinderen en ouders van
de kermis en het circus in de gehele leerplichtige leeftijd en daarvoor. We onderstrepen hiermee dat onze leerlingen meer nodig hebben dan
alleen goed onderwijs. In de corona jaren bleek
maar weer hoe belangrijk deze extra ondersteuningsrol is. Vanaf de eerste lockdown is het
contact met de ouders geïntensiveerd. Bovendien hebben we vinger aan de pols gehouden
bij de winterscholen. Daar waar gewenst hebben we afstandsonderwijs en/of ondersteuning
geboden gedurende de lockdown periodes.
Ook toen kinderen weer naar school mochten is
in een aantal gevallen de extra ondersteuning
op één of meerdere vakgebieden vanuit ons
(online) gegeven.
En wat waren we opgelucht toen het verlossende bericht kwam dat er vanaf begin juni weer
kermissen en evenementen georganiseerd
mochten worden. Het reisseizoen kon eindelijk
beginnen…
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kind kermisexploitant
kind circusmedewerkers

Ruim 30% van de leerlingen krijgt
regelmatig afstandsonderwijs
= 50 leerlingen
De inzet van gastscholen is in 2021 gestegen. Het
betreft hier niet zozeer een stijging in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van een gastschool, dit zijn
er 26 in 2021, maar met name de intensiteit van het
gebruik. De reden hiervoor is dat een aantal circussen een vast winterkwartier heeft opgeslagen na het
stilzetten van de winter-/kerstcircussen. Daarnaast
hebben ouders in een aantal gevallen langer met de
oliebollenkraam op een bepaalde plaats mogen staan.
In die gevallen betekent dat (gelukkig) ook dat de
leerlingen langer welkom zijn op de gastschool.
In 2021 hebben we meer fysiek onderwijs in rijdende
scholen kunnen bieden dan in 2020, maar nog steeds
substantieel minder dan gebruikelijk. De late start en
het grillige verloop van het reisseizoen, is hiervoor de
voornaamste verklaring. In plaats van de gebruikelijke bijna 500 lesplaatsen die we jaarlijks bezoeken in
Nederland, waren dat er dit jaar 214. Wel hebben de
gezinnen gereisd in meer landen dan andere jaren. We
zien een toename in de diversiteit van landen waar we

Leerlingen die één of meerdere malen gebruik maken
van een gastschool in het seizoen.

16%

Gastschoolbezoek van het totaal aantal lesdagen dat
onder de verantwoordelijkheid van de Rijdende School valt.

28%

De lestijd die door de Rijdende School zelf wordt verzorgd.

72%

In 2021 gegeven afstandsonderwijs aan kinderen die
reizen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland,
Tsjechië, Spanje, Estland, Portugal, Slovenië en Oostenrijk.

21%

afstandsonderwijs geboden hebben.
Het percentage afstandsonderwijs kruipt langzaam
weer richting onze gebruikelijke jaarcijfers. In 2020
hadden we veel afstandsonderwijs voor onze leerlingen opgepakt, aangezien de meeste reguliere
basisscholen tijd nodig hadden om dit opgestart
te krijgen. In 2021 hebben we weer voornamelijk
afstandsonderwijs geboden aan reizende leerlingen
en aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Aan deze ondersteuning kwamen basisscholen
vaak nog onvoldoende toe vanwege personele en/of
organisatorische uitdagingen in het tweede coronajaar.
Vijftien leerlingen hebben op structurele basis speciale
leesbegeleiding ontvangen en twee leerlingen speciale
rekenbegeleiding. Niet alleen gedurende het reisseizoen en de lockdown periodes dus, maar gedurende
het gehele jaar.
Een consulent heeft gemiddeld zeven leerlingen in
de basisschoolleeftijd onder zijn of haar hoede. Maar
dit verschilt behoorlijk per regio. Daarnaast volgt de
consulent de ontwikkeling van jongere en oudere
broertjes en zusjes in het gezin op de voet.

In 2021 is één leerling via de Rijdende School psychologisch onderzocht, voor drie leerlingen is advies ingewonnen bij de psycholoog/orthopedagoog
waarmee wij een samenwerking zijn aangegaan. Eén
van onze leerlingen heeft in 2021 via de winterschool
of het samenwerkingsverband een dyslexie onderzoek
gehad. Twaalf leerlingen (7%) hebben van ons in de
periode oktober-december 2021 op basis van een
handelingsplan extra ondersteuning ontvangen bij
één of meerdere vakgebieden (winterbegeleiding). Dit
is naast de leerlingen die structureel speciale lees-,
spelling- en rekenbegeleiding hebben ontvangen.
CURRICULUM
Het onderwijs van de Rijdende School streeft voor
haar leerlingen dezelfde doelen na als het regulier
basisonderwijs. Binnen de Rijdende School is echter
sprake van een beperkte autonomie als het gaat om
het aanbod. Wij volgen voor taal-spelling en rekenen
zo veel als mogelijk het curriculum, de methodes, van
de winterscholen. Deze methodes zijn allen afgestemd
op de referentieniveaus en voldoen daarmee aan de
eisen die het ministerie aan basisonderwijs stelt. We
DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021
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investeren jaarlijks in professionalisering en ontwikkeling op het gebied van leerlijnen, zodat onze leerkrachten boven de stof en methodes staan en steeds op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
Voor begrijpend lezen en Engels hanteren we niet
de methodes van alle diverse winterscholen, maar
hebben we eigen keuzes gemaakt. Het aanbod op de
wereld oriënterende vakken, burgerschap en creatieve
vakken geven we in verbinding en ‘hangen’ we op aan
de kernconcepten. Net als bij het jonge kind worden
onderdelen in samenhang aangeboden. De kernconcepten en kleuterthema’s zijn bovendien op elkaar
afgestemd zodat er samenhang is tussen het aanbod
voor groep 1 tot en met 8. Binnen de kernconcepten/
thema’s is ruimte voor 21e eeuwse vaardigheden
zoals ondernemendheid, onderzoekend en ontwerpend leren, computational thinking, creatief en
probleemoplossend denken. Onder andere naar aanleiding van het project Curriculum.nu en de advisering
van inhoudelijke, onafhankelijke experts hebben we
veelvuldig gereflecteerd op ons eigen curriculum.
Dit verrijkt onze kennis en inzichten.
ONDERWIJSPRESTATIES EN ONDERWIJSACHTERSTANDEN
Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid met winterscholen voor de ontwikkeling van de leerlingen, de
diverse eindtoetsen die op de winterscholen gehanteerd worden en de verschillen in het reizende bestaan
per kind en zelfs per reisseizoen, is het lastig een
beeld te geven van de uitstroomgegevens. Individueel
worden de resultaten en Cito- toetsen per reisseizoen
uiteraard goed bijgehouden, besproken, overgedragen
en geanalyseerd. Intern analyseren we de opbrengsten op groepsniveau, inclusief de uitstroomgegevens.
Het is echter niet eenvoudig eenduidige conclusies te
verbinden aan de opbrengsten op groepsniveau. Met
20
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de inspectie is afgesproken dat de verantwoording van
de uitstroomgegevens (groep 8) via de winterschool
plaatsvindt.
Jaarlijks brengen we de eindopbrengsten in kaart
middels een overzicht van de uiteindelijk gegeven
schooladviezen groep 8 en sinds 2020 van de behaalde referentieniveaus. Hiermee hopen we over de
jaren heen een positieve trend waar te kunnen nemen.
Uiteraard gaat het om hele kleine leerlingaantallen
en geven we onderwijs aan kinderen uit het regulier
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs. Hierdoor kan het beeld per jaar fluctueren
en is een trend op langere termijn wellicht betrouwbaarder en waardevoller.
De consulenten voeren, als voorwaardig partner van
de winterscholen, idealiter samen met de leerkracht
van de winterschool de schooladviesgesprekken. In de
praktijk zien we echter veel verschillen. Zo wordt op de
ene school het schooladvies samen geformuleerd en/
of de gesprekken zelfs samen gevoerd, op de andere
school wordt de Rijdende School nauwelijks op de
hoogte gesteld van het schooladvies. Wij zien veel
meerwaarde in het gezamenlijk formuleren en geven
van een schooladvies. Beide organisaties kennen de
leerling en zien de leerling op een ander moment in
het jaar en/of in zijn of haar ontwikkeling. Een gezamenlijk schooladvies uitbrengen kan tevens maken
dat leerkrachten van groep 8 van winterscholen zich
meer geruggesteund voelen, maar ook dat ouders het
gevoel hebben dat hun kind beter ‘gezien’ wordt.
De Rijdende School ontvangt geen extra middelen
in het kader van onderwijsachterstandenbeleid. Een
aparte verantwoording op dit punt is dan ook niet aan
de orde.

PASSEND ONDERWIJS: LEERLINGEN MET
EXTRA ONDERSTEUNING
De Rijdende School maakt geen onderdeel uit van
een samenwerkingsverband, maar heeft te maken met
diverse samenwerkingsverbanden via de winterscholen
van de leerlingen. Wij ontvangen geen (extra) gelden
vanuit samenwerkingsverbanden. In nauwe samenwerking met winterscholen bekijken we per leerling op
welke wijze de extra ondersteuning van een leerling
ook gedurende de reisperiode vorm kan krijgen.
In ons Zorgprofiel staat beschreven welke basisondersteuning wij bieden en welke preventieve en curatieve
interventies wij binnen onze school uitvoeren. Het
interne zorgteam evalueert minimaal jaarlijks de uitvoering van de beschreven interventies.
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
(NPO)
Gedurende de coronapandemie konden kinderen
meerdere malen een aantal weken tot zelfs maanden
niet naar school. Het onderwijs heeft zo snel en zoveel
als mogelijk online plaatsgevonden gedurende die periodes. Gezien de enorme diversiteit aan thuissituaties,
maar ook aan ervaring en mogelijkheden vanuit de
onderwijsinstellingen zelf, heeft een aantal leerlingen
achterstanden opgelopen. Hiermee bedoelen we niet
alleen cognitieve achterstanden, maar leerlingen hebben veelal ook op sociaal, creatief en motorisch vlak
groei-mogelijkheden gemist. Het NPO is in het leven
geroepen voor herstel en ontwikkeling van onderwijs
tijdens en na corona. Het Ministerie heeft extra middelen beschikbaar gesteld om coronavertragingen aan
te pakken.
Middels een schoolscan breng je als team vertragingen en behoeften in kaart, vervolgens worden
doelen geformuleerd en interventies gekozen die bij de
geïnventariseerde situatie passen uit een zogenoem-

de menukaart. De menukaart bevat veel interventies
die tot de reguliere werkzaamheden van onze school
behoren. Denk bijvoorbeeld aan: het verzorgen van
onderwijs gedurende de vakanties, het werken in
kleine groepen, één op één begeleiding/instructie en
het werken met ondersteuners in de groepen. Ook
het werken vanuit een goed beeld van het individuele
kind, zijn/haar doelen en onderwijsbehoeften, vastgelegd in het ontwikkelgroeidocument (OGD), hoort bij
onze standaard werkwijze. Onze eerste reactie was
dan ook: ‘Wij ZIJN als Rijdende School eigenlijk het
NPO’. Op veel vlakken voldoet ons onderwijs aan de
suggesties die gedaan worden op de menukaart.
Bovendien is binnen de Rijdende School vóór de
coronaperiode reeds scholing opgestart op een aantal
interventies uit de menukaart. Het gaat bijvoorbeeld om
scholing op het gebied van metacognitie en zelfregulerend leren (leerlijn leren leren), technieken voor begrijpend lezen (close reading) en samenwerkend leren.
Bovenstaande, in combinatie met de enorme krapte
op de onderwijsarbeidsmarkt én het onzekere reisseizoen voor onze gezinnen, heeft ons in 2021 doen
besluiten af te zien van de NPO gelden. Op 6 mei
2021 ontvingen we een bevestiging van het Ministerie
van OCW dat wij geen extra NPO gelden ontvangen.
Wij werken echter weldegelijk aan ons eigen NPO, maar
doen dit vanuit onze reguliere middelen. Versterken wat
we al doen, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
In het voorjaar van 2021 hebben we een zogenoemde schoolscan uitgevoerd. Ten behoeve van deze
schoolscan is een checklist ontwikkeld voor het
gesprek met ouders en de winterscholen. Met deze
checklist hebben we de (leer)doelen in kaart gebracht
voor de periode van het reisseizoen. Kernvraag daarbij
was: waar staat de leerling en waar gaan we verder?
De informatie die opgehaald is, is vertaald naar de
individuele ontwikkelgroeidocumenten (OGD’s) van de
DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021
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kinderen. Bovendien is met elk kind een kindgesprek
gevoerd: waar wil je zelf aan werken?
In hoofdlijnen heeft de schoolscan uitgewezen dat veel
leerlingen bovenal de sociale contacten en interactie
gemist hebben. Het niet of nauwelijks op reis kunnen,
je vrienden ‘van de reis’ niet kunnen ontmoeten en verstoken blijven van een belangrijk deel van je ‘way of life’,
heeft een enorme impact op onze leerlingen. Ook op
het gebied van bewegen en de creatieve ontwikkeling
zijn de leerlingen minder uitgedaagd. Daarnaast lijken
de grootste cognitieve achterstanden te zijn opgelopen
bij onze leerlingen in de groepen 3 en 4. Op het gebied
van schrijven en het automatiseren bij lezen, spelling en
rekenen hebben de leerlingen een extra impuls nodig.
Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we onze
eigen doelen geformuleerd en een schoolspecifieke impactmatrix gemaakt met interventies uit de menukaart.

Onze doelen zijn:
Leerlingen ervaren meer betrokkenheid bij de leerdoelen (meer ‘eigenaarschap’)
Leerlingen ervaren meer leesplezier (leesoffensief)
Leerlingen ervaren meer verbinding met elkaar
(meer samenwerking, sociale verbinding)
Leerlingen leren vaker samenwerkend van elkaar
We zetten extra in op het leesonderwijs en de
individuele leesresultaten (ook af te meten aan
leesopbrengsten in groep 3 en 4 (technisch),
hogere groepen (begrijpend)
Het team ervaart meer verbinding onderling,
team ervaart meer collegiale steun en delen van
expertise
Team en leerlingen doen ervaring op met onder
zoekend en ontwerpend leren, leerlingen en
leerkrachten ervaren plezier aan onderzoekend en
ontwerpend leren
We hebben als team gekozen voor een viertal professionaliseringsthema’s binnen ons NPO:

Metacognitie/
executieve functies/zelfregulatie
(leerlijn leren leren)

Professionaliseringsthema’s 2021-2023
in kader NPO

Feedback
(feedup, feedback, feedforward)
in relatie tot doelgericht
werken

Samenwerkend leren
(o.a. verwerkt in methode Engels
en Close Reading)

Begrijpend lezen/Close Reading

22

DE RIJDENDE SCHOOL - BESTUURSVERSLAG 2021

De ouders zijn bij de plannen betrokken door de gesprekken met de consulent (checklist) en vanuit ons
leesoffensief. Alle leerlingen hebben een leesboek gekregen dat door henzelf samen met de consulent óf door
de consulent, maar specifiek voor het kind, is uitgezocht.
Bovendien is de MR op de hoogte gesteld van ons NPO.
Om onze ambities op het gebied van onderwijs uit het
beleidsplan 2019-2022 te verwezenlijken, hebben we
in 2021 een aantal mooie stappen gezet.
BELANGRIJKE ONDERWIJSKUNDIGE
ONTWIKKELINGEN IN 2021
Het opzetten van een NPO
Het vervolgen van de pilot kleutervolgsysteem
Kleuter in Beeld
Onderzoek naar de bruikbaarheid van ParnasSys en/
of Esis als LVS/LAS Rijdende School, inclusief verkennende gesprekken over inhoudelijke aanpassingen
Onderzoek leerrendementsverwachtingen en pilot
werken met een OPP trap voor zorgniveau 3
De verdere teamscholing op het gebied van de
leerlijn leren leren en het omgaan met ‘grenstoetsend’ gedrag/groepsdynamiek
Het uitwerken van schoolspecifieke routines om het
leren leren zoals zelfstandigheid-zelfregulering te
bevorderen en grens toetsend gedrag uit te doven
Het scholen van een werkgroep op het gebied van
actief wereldburgerschap
Het vervolg van de implementatie van het werken
vanuit kernconcepten met aandacht voor samenwerken en onderzoekend/ontwerpend leren
(de Vragenmuur)
Het starten met de concretisering van onze visie
op Engels taalonderwijs middels implementatie
van een nieuwe (communicatieve) methode en
aandacht voor coöperatieve werkvormen

 nderzoek naar methode overstijgende aanpak
O
voor automatiseren in groep 3 (leerlijnen)
Het opzetten van een pilot met het Bareka muurtje
voor rekenonderwijs groep 3 tot en met 6
Het verankeren van online speciale lees- en
spellingbegeleiding niveau 3 in de organisatie
Het voortzetten van de implementatie van Close
Reading voor begrijpend lezen
Opzetten Snappetpilot en scholen van leerkrachten
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
ONDERWIJS
Het uitvoeren van ons NPO
Verkennen van structureel opzetten speciale
rekenbegeleiding niveau 3 analoog aan de leesspellingbegeleiding
Het verder implementeren van denken en werken
vanuit leerlijnen en ‘boven’ de methodes staan en
blijven onderzoeken welke kansen nieuwe aanpakken bieden voor de Rijdende School
De continuering van de implementatie van toekomstgerichte, ondernemende en onderzoekende vaardigheden binnen de kernconcepten, Close Reading,
de (communicatieve) methode en aanpak Engels
Het vervolgen van de Snappet pilot
Uitbouwen van routines ter bevordering van een
fijne groepssfeer en het uitdoven van grens toetsend gedrag
Een inhoudelijke kwaliteitsslag op het gebied
van afstandsonderwijs
Het inhoud geven aan actief wereldburgerschap
met doelen en aanbod
Het samenwerkend leren (ook van een afstand)
verder formaliseren en borgen
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ONDERZOEK IN 2021 EN IN DE TOEKOMST
Onderzoek binnen de Rijdende School kent diverse
vormen. Ten eerste stimuleren we een onderzoekende houding bij medewerkers. Dat betekent dat we
het reflecteren op het eigen handelen en de effecten
daarvan toejuichen. In een cultuur van Vertrouwen en
Samen worden reflecties, ook op minder succesvol
handelen, gedeeld zonder afgerekend te worden. Juist
doordat we op school inzichten met elkaar delen, is er
sprake van een onderzoekende cultuur. Dit doen we
bijvoorbeeld in onze ontwikkelgroepen, teambijeenkomsten en tijdens intervisies/beeldcoahing.
In de tweede plaats doen we systematisch onderzoek
naar de eigen praktijk. Dit doen we onder andere
door kritisch te kijken naar de trendanalyses van onze
leeropbrengsten. Het analyseren en interpreteren
van de verzamelde data helpt ons bij het nemen van
onderbouwde beslissingen voor het vervolg. Ook
moeten leerkrachten die een opleiding volgen vaak
een onderzoek in de eigen praktijk uitvoeren. In 2021
geldt dit voor de leerkracht die de opleiding tot rekencoördinator volgt.
Op de derde plaats dragen we, waar we kunnen,
bij aan wetenschappelijk onderzoek. Zo doen we
regelmatig mee met enquêtes en onderzoeken van
bijvoorbeeld de PO-raad en/of kennisnet.
Tot slot gebruiken we bij de Rijdende School regelmatig uitkomsten en inzichten die voortkomen uit
onderzoek. Het is zelfs een voorwaarde voor elke
ontwikkelgroep: lees literatuur en onderzoek, kijk
buiten de grenzen van onze eigen school, onderzoek
binnen de eigen school hoe collega’s hiernaar kijken,
voer eventueel een pilot uit en monitor deze. In alle
gevallen worden ontwikkelgroepen aangespoord gemaakte keuzes goed te onderbouwen. Leerkrachten
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gebruiken regelmatig uitkomsten van onderwijsonderzoek om zelf nieuwe lessen vorm te geven. Leraren en
ontwikkelgroepen maken, naast kennis die opgedaan
wordt binnen scholing en conferenties, gebruik van
het blad Didactief en Voordeleraar.nl.
Bovengenoemde vormen van gebruik maken van onderzoek in het onderwijs zullen we actief blijven stimuleren. In 2020 stond een regulier vierjaarlijks bezoek
van de inspectie van het onderwijs gepland. In 2021
heeft uiteindelijk een compact onderzoek plaatsgevonden. Wij hopen de inspectie spoedig voor een regulier
onderzoek te ontvangen en met de uitkomsten van het
onderzoek weer verder te groeien.
BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
KWALITEITSZORG IN 2021
Het opzetten en verankeren van een nieuwe vorm
van intervisie binnen de organisatie
Het opzetten van beeldcoaching binnen de organisatie op het gebied van gedrag en leerlijn leren leren
De verdere implementatie werken met School
monitor (naast ontwikkelgroepen ook werkgroepen
en activiteiten die zich in borgingsfase bevinden)
De verdere implementatie en borging werken met
OGD’s
Het opzetten van beeldcoaching en onderlinge
‘coaching-on-the-job’
Het verder uitbouwen van gespreid leiderschap,
onder andere door visueel te maken hoe onderwijsinhoudelijke besluiten tot stand komen
Het borgen, analyseren en verantwoorden van leeropbrengsten zoals geïntroduceerd in 2019 (nadruk
op het betrekken van team: op schoolniveau middels trendanalyses, op individueel niveau OGD’s)

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
KWALITEITSZORG
De keuze en implementatie van een nieuw kleutervolgsysteem, uitgaande van een herziene visie op
de ontwikkeling van het jonge kind
Verankeren van intervisie en beeldcoaching in de
organisatie
De vervolgstap maken binnen het onderzoek naar
toekomstscenario’s voor ons applicatielandschap
Parallel aan het onderzoek naar een toekomst
bestendig applicatielandschap nadenken over
mogelijke verbeterwensen binnen ons onderwijs
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hoofdstuk 5
Personeel

FACTS & FIGURES PERSONEEL
Personeelsopbouw
Leerkrachten/-ondersteuners
Ondersteunend aan onderwijs

28,80 fte
8,45 fte

42

Totaal
Personeel is het grootste kapitaal van een
organisatie. Wanneer medewerkers het
vertrouwen en de ondersteuning van de
organisatie voelen, goed geschoold én goed
gefaciliteerd worden, zijn voor hen de optimale
omstandigheden aanwezig om te excelleren.
En, via hen, voor onze leerlingen om te
groeien…

32
10

37,25 fte
(fte =fulltime equivalent)

De tien ondersteunende functies hebben betrekking
op administratie en planning, financiën, technische
dienst/chauffeur en college van bestuur.

76%

24%

De opbouw van het personeelsbestand is in evenwicht,
hoewel we aandacht hebben voor het op tijd werven
van nieuwe collega’s.
Leeftijdsopbouw team:
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
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BELANGRIJKE PERSONELE
ONTWIKKELINGEN IN 2021
Het beschrijven en waarderen van de functie
leraarondersteuner
Het opnemen van de functie leraarondersteuner
in ons functiebouwwerk
Het bevorderen van twee leerkrachten van L10
naar L11 In het kader van de functiereeks en
het voortzetten van de koers richting gespreid
Verhouding L10 – L11 op 31 december 2021:
leiderschap
Het in gang zetten van de werving van een technisch vakman/chauffeur om op deze manier tijdig
56,67%
in te spelen op een aanstaande pensionering en
L11: 17 leerkrachten (56,67 fte)
overdracht van het vakmanschap
L10: 16 leerkrachten (43,33 fte)
Het in gang zetten van de werving van twee
leerkrachten (ruimte in de formatie) en twee le43,33%
raarondersteuners (werkdrukverlichting) voor het
reisseizoen 2022
Het uitvoeren van een uitgebreide RI&E en opZiekteverzuim, zwangerschaps-/ouderschapsverlof
stellen van een plan van aanpak naar aanleiding
en ontslag
van de uitkomsten ervan
Het ziekteverzuimpercentage in 2021 was 7,07 %,
Het uitvoeren van een medewerkers tevredenwaarvan 5,29% veroorzaakt wordt door langdurig
heidsenquête en het oppakken van actiepunten
verzuim. Dit langdurig verzuim stond in alle gevallen
uit de enquête
los van arbeid gerelateerde omstandigheden. In 2021
Het verder uitbouwen en verankeren van intervisie
is er door één collega gebruik gemaakt van zwanin de organisatie
gerschaps- of bevallingsverlof. Ouderschapsverlof is
Het maken van een plan van aanpak voor het
opgenomen door één medewerker.
inzetten van beeldcoaching in de organisatie
Voor de beheersing van uitkeringen na ontslag wordt
gezorgd voor volledige dossieropbouw en volgen we
Belangrijke hoofdlijnen personeelsbeleid in het kader
de CAO PO.
van het strategisch beleid 2019-2022 zijn:
Gespreid leiderschap door meer zeggenschap en
autonomie voor mensen op de werkvloer
Vitaliteitsbeleid en aandacht voor duurzame
inzetbaarheid, klachtenvrij werken en werkdruk
onderwijsgevenden (preventief werken)
Functiereeks
We vinden het belangrijk doorgroeimogelijkheden te
bieden aan onze medewerkers en op die manier de
aantrekkelijkheid van het werk en de inzet van talent te
stimuleren. Bovendien past het bij de ingezette koers
van gespreid leiderschap. In 2021 hebben twee leerkrachten gebruik gemaakt van de functiereeks-mogelijkheden (van L10 naar L11).
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 andacht voor inwerktrajecten en coaching op de
A
werkvloer/collegiale consultatie
Het creëren van een ‘personeelsbuffer’ voor de
eigen opvang van ziekte en periodes van hogere
werkdruk
Dit laatste punt heeft echter gezien de bijzondere
omstandigheden in 2020 én 2021 minder prioriteit
gekregen. Het aantal kermissen en circusvoorstellingen was immers veel minder dan in andere jaren. We
hebben, in overleg met het team en de PMR, minder
ingestoken op de personeelsbuffer in deze coronajaren. Eind 2021 hebben we de werving van nieuwe
collega’s weer opgepakt om zo het reisseizoen 2022
met voldoende personeel te kunnen starten.
BELEID IN HET KADER VAN
WERKDRUKVERMINDERING
De werkdrukgelden die de Rijdende School ontvangt,
zijn in 2021 ingezet ten behoeve van leraar ondersteuning. Twee leraarondersteuners versterken ons team.
Bovendien bleek er grote behoefte te zijn aan professionalisering en afspraken op het gebied van ‘grens
toetsend’ gedrag van kinderen en groepsdynamiek.
In 2021 is een medewerkers tevredenheidsenquête
afgenomen waarin tevens aandacht is besteed aan
werkdruk en werkomstandigheden. Uitkomsten van de
enquête zijn besproken in het team en waar mogelijk
omgezet in actiepunten.
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ARBO & VERVANGING BIJ VERZUIM
Vanaf januari 2020 neemt de stichting arbodiensten af
bij Perspectief. Deze samenwerking is ook in 2021 met
de medewerkers geëvalueerd en verloopt naar wens.
Binnen de stichting zijn drie BHV-ers en is een arbo
werkgroep actief. Er is een arbo-coördinator, tevens
preventiemedewerker, die de werkgroep aanstuurt. De
werkgroep draagt zorg voor de uitvoering van de RI&E
en voor de jaarlijkse bijstelling ervan. Begin 2021 is
een uitgebreide RI&E afgerond, waarna de bevindingen
opgenomen zijn in een plan van aanpak.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
PERSONEEL
Het verder vormgeven aan gespreid leiderschap
Het op peil brengen van de ‘personeelsbuffer’
voor eigen opvang van ziekte en periodes van
hogere werkdruk
Inzetten op voldoende personeel, tijdig werven,
stageplaatsen overwegen en intern verder opleiden van personeel
Het schoolspecifiek maken van de functiebeschrijving van leerkracht L10, L11 en de functie
van planner conform het format van de overige
functiebeschrijvingen
Een herbezinning op de functiecombinatie ‘Hoofd
administratie-technische dienst en beleidsmedewerker P&O’ in verband met het vertrek van deze
functionaris en een herverdeling van taken binnen
de administratie en technische dienst.

Veiligheid maakt structureel deel uit van deze professionalisering. Jaarlijks worden alle leerkrachten en
administratief personeel geschoold op levensreddende
eerste hulp. De technische dienst organiseert zelf hun
deelname aan cursussen en trainingsdagen waarmee
zij aan hun Code 95 verplichting voldoen. In het kantoor
aan de Rijnstraat is een AED-apparaat aanwezig.
Sinds 1 januari 2020 zijn we eigen risicodrager. Gezien
het specifieke karakter van de organisatie konden we
weinig profiteren van de voordelen van een Vervangingsfonds. Binnen de stichting streven we naar een extra
personeelsbuffer om vervanging zelf te kunnen regelen.

Personele bezetting in december
Management
Onderwijzend
(incl. leerkrachtondersteuning)
Onderwijsondersteunend
administratief en technisch
Totaal

2021

2022

2023

2024

1,00

1,00

1,00

1,00

28,80

30,00

30,00

30,00

7,45

8,50

8,40

8,50

37,25

39,40

39,40

39,50
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hoofdstuk 6
ICT
ICT is essentieel binnen de Rijdende School
om ons onderwijs, zowel in de mobiele scholen
als het afstandsonderwijs, goed te kunnen
vormgeven. Al decennia lang werken we aan
een optimale ICT structuur en laten we het niet
na pionierswerk te verrichten. Dit alles om
het beste onderwijs voor onze leerlingen te
realiseren. Daarnaast maken we op kantoor
gebruik van een volledig beveiligde ICT infrastructuur gekoppeld aan een netwerkdomein
met als doel ook daar de digitale processen
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
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VISIE OP ICT
De Rijdende School draagt zorg voor onderwijs aan
leerlingen in bijzondere omstandigheden. Onze leerlingen reizen mee met hun ouders die een reizend beroep
uitoefenen, in binnen- en buitenland. Bovendien zitten
alle leerlingen, naast de Rijdende School, in de winterperiode op een eigen reguliere basisschool of school
voor speciaal (basis) onderwijs. Dit maakt dat we afhankelijk zijn van routes van ouders en niet alleen intern
goed moeten overdragen, maar ook tussen de rijdende
school en de zogenoemde winterschool. Er bestaat
geen administratie- of leerlingvolgsysteem dat rekening
houdt met deze bijzondere omstandigheden. Om die
reden is ooit de keuze gemaakt een eigen plannings-,
administratie- en leerlingvolgsysteem te ontwikkelen.
‘Alles draait om het kind’, dat geldt ook voor ons
applicatielandschap. In onze organisatie speelt ICT
een belangrijke rol als middel om leerlingen te volgen,
letterlijk en figuurlijk. Van de route van de ouders, de
hoeveelheid leerlingen per leslocatie, de inzet van de
scholen, chauffeurs en leerkrachten tot aan de eerdere
prestaties van leerlingen of de laatste bijzonderheden
ten opzichte van zijn of haar ontwikkeling. We administreren, plannen, registreren, dragen gegevens
aan elkaar over, communiceren met ouders, wisselen
gegevens uit met de winterscholen… en dat alles
digitaal. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol in
het onderwijsproces zelf. Van het gebruik van digibord,
onderwijskundige- en remediërende software in de
mobiele scholen tot het geven van afstandsonderwijs.
De aandacht van de ICT beleidsmedewerker, ICT medewerker en coördinatoren afstandsonderwijs richt zich
hierbij met name op scholing en professionalisering van
medewerkers, stabiel beheer, onderhoud van hardware
en software en het onderhouden en optimaliseren van
ons administratie- en leerlingvolgsysteem NaviLeren.

FACTS & FIGURES ICT
De Rijdende School beschikt over
87 laptops voor leerlingen die actief
ingezet worden voor afstandsonderwijs. Van deze laptops zijn er zeven
volledig Duits ingericht. Daarnaast zijn er 10 laptops die
we ter beschikking stellen aan ‘onze’ leerlingen in het
VO. Daarnaast hebben we de beschikking over zo’n 10
reserve laptops om in te zetten, indien wenselijk. Dit zijn
wat oudere laptops uit een voorgaande serie.
In de mobiele scholen beschikken we over vijf leerling
laptops per grote school en twee per minischool. In
iedere school is een zogenaamde MSI (computer met
touchbediening) aanwezig voor de leerkracht als digibord. Alle mobiele scholen zijn gestandaardiseerd door
inzet van een domainserver. Op deze manier streven
we naar uniformiteit van ICT welke onafhankelijk is
van het type mobiele school.

	
87

BELANGRIJKE ICT ONTWIKKELINGEN
IN 2021
De continuering van scholing medewerker technische dienst op gebied van ICT en website beheer
Het onderhouden en waar nodig optimaliseren van
ons digitaal plannings-, registratie én leerlingvolgsysteem NaviLeren en de ouder communicatie app
Het vervolgen van samenwerking met extern adviseur voor de verkenning van toekomstscenario’s
applicatielandschap
Het ontsluiten van Kleuter In Beeld in combinatie
met CITO/Basispoort/NaviLeren door middel van
een Dult-koppeling
Het koppelen van NaviLeren aan Basispoort als
zelfstandig administratiesysteem voor automatische
synchronisatie van leerlingen en leerkrachten
Het starten van een eerste toekomstverkenning
met ParnasSys en Esis
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 et starten van een eerste verkenning van DLO’s
H
en portfolio’s
Het uitvoeren van een pilot met de organisatie
van Snappet
Het installeren van dezelfde systematiek in de
minischolen als in de grote mobiele scholen
Het in gebruik nemen van nieuwe laptops voor afstandsonderwijs en scholen, donatie oude laptops
aan Stichting Laptop Opvang
Het herzien van de ICT ondersteuningsprocedure
en het vervangen van het helpdesk systeem
Het vervangen van een standaard virusscanner
door een programma (G-Data) dat aan onze
veranderende wensen voldoet zoals het blokkeren van bepaalde content en het instellen van
gebruikstijden van internet
Uitwerken en in gebruik nemen van een nog
consistenter back-up systeem volgens back-up
schema
Het in gebruik nemen van een monitor app voor
serveractiviteit in scholen, kantoor en verschillende websites
Het in gebruik nemen van SAM Cyber Alarm
binnen het kantoornetwerk
Het opstellen van een cyberprotocol
Het verwijderen van alle oude Office365 leerling
accounts conform de AVG afspraken
Het updaten van alle systemen ten behoeve van
het onderwijs van Windows10 naar Windows11
Uitfasering analoge telefoonlijnen ISDN, alarmsysteem vernieuwen en digitaal koppelen via
netwerk
Het aangaan van een lidmaatschap bij SIVON,
een coöperatie van en voor schoolbesturen
Het starten van een pilot ventilatie en monitoring
via het schoolnetwerk
32
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AVG
De Rijdende School heeft een externe functionaris
gegevensbescherming (FG). Binnen de organisatie
is een privacy officer benoemd. Er is een privacy
beleidsplan, inclusief bijbehorend wachtwoordenbeleid
en procedure datalekken. We hebben verwerkersovereenkomsten met externe partijen en een verwerkingenregister. Jaarlijks vindt een bewustwordingssessie
met het team plaats. Deze wordt begeleid door de
functionaris gegevensbescherming. In 2021 heeft
deze bovendien een toezichthoudend onderzoek
uitgevoerd naar de administratieve processen. Met de
aanbevelingen gaan we aan de slag.
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ICT
Het ontwerpen van een toekomstbestendig
applicatielandschap voor de Rijdende School
(volgende fase verkenning toekomst ICT)
Het vervangen van mobiele telefoons van
medewerkers
Het vervangen van printers voor medewerkers
en mobiele scholen
De 80” en 55” beeldschermen vervangen in de
vergaderruimtes en de ruimte van afstandsonderwijs
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hoofdstuk 7
De mobiele, rijdende
scholen en overige
huisvesting
Huisvesting…de jas van het onderwijs…een
warme, veilige jas die bovendien duurzaam en
toekomstbestendig is. Dat is ons streven.
Elke mobiele, rijdende school moet een veilige
leeromgeving bieden aan leerlingen. Beleid
en onderhoud zijn daar dan ook op gericht.
En wat voor de mobiele scholen voor de
leerlingen geldt, geldt uiteraard voor het
kantoor voor haar medewerkers…

34
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De medewerkers van de technische dienst van de
Rijdende School omarmen bovengenoemde visie
als belangrijke missie voor hun werk. Zij plaatsen de
scholen op leslocaties met de veiligheid van de leerlingen als belangrijkste aandachtspunt. Ze onderhouden
de mobiele scholen, doen voorstellen ter verbetering
en verduurzaming, bouwen/verbouwen scholen of begeleiden de bouw door externen. Bovendien beheren
ze het klein onderhoud aan het kantoor.
In 2021 hebben we meer les op locatie kunnen geven
dan in 2020, maar nog steeds minder dan we gewend zijn. Dat betekent ook dat er minder scholen ingezet en geplaatst zijn. In 2019 tot en met 2022 staat
jaarlijks een paar scholen op de planning om tussentijds opgefrist te worden. Zodat ze weer de uitstraling
hebben die wij de leerlingen en onderwijsgevenden
gunnen als werkplek. Ook in 2021 hebben we weer
enkele scholen op kunnen frissen en moderniseren.

FACTS & FIGURES HUISVESTING

10 GROTE RIJDENDE SCHOLEN
11 MINISCHOLEN
De Rijdende School beschikt in 2021 over tien grote
scholen, waarvan acht uitschuifbaar zijn en twee
‘smal’. Van de in totaal elf minischolen zijn er zes gebouwd in de periode 2019 tot en met 2021. In 2021
zijn de nieuwste twee minischolen geleverd. Deze
laatste zes minischolen zijn te vergelijken met een
camper, ingericht als klein klaslokaaltje. De vijf oudere
minischolen zijn iets groter. Afhankelijk van het leerlingaantal op de betreffende leslocatie, plant de planner
de meest passende mobiele schoolwagen in.
In 2021 hebben we, net als in 2020, rekening gehouden met extra ruimte om eventuele coronabesmettingen tegen te gaan. Bovendien waren alle scholen
uitgerust met voorzorgsmaatregelen om de kans op
besmetting te minimaliseren (‘spatschermen, desinfecterende gel, mondkapjes, desinfecterende zeep en
papieren handdoekjes).
Het reisseizoen 2021 kwam in plaats van in maart/
april pas op gang in juni. Elke gemeente heeft haar
eigen keuzes gemaakt binnen de landelijke richtlijnen
en maatregelen. Met als gevolg dat evenementen
afgeblazen zijn, soms zelfs op het allerlaatste moment
en dat evenementen verplaatst zijn of in aangepaste vorm zijn georganiseerd. Kermissen en circussen
moesten soms uitwijken naar plekken (ver) buiten het
centrum, ten koste van een salonwagenterrein of op
het terrein naast de salonwagens. Regelmatig hebben we creatief mee moeten denken met ouders of

moeten zoeken naar een goede plek voor een (grote)
mobiele school. Een goed voorbeeld van het creatief
meedenken is het onderwijs op de kermis in Tilburg.
Hier was geen voorziening voor de ouders om met
de salonwagen te verblijven waardoor gezinnen vanuit
heel het land dagelijks naar Tilburg moesten reizen.
We mochten wel twee grote scholen in de buurt van
de kermis in het centrum van Tilburg plaatsen. Door
onze schooltijden aan te passen aan het moment
waarop de kinderen in Tilburg waren, hebben de kinderen toch dagelijks onderwijs genoten.

Totale inzet in
2021 van één of
meerdere grote
rijdende scholen

20

WEKEN

Totale inzet
in 2021
van
minischolen

49

WEKEN

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
HUISVESTING IN 2021
De levering en ‘onderwijs klaar’ maken van twee
nieuwe minischolen
De verkoop van een afgeschreven truck en oplegger
De levering van een nieuwe oplegger, bestelling
van twee nieuwe trucks
Het besluit een afgeschreven grote school te
vervangen, opdracht tot bouw van het casco
gegeven
De vervanging van de afgeschreven servicebus
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 et opfrissen en moderniseren van twee
H
minischolen en twee grote scholen
Het uitvoeren van een onderzoek naar geschikte
luchtventilatie in de mobiele scholen
Het vervangen van de ventilatie in de vergaderruimte van kantoor
De verbouwing van de benedenverdieping van
het kantoor, inclusief het aanbrengen van LED
verlichting en het vervangen van het vergadermeubilair
Er is een nieuw MJOP opgesteld voor een
periode van 40 jaar
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
HUISVESTING
In 2022 verwachten we twee nieuwe trucks en een
nieuwe grote school ter vervanging van een afgeschreven school. Dat betekent dat de nieuwe grote
school afgebouwd zal gaan worden door de technische dienst vanaf eind 2022. Bovendien overwegen
we de aanschaf van een extra minischool in verband
met de toename van het aantal lesplaatsen met kleine
groepen leerlingen.
Het MJOP voor het kantoorpand wordt verder in uitvoering genomen. Dat betekent dat in 2022 de vloer
in de bedrijfshallen geëgaliseerd wordt en de keuken
vernieuwd.

36
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hoofdstuk 8
Financiën
De Rijdende School is een financieel gezonde
school met voldoende middelen om reguliere
betalingen te doen en te investeren in het onderwijs van de toekomst. Begin 2019 is een nieuw
strategisch beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2022. Medio 2019 hebben we onze visie
op het vermogen vastgelegd. Hieruit is gebleken
dat we voldoende vermogen en middelen hebben
om onze ambitieuze doelstellingen de komende
jaren financieel gezien te kunnen realiseren. We
laten onze reserves niet verder oplopen, maar
kiezen ervoor om deze (gedeeltelijk) in te zetten
voor onderwijs en investeringen in ICT.
We hebben de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt in de vervanging van oude materialen en het opfrissen van onze scholen. In 2020
zijn we gestart met een verkenning om onze
ICT systemen toekomstbestendig te maken.
Hiervoor is eind 2020 een bestemmingsreserve
gevormd.
Doordat we afgelopen jaar weer te maken
hadden met beperkende coronamaatregelen,
hebben we veel minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor hebben we in 2021 een positief
exploitatieresultaat geboekt. We verwachten de
komende jaren fors in te teren op ons vermogen
door de onderzoeken naar- en investeringen in
nieuwe ICT systemen.
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TREASURYBELEID
De Rijdende School hanteert een eigen treasurystatuut dat is gebaseerd op het model van de PO
raad. Het beleid is om alle ter beschikking staande middelen risicomijdend uit te zetten. Het hoofd
financiën/controller voert het treasurybeleid uit, onder
verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder. De
raad van toezicht ontvangt jaarlijks een rapportage die
inzicht geeft in de treasury activiteiten van het afgelopen jaar. De Rijdende School heeft geen uitstaande
beleggingen en leningen. De Rijdende School heeft
ook geen aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten. Ook maken we geen gebruik
van overige financiële instrumenten zoals renteswaps
of derivaten. Middelen die niet direct worden besteed,
staan uit op zakelijke spaarrekeningen. De financiële
middelen van de Rijdende School zijn gespreid over de
Rabobank, de ING bank en de ABN AMRO bank.

VERGELIJKEND BALANSOVERZICHT
ACTIVA

31 december 2021

31 december 2020

2.033.156

1.800.930

0

0

261.041

290.146

1.972.768

1.990.452

4.266.965

4.081.528

31 december 2021

31 december 2020

3.886.379

3.731.718

29.340

40.327

351.246

309.483

4.266.965

4.081.528

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide Middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

TOELICHTING OP DE BALANS 2021
Het balanstotaal ultimo 2021 komt uit op
€ 4.266.965, tegenover een balanstotaal van
€ 4.081.528 ultimo 2020.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn in ook in 2021 ten
opzichte van het jaar ervoor fors toegenomen. Per
1 april zijn twee nieuwe minischolen in gebruik genomen. Halverwege het jaar is de nieuwe servicebus
geleverd. Begin 2021 zijn alle leerling laptops vervangen. De werkplekken op kantoor zijn vernieuwd door
Arbo technisch verantwoorde zit-sta bureaus, met
bij behorende kasten en goede bureaustoelen. In de
werkplaats is de zuigercompressorinstallatie vervangen. Tot slot zijn gedurende 2021 diverse kleinere

(vervangings)investeringen gedaan.
Financiële Vaste Activa
We hebben zowel in 2020 als in 2021 geen financiële
vaste activa.
Vorderingen
De vordering op het ministerie van OC&W bedraagt
het verschil tussen de toegekende en ontvangen bedragen over het verslagjaar. De toegekende lumpsum
bekostiging wordt tijdsevenredig aan het verslagjaar
toegekend. Ultimo 2020 hadden we nog een vordering op het UWV ter grootte van bijna € 61.000 in
verband met nog terug te ontvangen transitievergoedingen. Het UWV heeft deze vordering begin 2021
betaald.
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Verder worden onder deze post de transitorische
kosten verantwoord. Deze kosten hebben betrekking
op facturen die in 2021 zijn betaald, maar gedeeltelijk
betrekking hebben op het jaar 2022 en verder. Dit
betreft onder andere jaarpremies voor verzekeringen,
meerjarige licentiekosten en contracten.
Liquide middelen
De liquide middelen bedragen ultimo 2021 net als
ultimo 2020 bijna € 2 mln. euro. Het aanhouden van
de liquide middelen gebeurt conform de bepalingen
in het treasurystatuut. Alle banken brengen negatieve
rente in rekening over tegoeden.
Eigen vermogen
Ultimo 2021 beschikken we over ruim € 3,8 mln.
eigen vermogen. Dit is een lichte stijging ten opzichte
van 2020. Dit komt omdat het positieve saldo van
baten en lasten over 2021 aan de algemene reserve
is toegevoegd.
De bestemmingsreserves van de stichting zijn conform
onze visie op het vermogen opgenomen in de jaarrekening. Daarnaast hebben we eind 2020 besloten om
een bestemmingsreserve ICT te vormen ter grootte
van € 1,5 mln. Dit is noodzakelijk omdat onze ICT
systemen, die nu volledig uit maatwerk bestaan, toekomstbestendig te maken.
In 2021 is via de resultaatbestemming, een bedrag
van bijna € 35.000 aan de bestemmingsreserve ICT
onttrokken. Dit betreft de kosten die we in 2021
hebben gemaakt voor het onderzoek naar het nieuwe
ICT systeem.
Voorzieningen
De voorziening groot onderhoud is in 2021 gereduceerd tot nul. Dit heeft te maken met grote, geplande
onderhoudswerkzaamheden aan het kantoorpand in
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de Rijnstraat, waarop de voorziening niet volledig was
toegespitst. De meerkosten van de verbouwing, waarvoor geen geld meer in de voorziening zat, komt ten
laste van het resultaat van 2021, via een extra dotatie
aan de voorziening.
Voor het berekenen van de voorziening jubilea uitkering personeel gebruiken we het model van de PO
raad. De voorziening muteert ieder jaar door net iets
andere parameters in het model, werknemers die
in- en uit dienst gaan en betaalde jubilea-uitkeringen
gedurende het jaar. De voorziening jubilea uitkering is
in 2021 iets gestegen ten opzichte van 2020.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren, nog
te betalen belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen, overige kortlopende schulden en
overige passiva. Crediteuren bestaan uit facturen die
we begin 2022 hebben ontvangen, maar die betrekking hebben op 2021. Deze facturen zijn inmiddels
allemaal betaald.
De belastingen, premies sociale verzekeringen en
pensioenen worden altijd met één maand vertraging
geïncasseerd. Deze schulden zijn in januari 2022
ingelost. De overige kortlopende schulden betreft
hoofdzakelijk het honorarium van de accountant voor
zijn werkzaamheden met betrekking tot de controle
over het boekjaar 2021. Daarnaast is de CAO loonstijging van de bestuurder die in januari 2022 met
terugwerkende kracht over 2021 is toegekend hier als
schuld opgenomen.
De overlopende passiva zijn de opgebouwde rechten
vakantietoeslag van de collega’s. Deze worden in mei
2022 uitbetaald.

Exploitatieoverzicht

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

4.292.658

4.280.689

4.196.709

Overige baten

4.450

0

0

Totaal baten

4.297.108

4.280.689

4.196.709

3.160.928

3.317.141

3.253.553

Afschrijvingen

246.295

229.540

217.031

Huisvestingslasten

242.067

185.206

192.524

Overige instellingslasten

487.302

543.834

648.989

4.136.592

4.275.721

4.312.098

160.516

4.968

-115.389

-5.855

-5.750

-6

154.661

-782

-115.395

Baten
(Rijks) bijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen

Lasten
Personele Lasten

Totaal Lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

EXPLOITATIEREKENING
Over 2021 hebben we een resultaat gerealiseerd van
ruim € 154.000 euro tegenover een nulresultaat bij
de begroting. We hebben afgesproken om de vermogensopbouw tot staan te brengen en onderwijsgelden
efficiënt en effectief in te zetten voor onderwijsdoelen.
Daar past een positief exploitatieresultaat niet bij. Dit
positieve exploitatieresultaat is echter voornamelijk
ontstaan door diverse corona-effecten. Omdat er veel
minder kermissen zijn geweest in 2021, hebben wij ook
veel minder op locatie les gegeven. Hierdoor zijn diverse

exploitatielasten lager uitgevallen, zoals de transportkosten en de reis- en verblijfkosten. Daarnaast hebben we,
ook wegens de coronamaatregelen, bewust gekozen
om een vacature voor een leerkracht niet direct in te
vullen.
Baten
De rijksbijdragen zijn uitgekomen op bijna € 4,3 mln.
over 2021. Dit is conform verwachting.
Na het opstellen van de begroting heeft het ministerie
aangekondigd fors extra budget beschikbaar te stellen
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voor het Nationaal Plan Onderwijs. De gevraagde
onderdelen uit het NPO sluiten aan bij onze reguliere
werkwijze waarvoor wij voldoende middelen via onze
reguliere financiering ontvangen. Wij draaien ons
eigen NPO en leggen hierover ook verantwoording af
middels dit bestuursverslag, maar hebben om bovenstaande redenen afgezien van de extra NPO-middelen. Wij hebben hierover afspraken gemaakt met het
ministerie. Deze afspraken zijn wederzijds bevestigd.
Lasten
De personele lasten zijn uitgekomen op bijna
€ 3,2 mln. Dit is ruim € 150.000 minder dan begroot.
Dit is veroorzaakt door een drietal (corona) effecten.
De kosten voor personeel in loondienst zijn circa
€ 60.000 lager uitgevallen. Dit heeft deels te maken
met een iets lagere CAO stijging dan waarmee in
de begroting rekening was gehouden. Daarnaast is
ervoor gekozen om een vacature voor een leerkracht
nog niet in te vullen. Enerzijds door de onzekere coronatijd, anderzijds door het moeilijk kunnen vervullen
van vacatures in de zomerperiode. Dit laatste effect
was in 2021 extra groot doordat alle scholen NPO
budgetten hebben ontvangen en er fors wordt gevist
in de leerkrachtenvijver.
De kosten voor externen, met name voor NaviLeren
blijven zo’n 28.000 euro achter op de begroting. We
zijn uitermate zorgvuldig en voorzichtig bij het maken van aanpassingen binnen NaviLeren. Gezien de
toekomstverkenning van ons ICT landschap zijn we
terughoudend met grote investeringen.
Tot slot blijven de overige personele kosten zo’n 70.000
euro achter op de begroting. Dit heeft voor ongeveer
de helft te maken met lagere reis- en verblijfkosten. We
hebben immers minder les op locatie kunnen geven.
De andere helft wordt verklaard door lagere scholingskosten en een goedkopere tweedaagse dan begroot.
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Ook dit is een corona-effect. Omdat bijeenkomsten
gedurende een groot deel van het winterseizoen niet
mogelijk waren, zijn geplande teamtrainingen doorgeschoven of hebben online plaats gevonden.
De afschrijvingslasten zijn iets hoger dan begroot. Dit
heeft vooral te maken met een iets andere timing van
ingebruikname en andere aanschafwaarde van de
activa dan begroot.
De huisvestingslasten zijn € 56.000 euro hoger dan
begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door een
extra dotatie (en ook de onttrekking) aan de voorziening
onderhoud in verband met meerwerk op orders en een
onverwachte, noodzakelijke vervanging van de alarminstallatie. Verder is het pand na de verbouwing aangekleed met onder andere visuals op de wanden en nieuwe
planten. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot.
De overige instellingslasten zijn ruim € 52.000 lager
uitgevallen dan begroot. De belangrijkste verklaring
is het lager uitvallen van de onderhoudskosten voor
scholen. Dit komt omdat we het opfrissen van een
aantal scholen vorig jaar naar voren hebben gehaald.
Hierdoor zijn de scholen die gepland stonden voor de
winter 2020/2021 allemaal in de zomer en najaar van
2020 opgeknapt. Deze kosten zijn geheel in 2020
gevallen, in plaats van verdeeld over 2020 en 2021.
Vorig jaar hadden we op deze post dan ook een grote
overschrijding van het budget.
De brandstofkosten en onderwijsmaterialen vallen
eveneens lager uit dan begroot doordat we minder op
locatie hebben les gegeven. Daar staat tegenover dat
we de kosten voor het nieuwe ICT systeem ook via de
overige instellingslasten verantwoorden. Deze kosten
zijn uitgekomen op ruim 34.000 euro en zijn via de
resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve ICT gebracht. Daarnaast kennen diverse posten
reguliere plussen en minnen die altijd ontstaan ten
opzichte van een begroting.

VERANTWOORDING BESTEDING
PRESTATIEBOXGELDEN EN BIJZONDERE
BEKOSTIGING
In 2021 bedroegen de prestatieboxuitgaven ruim
€ 30.000. Deze middelen zijn besteed aan het professionaliseren van leerkrachten op het gebied van
leerlijnen, materialen benodigd voor doorlopende leerlijnen en materialen op gebied van excellentie, zoals
onderzoekend leren en talentontwikkeling.
Met ingang van schooljaar 2021/2022 zijn de prestatieboxgelden vervallen. Deze zijn deels toegevoegd
aan de lump sum. Voor het overige deel is daar een
bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders voor in de plaats gekomen. Voor de Rijdende School betreft het in 2021 een
bedrag van bijna € 9.000. Dit bedrag is in overleg met
de PMR besteed aan een abonnement op e-wise ten
behoeve van online scholing van alle leerkrachten en
een training close reading.

Bestedingscategorie
Personeel

VERANTWOORDINGEN BESTEDING EXTRA
MIDDELEN WERKDRUKVERLAGING PO
De werkdruk in het onderwijs is een belangrijk politiek,
maar ook maatschappelijk, thema. Het ministerie van
OVW heeft het afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd
in het aanpakken van de werkdruk in het onderwijs. Ook de Rijdende School heeft hiervoor gelden
ontvangen. Bij de keuze voor de besteding van deze
middelen is het gehele (onderwijsgevende) team betrokken en is een tijdelijke werkgroep ingericht. Voor
het jaar 2021 is net als voor 2020 in samenspraak
met het team en de PMR gekozen voor het inzetten
van twee leraarondersteuners. We continueerden de
scholing op het gebied van ‘omgaan met gedrag’. Een
deel van de scholing is namelijk in verband met de
maatregelen doorgeschoven naar 2021. Bovendien
volgt een collega een opleiding op het gebied van
regie nemen op groepsdynamische processen. Via
een interne scholing worden hiervan elementen in het
team geïmplementeerd.

Besteed bedrag in 2021

Eventuele toelichting

€ 62.000

Twee leraarondersteuners, 1,8 fte

€ 4.000

Opleiding Klasse(n)Kracht

Materieel
Professionalisering
Overig
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hoofdstuk 9
Toekomstvisie en
risicobeheersing
Aan onze ambities ligt een sterkte/zwakte analyse en een risico-inventarisatie ten grondslag.
Beide zijn in 2021 herzien om, indien nodig,
tussentijds bij te kunnen sturen. De maatregelen
die we de afgelopen tijd genomen hebben, maar
ook de aanhoudende situatie rondom de corona
pandemie laten een kleine verschuiving zien in
de inzichten in onze krachten, kansen, bedreigingen en risico’s. Maar de koers in grote lijnen
blijft hetzelfde: In vertrouwen samen groeien.
Dat geldt voor de leerling, voor de medewerkers
én voor de organisatie als geheel.

AANDACHTSPUNTEN 2022
Strategie
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 20192022 is in dialoog met team en ouders een sterkte/
zwakte analyse gemaakt. In 2020 en 2021 is deze
geüpdatet, mede op basis van de herziene risico inventarisatie. In het strategisch beleid (zie hoofdstuk 1)
houden we rekening met de grootste risico’s en ambities voor ons onderwijs en de organisatie. De updates
geven ons de kans tussentijds bij te sturen.
Operationele activiteiten
De operationele activiteiten van de Rijdende School
zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende, goed gekwalificeerd personeel, optimale
communicatie met ouders en winterscholen en een
efficiënte ICT omgeving. Het vorm geven aan partnerschap met ouders en winterscholen, de werving en
professionalisering van personeel en de optimalisering
van onze ICT systemen en devices zien we dan ook
als topprioriteit. Deze krijgen veel aandacht in het
beleid, de begroting, actie- en jaarplannen.
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STERKTE-ZWAKTE ANALYSE (2021)
STERKTE
 evredenheid en laagdrempelig contact ouders
T
Hoge sociale veiligheid en leerlingtevredenheid
Creatief, professioneel & betrokken personeel
Diversiteit aan competenties en kwaliteiten
Flexibiliteit medewerkers en in organiseren
Slagkracht van een kleine organisatie
Ervaring met afstandsonderwijs & hybride
onderwijs
Continue monitoring van ‘onderwijsparameters’
Ruimte voor ontwikkeling, verbetering en scholing
Financieel gezonde organisatie
Veerkracht van de reizende beroepsbevolking
Eigentijdse en vooruitstrevende organisatie
KANSEN
 oyaliteit ouders en betrokkenheid van en bij
L
kermisbonden en circusorganisaties
Kansengelijkheid
Extra urgentie om te ontwikkelen op gebieden
als executieve functies, reading comprehension
en feedback aan leerlingen door NPO
Samenwerkingsrelaties met winterscholen, gastscholen, VO en MBO scholen
Gespreid leiderschap en inzet kwaliteiten
Groeiende aandacht voor communicatie onderling
Digitalisering methodes en aanpakken
Aandacht voor afstandsonderwijs en hybride
onderwijs in Nederland en Europa

ZWAKTE
 eel zelfstandig aan het werk in het veld
V
Diversiteit in aanpak op leslocaties blijft een
aandachtspunt
Communicatie door grote fysieke afstand medewerkers
Ten gevolge van fysieke afstand is bovengemiddeld aandacht nodig voor verbinding onderling
Borging van afspraken blijft een aandachtspunt
Hoge werkdruk onderwijsgevend personeel in
reisseizoen (o.a. door reisafstanden)

BEDREIGINGEN
 ociale kwetsbaarheid van leerlingen door huidige
S
onzekere omstandigheden (reizen staat onder
druk door pandemie)
Economische en politieke invloed op ondernemerschap van ouders (o.a. bij pandemie)
Vele aantal wisselingen in een reisseizoen
winterschool - rijdende school (hoppen)
Grote diversiteit in leerlingen wat betreft onderwijsbehoeften (van S(B)O tot hoogbegaafd)
Toename diversiteit binnen taal- en rekenmethodes
Hoge eisen aan administratie en registratie
Dreigend leerkrachttekort en vakmensen/chauffeurs
Kwetsbaarheid ICT: systemen gebouwd in eigen
beheer en toename cybercrime
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RISICOBEHEERSING EN -MANAGEMENT
Binnen de Rijdende School monitoren we per kwartaal de stand van zaken op financieel en personeel
vlak middels zogenoemde kwartaalrapportages. De
adviezen uit de jaarlijkse managementletter vertalen
we naar een actieplan. We streven ernaar de adviezen
zoveel als mogelijk op te volgen.
Eens per twee jaar voeren we een risicoanalyse uit.
Deze wordt uitgevoerd door de directeur bestuurder,
op onderdelen in samenspraak met de intern begeleider, planner, hoofd financiën/controller, beleidsmedewerker P&O en beleidsmedewerker ICT. In 2018 en
2020 is de inventarisatie uitgevoerd met het instrument ‘Risico’s in beeld’ van de PO raad. Actiepunten
naar aanleiding van deze risico-inventarisatie zijn
opgenomen in een actieplan of het jaarplan van de
onderwijsinhoudelijke werkgroepen.
De interne Arbo-werkgroep neemt eens per vier jaar
een RI&E af. De laatste, op arbeidsomstandigheden
gerichte inventarisatie en evaluatie, is afgenomen in
2021. Actiepunten zijn opgenomen in een plan van
aanpak. Daarnaast voert de functionaris gegevensbescherming jaarlijks, naast bewustwordingssessies, een
(thema)onderzoek uit in de organisatie in het kader
van de AVG. Ook hieruit vloeien verbeterpunten voort.
Zo proberen we voortdurend meerdere mensen in de
organisatie te betrekken bij risicobeheersing en onze
risico’s zo veel als mogelijk te managen.
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Wet- en regelgeving
De Rijdende School valt onder een apart besluit
binnen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO):
het besluit trekkende bevolking. Veel artikelen van
de WPO zijn ook voor ons van kracht. Op onderdelen wijken we af van de WPO en is het besluit van
toepassing. De Rijdende School verantwoordt zich net
als overige scholen conform de WPO. De financiering
van ons onderwijs is niet jaarlijks afhankelijk van de
teldatum, maar wordt voor meerdere jaren achtereen
vastgesteld. De reden hiervoor is dat de jaarlijkse fluctuatie nauwelijks effect heeft op het aantal kermis- en
circuslocaties in het land en dus op de impact op de
organisatie van ons onderwijs.

Hieronder noemen we kort de grootste risico’s en de maatregelen die we ertegen treffen.
Risico omschrijving

Consequenties

Risico

Maatregel

Economische en
andere omstandigheden met invloed op
reizende beroepen

Geen kermissen en circussen, geen Rijdende
School… We zijn onlosmakelijk verbonden met beide
branches. Dit is een gegeven. Gedurende het afgelopen jaar hebben we aan
den lijve ondervonden welke
impact het kan hebben.

Hoog

Onze leerlingen opleiden tot creatieve
ondernemers en/of ondernemende
creatievelingen, wat hen in staat stelt
voor zichzelf werk te creëren. Opdat
zij, ondanks dat het reizen in het
bloed zit, te allen tijde voor zichzelf
kunnen zorgen.

ICT (systemen in
eigen beheer gebouwd, ontbrekende
totaalarchitectuur en
kwetsbaarheid systeembeheer op lange
termijn)

Zonder ICT geen onderwijs
op diverse kermis/circuslocaties en geen afstandsonderwijs. De Rijdende School
is in hoge mate afhankelijk
van een veilige, toekomstbestendige en goed functionerende ICT omgeving.

Hoog

Extern advies ingewonnen van IT
onderwijs deskundige, masterplan
toekomst ICT ontwikkeld, onderzoek
en advies in gang gezet op gebied
van design en technisch ontwerp
landschap totaaldesign software.

Toename cybercrime

Hack, kidnap, onderwijs en
administratieve processen
komen onder druk te staan,
verlies van tijd, geld en data.

Hoog

Er is een cyberprotocol opgesteld met
maatregelen en gedragsregels.
Bovendien heeft dit thema de aandacht van onze beleidsmedewerker
ICT en de netwerkbeheerder.

Brand, vandalisme,
schade aan de
mobiele scholen en/of
kantoor

Onze verzekering dekt schade naar dagwaarde. Tijdelijke huisvesting of opschalen
van afstandsonderwijs
vraagt extra investering.

Hoog

Frequent onderhoud en herstel schade aan scholen en kantoor, ontruimingsoefeningen, verzekeringspakket
regelmatig onder de loep. Visie op
vermogen ontwikkeld met financiële
buffer voor calamiteiten.
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Risico omschrijving

Consequenties

Risico

Maatregel

Ziekteverzuim en
duurzame inzetbaarheid personeel

Bij hoog ziekteverzuim is
de consequentie dat van
overige medewerkers een
extra inspanning gevraagd
wordt of dat extra personeel
ingehuurd moet worden.
Dit leidt tot mogelijk meer
werkdruk bij medewerkers
en extra kosten.

Middel

Investeren in de werkomgeving (ook
ten behoeve van het thuiswerken),
preventie, transparantie en communicatie over taken, aangepaste
werkzaamheden indien wenselijk en
aandacht voor werkdruk.
In gesprek met medewerkers die een
bepaalde leeftijd bereiken en/of medewerkers met chronische klachten
over werkomstandigheden, werkbelasting, hulpmiddelen en/of eventuele
aanpassingen van werkzaamheden.

Een toename van het aantal
medewerkers in de leeftijdscategorie 56+ leidt tot extra
investering in de duurzame
inzetbaarheidsregeling.
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Ook jongere medewerkers aannemen, intern (verder) opleiden.

Personeelstekorten

In de huidige tijd is personeel
schaars. Bij een tekort aan
personeel loopt de continuïteit van onderwijs gevaar.

Hoog

Tijdig personeel werven, intern
(verder) opleiden. Tot nu toe lukt het
goed personeel te interesseren voor
het werk bij de Rijdende School. In
onze visie op het vermogen houden
we rekening met eventueel tijdelijke
inhuur van personeel.

Politiek klimaat

Het politieke klimaat kan
elke paar jaar aan verandering onderhevig zijn.
Bij veranderende politieke
windrichting, kan de houding
ten opzichte van de Rijdende
School onder druk komen
staan.

Middel

Blijven investeren in bekendheid van
onze organisatie en ons prachtige
(pioniers)werk.
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CONSEQUENTIES CORONA-CRISIS
Ten tijde van dit schrijven, in maart-april 2022, zijn
(bijna) alle coronamaatregelen opgeheven. Het nieuwe
reisseizoen is inmiddels gestart en zelfs eerder dan
gebruikelijk. Na twee loodzware jaren voor de kermis-,
circus- en festivalbranche, kunnen de gezinnen weer
op reis. We zien dat dat met beide handen aangegrepen wordt. Een aantal leerlingen dat het afgelopen jaar niet of nauwelijks gereisd heeft, hebben we
inmiddels al weer mogen begroeten in één van onze
scholen of online.
Helaas dient zich direct een volgende tegenslag aan:
de enorm hoge energie- en brandstofprijzen. Ook
deze crisis raakt onze gezinnen onevenredig hard. We
kunnen alleen maar hopen op een heel mooi seizoen
met heel veel bezoekers.
Wat de coronacrisis voor blijvende impact heeft gehad
op de kermis- en circusbranche is nu nog steeds
niet helemaal met zekerheid te zeggen. Verreweg de
meeste van onze gezinnen zijn vastbesloten weer te
gaan reizen en/of zijn inmiddels al weer op reis. Ook
zien we de eerste circussen weer de landsgrenzen
over trekken, Nederland in. Bovendien lijkt het er op
dat we over een jaar of drie te maken krijgen met een
grote leerling instroom. Het afgelopen jaar zijn er niet
alleen landelijk, maar ook binnen reizende gezinnen
veel kinderen geboren. Wij zijn dus hoopvol gestemd
over de toekomst na corona.
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MEERJARENBEGROTING
Meerjarenbegroting
2021-2025

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

4.280.689

4.259.767

4.501.271

4.627.060

4.756.482

Uitkeringen

0

0

0

0

0

Vervangingsfonds

0

0

0

0

0

Overige baten

0

0

0

0

0

Totaal baten

4.280.689

4.259.767

4.501.271

4.627.060

4.756.482

3.317.141

3.403.693

3.467.798

3.488.121

3.543.737

Afschrijving

229.540

252.411

252.387

256.314

396.257

Huisvestingslasten

185.206

238.324

150.340

152.796

150.734

80.000

80.000

180.000

230.000

230.000

Overige lasten

463.834

771.942

561.810

435.193

613.936

Totaal lasten

4.275.721

4.746.369

4.612.335

4.562.424

4.934.664

-5.750

-7.375

-2.500

0

0

Resultaat gewone
bedrijfsvoering

-782

-493.977

-113.564

64.635

-178.182

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

Buitengewone lasten

0

0

0

0

0

-782

-493.977

-113.564

64.635

-178.182

323.750

106.250

0

315.000

-170.227

-7.314

64.635

136.818

Baten
Rijksbijdragen

Lasten
Personele lasten

Onderwijsbudget

Rentelasten

Saldo Exploitatie
Waarvan ten laste van de reserve ICT
Waarvan “regulier”
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Toelichting op de verwachte ontwikkelingen
In 2019 is een nieuw strategisch beleidsplan goedgekeurd voor de periode 2019-2022. Dit beleidsplan
vertaalt zich jaarlijks in een beleidsrijke meerjarenbegroting, waarin naast de reguliere kosten, alle plannen
uit het strategisch beleidsplan zijn ingepland en ingerekend in de tijd. Alle mensen en middelen die we nodig denken te hebben om de laatste doelstellingen uit
het strategisch beleidsplan te realiseren, zijn verwerkt
in deze meerjarenbegroting. In 2022 zullen we ons
bezig houden met het opstellen van het strategisch
beleidsplan voor de periode 2023-2026.
In deze meerjarenbegroting zijn de extra mensen die
we tot en met 2022 inzetten, ook ingerekend voor
de periode daarna. Dit betekent dat we voornemens
zijn om de vacatures die we hebben voor langere tijd
te vervullen. Daarnaast hebben we voor 2023 een bedrag van € 100.000, en voor de jaren 2024 en 2025
een bedrag van € 150.000 per jaar opgenomen in de
begroting voor de realisatie van het nieuwe strategisch beleidsplan. De exacte hoogte van het benodigd
bedrag en de concrete invulling hiervan is nu nog niet
duidelijk. Eind 2022 zullen we de invulling kunnen
relateren aan het nieuwe strategisch beleidsplan.
Binnen het huidig strategisch beleidsplan hebben we financiële ruimte gecreëerd voor het tussentijds opfrissen
van onze scholen. Hier is in overleg met de Technische
Dienst een separaat plan voor opgesteld. Hiermee
maken we een forse inhaalslag in het moderniseren van
ons wagenpark. Dit plan is zodanig opgesteld dat ons
hele wagenpark in 2023 bestaat uit (relatief) nieuwe
scholen, of een opgefriste versie. We lopen iets voor op
schema, omdat we werkzaamheden naar voren hebben
gehaald door de corona crisis. Daarnaast hebben we
eind 2021 besloten om de bouw van een nieuwe grote
school in gang te gaan zetten.

In 2021 is in de begroting nog rekening gehouden
met beperkingen als gevolg van de corona crisis.
Denk hierbij aan lagere kosten door bijvoorbeeld een
korter reisseizoen, meer afstandsonderwijs en minder
onderwijs op locatie, en het uitstellen van bepaalde
beslissingen door onzekerheden. Zoals het aanstellen
van het werven van een extra leerkracht. Voor 2022
en verder gaan we uit van een nagenoeg ‘normaal’
jaar, zonder beperkingen.
Een belangrijk onderdeel dat grote impact heeft op
deze meerjarenbegroting is de toekomstbestendigheid van ons belangrijkste ICT systeem, NaviLeren.
In 2019 is vastgesteld dat de belangrijkste risico’s
met de grootste impact bij de Rijdende School voort
komen uit onze ICT systemen. Bij het vaststellen
van de begroting 2020 is ervoor gekozen om een
substantieel deel van onze reserve (€ 1,5 mln.) in te
zetten om deze risico’s op te lossen. Hierdoor zullen
onze reserves de komende vijf jaren flink afnemen.
Aangezien ook onze risico’s zullen reduceren, vinden
wij de afname van de reserves de komende jaren te
verantwoorden. Zodra de plannen concreter zijn, zullen
we weer een nieuwe risicoanalyse opstellen en een
nieuwe visie op ons vermogen presenteren. Dit zal
naar verwachting in de loop van het jaar 2023 zijn.
In 2021 is binnen het ICT project veel onderzoek
gedaan naar opties/(on)mogelijkheden in de markt
met behulp van een externe deskundige. De raad van
toezicht en de MR is hierover steeds op de hoogte
gehouden tijdens de diverse vergaderingen in 2021.
We hebben in overleg met de externe deskundige op
hoofdlijnen een routeplan voor de periode 2022-2025
opgesteld, waar een (globale) kosteninschatting aan
hangt. De daadwerkelijke realisatie van deze kosten
hangt af van keuzes die we in de loop van 2022 en
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begin 2023 moeten maken. De kosteninschatting
bevat dus nog grote onzekerheden.
Het routeplan en de bijbehorende inschatting van de
kosten is besproken met onze accountant.
Volgens de richtlijnen moet een deel van de kosten
worden geactiveerd en afgeschreven. Ongeveer
de helft van de kosten valt de komende jaren in de
exploitatie. De andere helft moet worden geactiveerd
en zien we vanaf 2025 terug in de kosten via de afschrijvingen. In alle gevallen (zowel de extra kosten als
de extra afschrijvingslasten) worden aan het einde van
het jaar, bij het opstellen van de jaarrekening ten laste
van de in 2020 gevormde reserve ICT gebracht.
Deze manier van verwerken geeft behoorlijk wat
‘sprongen’ in het resultaat. Vandaar dat ervoor gekozen is om enerzijds het geprognosticeerde resultaat te
laten zien inclusief de ICT kosten, en anderzijds een
‘genormaliseerd’ resultaat waarbij gecorrigeerd wordt
voor deze ICT kosten. Het genormaliseerde resultaat
is het resultaat dat we zouden behalen als we het ICT
project niet zouden uitvoeren.
De consequenties van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit wetsvoorstel treedt met ingang van 1 januari
2023 in werking en heeft als consequentie dat de
boekhoudkundige baten over het jaar 2022 eenmalig
ruim € 200.000 lager zijn dan in andere jaren.
Binnen de begroting van 2021 was nog wat formatieruimte aanwezig. In overleg met de MR is het vervullen
van deze vacatures uitgesteld vanwege onzekerheden
rondom corona. Eind 2021 is gestart met het invullen
van de formatieruimte van het onderwijsgevend personeel. Dit is een taaie opgave gebleken. Waar we
vroeger met relatief gemak vacatures vervulden, is het
op dit moment erg lastig om goede leerkrachten en
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leerkrachtondersteuners te vinden. Het wervingstraject zal in 2022 worden vervolgd. We hopen nieuwe
collega’s voor langere tijd aan ons te kunnen binden.
De komende jaren zijn we van plan jaarlijks een
bedrag van tussen de € 135.000 en € 300.000 te
(her)investeren (nog los de investeringen voor het
ICT project). Het grootste deel hiervan betreft het
bouwen van een nieuwe school, als vervanging van de
afgeschreven RS6, de vervanging van twee trucks en
het vervangen van diverse ICT devices zoals printers,
laptops en telefoons. De effecten hiervan zijn zichtbaar in de afschrijvingslasten van 2022 en verder.
In september 2021 is een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting voor ons kantoorpand opgesteld voor
een periode van 40 jaar door een gespecialiseerd
bureau. De dotatie aan de voorziening die hieruit
voortvloeit, is meteen volgens de nieuwe methode
berekend en verwerkt in deze meerjarenbegroting.
Overigens is begin 2022 de discussie over de juiste
methodiek weer heropend. Het is mogelijk dat we in
de toekomst toch naar een andere verantwoordingssystematiek moeten overstappen.
Voor nu betekent dit dat de dotatie flink wordt
verhoogd. Deze gaat de komende jaren naar circa
33.000 euro per jaar (was 10.000 euro per jaar). In
2022 betreft de dotatie eenmalig € 120.000 euro. Dit
komt omdat we in 2022 nog het laatste stuk van het
pand willen verbouwen, de keuken en de hallen, en er
geen geld meer in de voorziening zit.
De reguliere overige lasten bedragen circa 450.000
euro per jaar. Dit zijn kosten voor onderhoud van
het wagenpark/scholen, verzekeringen, brandstof,
automatisering, repro, vergaderkosten, advieskosten,
accountantskosten, kosten voor salarisverwerking,
kantoorbenodigdheden, portokosten, kantinekosten
etc. Daarnaast zijn hier ook de kosten voor het ICT

project opgenomen die niet geactiveerd worden en die
dus ten laste van de exploitatie vallen. Dit betreft een
bedrag van € 324.000 in 2022, € 106.000 in 2023
en € 170.000 in 2025. Zoals eerder aangegeven,
betreft dit een zeer grove inschatting, afhankelijk van
definitieve keuzes die het komend jaar gemaakt gaan
worden.
Tot slot blijven we de komende jaren investeren in
nieuwe school- en lesmaterialen zodat deze up to date
zijn en blijven.
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MEERJARENBALANS
Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

238.858

315.545

299.778

728.001

981.973

896.229

Overige materiele
vaste activa

1.562.072

1.717.611

1.691.667

1.726.057

1.656.272

1.480.758

Totaal vaste activa

1.800.930

2.033.156

1.991.445

2.454.058

2.638.244

2.376.987

Transitievergoeding nog te
ontvangen UWV

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële
vaste activa

0

0

0

0

0

0

209.763

214.444

0

0

0

0

Overige vorderingen
OC&W

0

0

0

0

0

0

Overige vorderingen

60.986

463

2.500

2.500

2.500

2.500

8

0

0

0

0

0

19.388

46.134

50.000

50.000

50.000

50.000

290.145

261.041

52.500

52.500

52.500

52.500

Liquide middelen

1.990.452

1.972.768

1.709.335

1.175.087

1.097.465

1.219.770

Totaal vlottende activa

2.280.597

2.233.809

1.761.835

1.227.587

1.149.965

1.272.270

Totaal activa

4.081.528

4.266.965

3.753.280

3.681.645

3.788.209

3.649.257

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur

Financiële vaste activa

Vorderingen
Betaalritme lumpsum
OC&W

Te ontvangen rente
Transitorische kosten

Totaal vorderingen
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Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

229.750

439.112

284.582

292.966

369.974

515.243

Bestemmingsreserves

3.341.120

3.306.696

2.982.946

2.876.696

2.876.696

2.561.696

1e waardering
materiële vaste activa

160.848

140.571

124.874

109.177

96.804

88.353

3.731.718

3.886.379

3.392.402

3.278.838

3.343.473

3.165.291

Onderhoudsvoorziening

13.169

0

30.879

63.807

96.736

126.965

Jubilea-uitkeringen

27.158

29.340

30.000

30.000

30.000

30.000

Totaal voorzieningen

40.327

29.340

60.879

93.807

126.736

156.965

Crediteuren inkoopboek

39.738

99.259

40.000

40.000

40.000

40.000

Belastingen en premies
soc. verz.

136.212

121.341

125.000

130.000

135.000

140.000

Schulden terzake pensioenen

35.213

39.180

42.000

44.000

46.000

48.000

Overige kortlopende schulden

18.304

9.098

9.000

9.000

9.000

9.000

Overlopende passiva

80.016

82.367

84.000

86.000

88.000

90.000

309.483

351.246

300.000

309.000

318.000

327.000

4.081.528

4.266.965

3.753.280

3.681.645

3.788.209

3.649.257

Eigen vermogen
Algemene reserve

Reserve uit eigen
activiteiten

Totaal eigen vermogen
Egalisatierekening
Voorzieningen

Langlopende schulden
Leningen o/g

Kortlopende schulden

Totaal kortlopende
schulden
Totaal passiva
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Het strategisch beleid dat is ingerekend in de meerjarenbegroting, werkt ook door in de meerjarenbalans.
Activa 2020-2025
De materiele vaste activa zijn geprognosticeerd met
behulp van de meerjareninvesteringsplanning en de
bijbehorende afschrijvingen. Deze zijn één op één
ingerekend vanaf het jaar 2022. Gezien de forse investeringsambitie de komende jaren, zien we de vaste
activa gestaag stijgen.
In de jaren 2023 en 2024 zie je het effect van het
nieuwe ICT systeem terugkomen. In eerste instantie
komen deze kosten op de balans als immateriële vaste
activa in ontwikkeling. Bij oplevering van het systeem,
naar verwachting begin 2025, wordt gestart met het
afschrijven op deze post.
We verwachten de komende jaren geen financiële
vaste activa.
Met ingang van 2023 treedt het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in werking. Hiermee
gaat de financiering van schooljaar naar kalenderjaar
en door deze andere manier van bekostiging vervalt de
vordering op OCW. Dit heeft eenmalig een nadelig effect op de te boeken baten over het jaar 2022 en een
structureel verlagend effect op de vermogenspositie
ter grootte van € 214.000 vanaf het jaar 2022.
Ultimo 2020 hadden we nog een vordering op het
UWV ter grootte van bijna € 61.000 in verband met
nog terug te ontvangen transitievergoedingen. Het
UWV heeft deze vordering begin 2021 betaald. Verder staat een enkele creditnota die de jaargrens over
gaat verantwoord op deze regel.
De rentevorderingen zijn naar verwachting de komende jaren nul door lage en zelfs negatieve rente. Alhoewel de rente op de hypotheekmarkten aan het stijgen
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is, verwachten we nog geen rentebaten de komende
jaren op onze uitstaande saldi.
De liquide middelen zijn aan de activakant de sluitpost
van de meerjarenbalans. De liquide middelen nemen
gedurende de periode 2021-2025 fors af door de geplande investeringen in ons wagenpark en het nieuwe
ICT systeem. Deze investeringen en onderzoekskosten leiden tot een gepland negatief exploitatieresultaat
de komende jaren en een afname van de liquide middelen. Dit is geheel in lijn met de eerder opgestelde
meerjarenbegroting.
Passiva
In 2021 is een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting
opgesteld voor een periode van 40 jaar. De voorziening groot onderhoud is volgens de nieuwe methode
berekend. Deze nieuwe berekeningsmethode leidt
tot een fors hogere jaarlijkse dotatie aan de voorziening dan de dotaties die we afgelopen jaren hebben
gedaan. De voorziening zal de komende jaren dan ook
fors toenemen. In de meerjarenbalans is het saldo
van dotatie en onttrekking van het betreffende jaar
opgenomen.
De kortlopende schulden bestaan uit facturen die
betrekking hebben op het boekjaar, maar die na het
boekjaar worden betaald. Deze volgen grotendeels uit
onze crediteurenadministratie.
Daarnaast staan de kortlopende loonbelastingverplichtingen, premies sociale zekerheid en pensioenpremies hier vermeld. De belasting en premies worden
altijd één maand later betaald dan de salarissen. Deze
posten betreffen dan ook de premies en belastingen
over de maand december van het voorgaande jaar.
De overlopende passiva over de periode 20202025 betreffen de aanspraken vakantiegeld van de
medewerkers. Deze loopt ieder jaar een beetje op, in
verband met stijging van de lonen.

Het eigen vermogen is de sluitpost aan de passiva
kant. Het verwachte resultaat dat volgt uit de meerjarenbegroting, is in deze meerjarenbalans jaarlijks aan
de algemene reserves toegevoegd of onttrokken.
Met de visie op het vermogen hebben we in 2019
uitgerekend hoeveel reserves we voor personeel, materieel en calamiteit willen aanhouden. Daarnaast is
met het vaststellen van de meerjarenbegroting 20202024 in november 2020, besloten om een bestemmingsreserve ICT te vormen ter grootte van € 1,5 mln.
ten laste van de algemene reserve. De onttrekking
aan de bestemmingsreserve ICT is ingerekend aan de
hand van de inschattingen die we hebben gemaakt
bij het opstellen van de meerjarenbegroting eind vorig
jaar. We zien deze reserve dan ook met 780.000
euro afnemen gedurende de periode 2020-2025. In
de periode 2026-2029 verwachten we ook nog zo’n
580.000 euro uit deze reserve te halen. Dit betreft de
afschrijving van het nieuwe ICT systeem. Het restant
bedrag binnen deze ICT reserve is een postje onvoorzien.
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EIGEN VERMOGEN

Signaalwaarde mogelijk bovenmatig eigen vermogen
De inspectie heeft in het jaar 2020 een nieuwe
signaleringswaarde voor het detecteren van mogelijk
bovenmatig publiek eigen vermogen opgesteld. Iedere
instelling met een eigen vermogen boven de signaalwaarde moet deze waarde publiceren in het bestuursverslag. Daarbij moet worden aangegeven wat de
motieven zijn voor de omvang van het publiek eigen
vermogen.
De formule om de signaleringswaarde te berekenen is
dan als volgt:
(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) (A)
Plus: boekwaarde resterende materiële vaste
activa (B)
Plus: (omvangafhankelijke rekenfactor * totale
baten) (C)
De signaalwaarde fluctueert van jaar op jaar. Voor de
Rijdende School komt de signaleringswaarde ultimo
2021 op het volgende bedrag uit:

2021

2020

Onderdeel A

2.165.143

2.004.057

Onderdeel B

351.215

242.230

Onderdeel C

374.020

368.860

Totaal signaleringswaarde

2.890.378

2.615.147

Feitelijk vermogen ultimo 2021

3.886.379

3.731.718

996.001

1.116.571

Verschil
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Ultimo 2021 zitten we met ons vermogen bijna
€ 1 mln. boven de signaalwaarde van de inspectie.
We zien in de periode 2021-2025 het eigen vermogen gestaag afnemen van € 3,9 mln. naar € 3,2 mln.
Dit is conform onze wens, doelstelling en visie op
het vermogen, waarbij we hebben aangegeven onze
overschotten de komende jaren te willen inzetten voor
onderwijsdoeleinden.
De signaalwaarde is geen vaste waarde. Deze
beweegt mee met de omvang en boekwaarde van
de activa. De signaalwaarde zal, gezien ons investeringsprogramma, de komende jaren naar verwachting
wat stijgen. Ons vermogen zal de komende jaren fors
afnemen waardoor het vermogen over een aantal
jaren zal zijn afgenomen tot het niveau van de signaleringswaarde.
Desondanks blijven wij bij het eerder ingenomen
standpunt dat deze standaard vermogensnorm niet
één op één op ons van toepassing kan zijn, gezien de
bijzondere positie van de Rijdende School. Dit hebben
we uitgebreid toegelicht in onze visie op het vermogen.
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Rapportage toezichthoudend orgaan
Het jaar 2021 is voor de Stichting Rijdende
School, zoals voor zovelen, weer een bijzonder
jaar geweest. Ook dit jaar is op vele manieren
door het Covid-19 virus beïnvloed en bepaald.
Voor de ouders van onze leerlingen was het een
jaar van hoop en onzekerheid. Vooruitkijken was
bijna onmogelijk en daarmee was het reisseizoen vaak korte termijnwerk en opnieuw vol
improvisatie om er het beste van te maken.
Deze omstandigheden hebben uiteraard hun
uitwerking op het werk van de Rijdende School
gehad. Veel kon niet op de gebruikelijke manier
en dus is er steeds weer gezocht naar mogelijkheden om onze leerlingen toch zo goed mogelijk te begeleiden en onderwijs te blijven geven.

Voor de raad van toezicht is de toezichthoudende
taak ook in 2021 zoveel mogelijk volgens planning
doorgegaan. Alle vaste en verplichte onderdelen
van de opdracht van de raad van toezicht zijn besproken en zijn de vereiste besluiten genomen. De
raad van toezicht heeft daarvoor gebruik gemaakt
van de bij de Stichting Rijdende School volop
beschikbare digitale contactmogelijkheden. Soms
volledig digitaal, soms in hybride vorm en gelukkig
ook enkele keren ‘in het echt’. In september zelfs
gecombineerd met een school- en kermisbezoek
in Beverwijk. Zo willen we dat in 2022 met grote
voorkeur blijven doen!

De manieren waarop door de gehele organisatie
is ingespeeld op de coronapandemie komen in
het bestuursverslag uitgebreider aan de orde.
Beperkingen blijken in de praktijk steeds weer
nieuwe aanpakken en werkwijzen opgeleverd te
hebben. Bewonderenswaardig!

Goedkeuring begroting, jaarrekening,
bestuursverslag en strategisch meerjarenplan
De Raad van Toezicht is in 2021 zes keer bijeengeweest. Er zijn vijf reguliere vergaderingen gehouden. Twee keer via Microsoft Teams en drie keer
‘live’.

VERANTWOORDING WETTELIJKE TAKEN

De jaarlijkse heisessie is gehouden op 1 juni.
Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gesproken
over de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR), is informatie uitgewisseld met de directeur-bestuurder en over ontwikkelingen in de
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kermis- en circusbranche. Daarbij is onder meer
besproken hoe de Rijdende School zo goed mogelijk kan inspelen op de gevolgen van de covid
pandemie en de mogelijk ontstane leer- en ontwikkelingsachterstanden.
Op de heidag is ook de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden waarbij de verhouding binnen de raad van
toezicht, de werkwijze in relatie tot de directeur-bestuurder en de medezeggenschapsraad centraal
stonden. Mede in dat kader is uitgebreid gesproken over het toezichtkader dat de raad van toezicht
wil gebruiken voor haar toezichttaken. Daarbij is
de hoofdlijn vastgelegd dat de raad niet wil werken
met een ‘afvinklijst’ maar met een zinvol document
dat richting geeft aan de gesprekken tussen de
directeur-bestuurder en de raad van toezicht. In de
tweede helft van 2021 is er uitgebreid overleg geweest tussen enkele leden van de raad van toezicht
en de directeur-bestuurder.
Ook de 2021-heidag is van grote waarde gebleken
om de klokken gelijk te zetten en zo, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, samen de
koers van de Rijdende School te bepalen.
Op de heidag is tevens besloten de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht in
2022 door een externe deskundige te laten uitvoeren.
Tijdens de reguliere vergaderingen zijn alle gebruikelijke en verplichte onderwerpen volgens de
jaarplanning aan de orde geweest. Daaronder
het goedkeuren van de begroting, het financiële
jaarverslag en het bestuursverslag. De raad van
toezicht heeft hierbij specifiek aandacht gevraagd
en besteed aan de doelmatige besteding van de
financiële middelen.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening hebben
de accountants van Van Ree accountants via een
Teamsverbinding een nadere toelichting gegeven
en vragen vanuit de raad van toezicht beantwoord.
In alle vergaderingen zijn de voortgang van het onderwijsproces en de bestuursrapportages aan de
orde geweest. Datzelfde geldt voor de uitvoering
van het strategisch beleid/ondernemend schoolplan
2019-2022 ‘In vertrouwen samen groeien’. De raad
stelt vast dat de uitvoering conform de planning
verloopt.
De ontwikkelingen rond de coronamaatregelen zijn
frequent besproken tussen de directeur-bestuurder
en de voorzitter van de raad van toezicht. De door de
directeur-bestuurder en haar team genomen maatregelen om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed
mogelijk door te laten gaan, zijn op alle bijeenkomsten van de raad van toezicht uitgebreid besproken.
Datzelfde geldt uiteraard voor de ontwikkelingen in
de kermis- en circusbranche. De directe en persoonlijk inbreng van de vertegenwoordigers van de
kermisbranche in de raad van toezicht is daarbij van
toegevoegde waarde geweest.
In 2021 is in elke vergadering ruime aandacht
besteed aan de vernieuwing en versterking van de
ict in de organisatie. Een hoogwaardig ict-systeem
is van essentieel belang om de organisatie en het
onderwijs optimaal te kunnen laten functioneren.
De raad van toezicht is voortdurend bijgepraat
over de ontwikkelingsfasen en heeft gevraagd en
ongevraagd adviezen gegeven aan de directeurbestuurder. Belangrijk aandachtspunt is bij voortduring de vraag of de voor het ict-systeem benodigde
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financiën doelmatig worden aangewend. De raad
van toezicht is van oordeel dat dat het geval is.
In enkele vergaderingen is nader aandacht besteed
aan de vele aspecten van privacy in onze organisatie en de wijze waarop privacyaspecten worden
bewaakt en geborgd.
Naleving wettelijke voorschriften
In 2021 zijn twee bijeenkomsten gehouden met de
medezeggenschapsraad. In februari via Teams en
in november tijdens een livebijeenkomst. De met de
voorzitter en secretaris van de medezeggenschapsraad gemaakte werkafspraken functioneren wederzijds naar wens.
De lijnen tussen de voorzitters van de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht zijn kort en
effectief. Bij de voorbereiding van de twee formele
bijeenkomsten en voor de uitwisseling van relevante informatie.
Tijdens de bijeenkomsten is vooral wederzijds
informatie uitgewisseld. In beide bijeenkomsten is
vastgesteld dat de directeur-bestuurder de medezeggenschapsraad betrekt bij alle relevante onderwerpen die in de organisatie spelen. Dat geldt in
het bijzonder voor de organisatie en de genomen
maatregelen in verband met de coronapandemie.
Code goed bestuur
De raad van toezicht werkt conform de ‘Code
Goed bestuur in het Primair Onderwijs’ zoals
opgesteld door de PO-raad. Daarmee wil de raad
concreet en blijvend invulling geven aan de principes van goed bestuur.
De raad van toezicht heeft in februari 2021 de op
19 november 2020 door de PO-raad vastgestelde
nieuwe versie onderschreven.
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In 2021 is aandacht besteed aan de uitwerking van
de code door te investeren in deskundigheidsbevordering. Enerzijds door het periodiek agenderen
van onderdelen van de code en anderzijds door
deelname aan cursussen van de VTOI-NVTK.
In 2021 zijn door drie leden van de raad cursussen
gevolgd. Het gaat om ‘Toezien op personeelsbeleid
en organisatieontwikkeling, ‘Hoe krijgt u als toezichthouder begrip van en grip op digitalisering’ en meerdere (werk)colleges over de invoering van de WBTR.
Aansluitend op deze activiteiten heeft de raad
van toezicht gesproken over het artikel ‘Anders
Vasthouden voor toezicht en verantwoording’ van
Wouter Hart. De gedachtenlijn in dit artikel zal meegenomen worden in de opstelling van de uitvoering
van het toezichtkader.
Het in september 2021 verschenen document
‘Code goed toezicht’ van de VTOI-NVTK zal in
2022 geagendeerd worden ter bespreking en
onderschrijving. Het document ‘De 7 principes
op een rij’ zal de basis zijn van het in ontwikkeling
zijnde toezichtkader. Besluitvorming zal in de eerste
helft van 2022 plaatsvinden.
Het WBTR-stappenplan is na meerdere besprekingen in de vergadering van november vastgesteld.
Alle leden van de raad hebben in 2021 een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangeleverd.
Tevens hebben de leden van de raad een integriteitsverklaring getekend.
Rechtmatige verwerving en rechtmatige en
doelmatige besteding van middelen
De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de direc-

teur-bestuurder correct te werk gaat in de verwerving van middelen en bij de besteding van middelen. De bijzondere bekostiging van de Rijdende
School vraagt om specifieke aandacht als het gaat
om rechtmatigheid en doelmatigheid. Die aandacht
is er ook in 2021 volop geweest in de contacten
met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Inspectie van het Onderwijs.

mele gesprekken met het team en de ouders.
De directeur-bestuurder heeft in 2021 (opnieuw)
laten zien dat zij er op een uitstekende wijze in is
geslaagd om alle geledingen van de organisatie
nauw te betrekken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Mede gelet op de beperkingen die
de covidpandemie met zich meebracht is dat een
prestatie van formaat.

Benoeming externe accountant
In 2021 is opnieuw gebruik gemaakt van de
diensten van Van Ree accountants.

Daarnaast wordt, waar nodig, effectief gebruik
gemaakt van externe expertise. Dit blijkt met name
bij onderwerpen als ict, AVG en privacy en cybersecurity.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur
De raad van toezicht en de bestuurder spreken elkaar regelmatig. Gebruikelijk is dat de directeur-bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht
bijwoont. Daarnaast is er frequent contact met de
voorzitter van de raad van toezicht. En regelmatig
met de leden van de raad van toezicht in het kader
van informatievoorziening, gebruikmaking van deskundigheid en om te sparren.
Als regel hebben de voorzitter en een tweede lid
van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. In 2021
heeft dit gesprek niet plaatsgevonden in verband
met de steeds weer wisselende coronaregels.
Evaluatie van het uitvoerend bestuur
De raad van toezicht heeft ook in 2021 vastgesteld
dat de directeur-bestuurder haar taken op deskundige, bekwame en effectieve manier uitvoert. Dit
blijkt uit de formele zaken die op de agenda van de
raad van toezicht staan. De informatievoorziening is
adequaat en actueel. Het blijkt tevens uit de contacten met de medezeggenschapsraad, de infor-

VERANTWOORDING OP GROND VAN
DE CODE VOOR GOED BESTUUR
Inrichting toezichthoudende organisatie
De raad van toezicht heeft in 2021 met een wijziging in de samenstelling te maken gehad. Vanaf
1 januari neemt Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kernisbond NKB de zetel in die, conform
het reglement van de raad van toezicht, elke twee
jaar wisselt tussen de BOVAK – Nationale Bond
van Kermisbedrijfhouders en de Nederlandse Kermis Bond NKB.
De Raad van Toezicht was 1 januari tot en met
31 december 2021 als volgt samengesteld:
Kees van Baak,
Willem Kruijer,
Etienne van Hezik,
Jan Boots,
Marloek de Greeff,

voorzitter;
vicevoorzitter;
lid;
lid;
lid.
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De RvT heeft in 2021 onderstaande competentietabel gehanteerd.
De indeling in aandachtsgebieden is in lijn met de competentietabel.
Competentiematrix

Kees van
Baak

Willem
Kruijer

Etienne van
Hezik

Jan Boots

Marloek de
Greeff

voorzitter

vicevoorzitter

lid

lid

lid





Onderwijskundig



Financieel/economisch
Personeel en organisatie




Kennis kermis- en circusbranche
Wet- en regelgeving



ICT
Governance




Binnen de raad van toezicht is geen sprake van
een portefeuilleverdeling, maar zijn aandachtsgebieden benoemd.
Etienne van Hezik en Jan Boots hebben als aandachtsgebied de ontwikkelingen binnen de kermis- en circuswereld en de doorwerking naar het
onderwijspakket.
Willem Kruijer heeft, naast het vicevoorzitterschap
als aandachtsgebieden de strategie van de organisatie, financiën, ICT en de interne organisatie.
Marloek de Greeff heeft het brede veld van weten regelgeving en governance als aandachtsgebied.
Kees van Baak heeft de onderwijskundige aspecten, personeel en organisatie en governance als
primair aandachtsgebied. Naast het voorzitterschap is het uitvoeren van de werkgeversfunctie
eveneens bij hem belegd.
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Het secretariaat van de raad van toezicht is in
handen van Cindy Schmitz. Haar deskundigheid is
voor de raad van toezicht opnieuw belangrijk geweest. De nauwgezette voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden hebben een waardevolle
rol gespeeld in het goed en efficiënt functioneren
van de raad van toezicht.

Betaalde en onbetaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders
Per 31 december 2021 kende de Rijdende School de volgende toezichthouders en bestuurders.
Zij hadden naast hun functie bij de Rijdende School, ook nog onderstaande (neven)functies:

Naam

Rol Rijdende
School

(Neven)functie

(Neven)functie
bezoldigd?

Kees van Baak

Voorzitter RvT

Voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen

Nee

Secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk

Nee

Lid Raad van Advies Stichting Geldersch Landschap
en Kasteelen

Nee

Willem Kruijer

Vice-voorzitter
RvT

Voorzitter/beheerder VvE Hanzehaven te Zwolle

Nee

Jan Boots

Lid RvT

Directeur De Nederlandse Kermisbond NKB

Ja

Etienne van Hezik

Lid RvT

Directie VOF HEZAL

Ja

Marloek de Greeff

Lid RvT

Senior-adviseur bij gemeente Huizen en Regio Gooi
en Vechtstreek

Ja

Redacteur dorpsblad Blaricum hei & wei

Nee

Bestuurslid LKSCC
(Landelijk Katholiek Sociaal Cultureel Centrum)

Nee

Bestuurslid Landelijke parochie voor binnenvaart,
circus en kermis

Nee

Nora Booij

Directeur/
bestuurder
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Vergoedingsregeling
De leden van de raad van toezicht ontvangen een
vergoeding van € 2.500 per voor hun werkzaamheden. De voorzitter ontvangt een vergoeding van
€ 3.750 per jaar. Deze bedragen vallen binnen de
normvergoedingen van de WNT.
In 2021 is besloten om de jaarlijkse vergoeding
voor de leden van de raad te indexeren op basis
van de jaarlijkse vaststelling van de maximumbedragen van de WNT.
Reiskosten worden als onderdeel van de vergoeding aangemerkt en worden dus niet extra gedeclareerd.
Kosten voor deskundigheidsbevordering komen
voor rekening van de Stichting.
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Tot slot
Het jaar 2021 was een opnieuw een bijzonder
jaar. De raad van toezicht dankt hier alle medewerkers van de Rijdende School heel hartelijk
voor hun grote inzet en voortdurende enthousiasme. Het onderwijs aan de leerlingen is voor een
groot deel ‘gewoon’ doorgegaan. En waar dat
(even) niet kon volgens plan, dan maar op een
manier die wel mogelijk was. Met veel creativiteit
is het onderwijs en de organisatie daaromheen
doorgegaan. Ook dit jaar weer met de onderwijsen begeleidingsbehoeften van elke leerling als
uitgangspunt.
De directeur-bestuurder heeft in 2021 met haar
gehele team de continuïteit gewaarborgd en
daarnaast op vele onderdelen gewerkt aan organisatorische en inhoudelijke vernieuwingen. Een
prestatie van groot formaat! Chapeau!
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