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1 Jaarverslag 2020 
Dit is het jaarverslag van de Vereniging Nieuwe School Edam, te Edam-Volendam, hierna De 
Nieuwe School.  

De vereniging stelt zich ten doel het geven of doen geven van onderwijs, uitgaande van de 
principes van het jenaplan onderwijs. 

De vereniging gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid 
van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in die zin dat de leerling een 
eigen levensbeschouwing kan opbouwen, een en ander met respect voor de levens- en 
maatschappijbeschouwing van anderen. 

Verslag van het bestuur 
Bestuur van De Nieuwe School 
De Nieuwe School is een vereniging waarvan de ouders automatisch de leden zijn. Het 
Bestuur wordt grotendeels gevormd door ouders.  

Op de Algemene Ledenvergadering worden bestuursleden voor een periode van 4 jaar 
gekozen met de mogelijkheid tot verlenging van een tweede termijn van 4 jaar en in 
specifieke gevallen (bijvoorbeeld gebrek aan andere kandidaten, inbreng van specifieke 
deskundigheid) een derde termijn van 4 jaar. Het Bestuur bestuurt de vereniging en voert het 
zogenaamde ‘bevoegd gezag’ over de school. Het bestuur zorgt ervoor dat de 
omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn voor kinderen, groepsleid(st)ers en ouders. 

De taken en bevoegdheden van het bestuur en de door haar gedelegeerd taken en 
bevoegdheden aan de directeur zijn vastgelegd in het management statuut van Vereniging 
de Nieuwe school. 

Het bestuur hanteert de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' van de PO raad als 
leidraad. Deze code is gepubliceerd op de website van de school. Hierbij is per artikel van de 
code aangegeven op welke wijze de school voldoet aan de code. 

Samenstelling van het bestuur 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden: 

 Jacqueline Can, personeelszaken (vanaf juni 2019)
 Edwin Hoogland, schoolgebouw (vanaf juni 2019)
 Max Meerman, penningmeester (vanaf juni 2019)
 Mirjam Visser, secretaris en communicatie (vanaf augustus 2020)
 Joost Waals, voorzitter (vanaf december 2008, 3e termijn)

Felix Meijer is directeur, niet bestuurder. 

In 2020 heeft er een wisseling plaatsgevonden. Tijdens de ALV van 18 juni 2020 is Eva Rutsen 
uit het bestuur getreden. Zij was secretaris en belast met de portefeuille communicatie en 
onderwijs en heeft in augustus het stokje overgedragen aan Mirjam Visser.  

We bedanken Eva voor haar inzet en enthousiasme als bestuurder. We zijn verheugd dat ze 
zich blijft inzetten voor de school en zich verkiesbaar heeft gesteld voor de CvT en inmiddels is 
aangesteld tijdens de ALV van 26-11-2020. 

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/Managementstatuut-DNS-2020.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/DNS-Code-Goed-Bestuur-in-het-Primair-Onderwijs.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/08/Presentatie-ALV-18-juni-2020.pdf
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De bestuursleden hebben de volgende (betaalde) functies: 
• Jacqueline Can, Strategy Execution Lead Commercial Banking bij ABN AMRO Bank
• Edwin Hoogland, financieel controller bij Koninklijke BAM Groep
• Max Meerman, International Private Banker bij ABNAMRO MeesPierson
• Mirjam Visser, Adviseur Leiderschap & ontwikkeling bij Leeuwendaal
• Joost Waals, Partner bij Ernst & Young accountants

Hiernaast is Joost Waals nog voorzitter van Stichting Edams Museum (nevenfunctie). Verder 
geen nevenfuncties voor bestuursleden en de directeur Felix Meijer.  

Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld  
Het jaarverslag wordt beschikbaar gesteld op de website van de school onder informatie en 
is zo openbaar toegankelijk. 

https://www.denieuweschool.nl/
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Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergadert, samen met directeur, elke maand. Dit schooljaar is het bestuur twaalf 
keer bijeen geweest. Op twee momenten zijn er extra vergaderingen gepland vanwege de 
start van de coronacrisis en het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag. Drie 
vergaderingen hebben plaatsgevonden in aanwezigheid van de Commissie van Toezicht en 
bij één vergadering was de Intern Begeleider uitgenodigd.  

Zaken die aan de orde kwamen, waren onder andere:  
• Inspectiebezoek: de inspectie is op 24 februari 2020 in gesprek geweest met het 

bestuur en aansluitend met de Commissie van Toezicht en heeft op 2 maart een 
bezoek gebracht aan de school. Op deze dag is een film laten zien van kinderen die 
vertellen over hun leven en de school over 5 jaar. De algemene conclusie hiervan 
was: didactiek voldoende, aanbod voldoende en kwaliteitscultuur goed. Doelen van 
het bestuur en het team kwamen overeen met de aandachtspunten van de 
inspectie.

• Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken: deze hebben plaatsgevonden in de 
periode januari – maart. De rapportages hiervan zijn besproken in de ALV van 18 juni 
2020.

• Code goed bestuur en management statuut zijn vastgesteld en aan de MR 
voorgelegd voor advies. Daarnaast is een nieuw inkoopbeleid geformuleerd.

• In februari zijn in aanwezigheid van de Intern Begeleider de punten zorg en 
onderwijskwaliteit besproken, mede naar aanleiding van de CITO resultaten en 
verbeterpunten daaruit. Tezamen met signalen uit het oudertevredenheidsonderzoek 
is dit input voor passend onderwijs (en explicitering hiervan naar ouders).

• Leerlingenaantallen en op basis daarvan een formatieplan en (voorbereiding tot) 
uitbreiding naar 3 bovenbouwgroepen. In lijn daarmee is in mei een nieuwe 
leerkracht geworven voor de bovenbouw. Deze is met ingang van schooljaar 
2020-2021 gestart. (Het sollicitatieproces is geëvalueerd in augustus). Daarnaast zijn 
ook extra Chromebooks aangeschaft om dit mogelijk te maken. Het formatieplan is 
ter instemming voorgelegd aan de MR.

• Corona-pandemie en de gevolgen hiervan voor het onderwijs zijn vanaf maart het 
resterende deel van het jaar 2020 en doorlopend in 2021 onderwerp van gesprek 
geweest. Specifieke onderwerpen hierbinnen waren:

o RIVM richtlijnen implementeren in school
o Beschikbaar maken van leermiddelen voor leerlingen thuis
o Digitaal maken van lessen en momenten van contact met de 

stamgroep
o Noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen
o Extra aandacht voor zogeheten ‘zorgleerlingen’
o Lockdown voorjaar 2020 en voorbereiding lockdown start 2021
o Opstart 50% van het onderwijs in mei
o Musical groep 8 in Singel gebouw
o Gefaseerde inloop in het schoolgebouw
o Evaluatie thuisonderwijs
o Voortgang/opstart van gymonderwijs en schoolzwemmen
o Consequenties corona voor schoolkampen
o Regels rondom aanwezigheid ouders in de school en beleid voor 

dragen mondkapjes en desinfecteren handen. Oudergesprekken via 
MS teams

o Subsidieaanvraag onderwijsachterstand

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/07/Definitief-rapport-vierjaarlijks-onderzoek-bestuur-en-school.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/09/4.-De-Nieuwe-School-Edam-Oudertevredenheidsonderzoek-PO-Schoolrapportage.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/09/5.-De-Nieuwe-School-Edam-Leerlingtevredenheidsonderzoek-PO-Schoolrapportage.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/DNS-Code-Goed-Bestuur-in-het-Primair-Onderwijs.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/Managementstatuut-DNS-2020.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2021/02/Inkoopbeleid-Vereniging-De-Nieuwe-School-Edam-2.0-5-maart-2020.pdf
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• Het SKOV (financiële en (personele) administratieve ondersteuning) heeft besloten om 
op zoek te gaan naar een nieuwe accountant. Het bestuur heeft voorgesteld om aan 
te sluiten bij de zoektocht van het SKOV. Gezien het efficiënt werkt wanneer we 
dezelfde accountant als het SKOV (ons administratiekantoor) gebruiken. Hierbij heeft 
het bestuur de wensen van de Nieuwe School besproken en zijn er in samenspraak 
met SKOV een viertal partijen benaderd en een drietal offertes ontvangen. De nieuwe 
account is Van Ree, kantoor Zwolle geworden. De ALV is hiermee op 18 juni 2020 
akkoord gegaan.

• Financiën: begroting 2020-2021, jaarrekening 2019 en tussentijdse cijfers 2020 zijn 
besproken. Er is met ingang van de begroting 2021 gekozen voor ondersteuning vanuit 
Vereniging Bijzondere Scholen (Marcus Driessen),  bij het opstellen van de 
meerjarenraming en de begroting. Mede gezien de geplande wijziging in bekostiging 
systematiek vanuit de Rijksoverheid ingaande op 1 januari 2023, de uitbreiding naar 3 
bovenbouwgroepen en de (ver)nieuwbouwplannen (Integraal huisvesting plan 
Gemeente Edam – Volendam) hebben we besloten om Marcus Driessen te vragen 
om voortaan mee te denken en te adviseren.

• Plan werkdrukverlaging met aandacht voor de vakdocent muziek en gym, 
ondersteuning van de onderbouw en bovenbouw, conciërge, verhoging 
werktijdfactor, schaal onderwijsassistent en acties waardoor leerkrachten bij elkaar in 
de groep kunnen kijken, gesprekken met externe begeleiders tijdens schooltijd kunnen 
plaatsvinden en er vervanging is voor kindgesprekken tijdens schooltijd.

• Er is besloten om voor enkele uren per week administratieve en facilitaire 
ondersteuning aan te trekken voor de directeur. Dit is ingegaan in april 2020.

• Er hebben voor de zomer 2020 functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de 
teamleden door de directeur en het bestuurslid personeel. Later is dit ook gebeurd 
met de directeur zelf.

• De Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft plaatsgevonden in juni 2020. Actiepunten 
hieruit zijn opgesteld en ARBO beleid wordt geformuleerd.

• Mede als gevolg van het inspectierapport is het bestuur aan de slag gegaan met 
doelen (hoe te besturen op onderwijskwaliteit) en scholing/professionalisering van het 
bestuur, de MR en de Commissie van Toezicht. In de bestuursplanning 2020-2021 wil 
het bestuur de kwaliteitscyclus (plan do check act) zichtbaarder en concreter maken 
(mede naar aanleiding van het signaal van de inspectie).Bestuursleden hebben 
webinars bijgewoond vanuit de VBS aangeboden.

• Jaarplan directeur met hierin aandacht voor 3 belangrijke onderwerpen:
1. toekomst van de school (onderwijskundige visie, personele consequenties door 

vertrek leerkrachten en directeur en vertrek voorzitter bestuur, school en plein)
2. samenwerking (in bouwgroepen, verantwoordelijkheid voor opvolging en 

inhoudelijk (rekenen, Staal)
3. Jenaplan (projecten, onderzoekend leren, creativiteit) Dit is een belangrijk 

fundament van de school.
• Voor het opstellen van het profiel voor een nieuwe directeur is breed 

geïnventariseerd: bij ouders, bij kinderen, bij het team, bij CvT en MR en vanuit het 
bestuur. Het profiel wordt gebruikt door de sollicitatiecommissie die begin 2021 van 
start is gegaan.

• De kinderraad is met actuele onderwerpen betrokken zoals 
leerlingtevredenheidsonderzoek en wensen voor het profiel van de nieuwe directeur.

• Er is besloten over contracten rondom inkoop van energie. Het huidige contract bij 
NLE liep af, op basis van prijs, duurzaamheid is er gekozen voor een driejarig contract 
bij Van de Bron.

• Ter waardering van het lage ziekteverzuim afgelopen jaar van het team is er besloten 
om vanuit de ontvangen teruggave uit vervangingsfonds een nieuwe koffiemachine 
voor het team aan te schaffen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-primair-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-primair-onderwijs
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/09/5.-De-Nieuwe-School-Edam-Leerlingtevredenheidsonderzoek-PO-Schoolrapportage.pdf
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Strategie 

Plan, do, check and act 
Onderstaand figuur visualiseert de kwaliteitscyclus van Vereniging De Nieuwe School Edam. 
Wanneer bespreken we welke onderwerpen, met daarbij de vaste volgorde van plan, do, 
check en act. 

Tijdens de studiedag van 6 december 2019 heeft het team en het bestuur samen 
vooruitgekeken onder de noemer ‘de nieuwe school in 2025’. Aan de orde kwamen een 
herijking van de missie, visie en waarden en in het bijzonder het Jenaplan onderwijs.  

Verder sprake we onder meer  over het aanstaande personeelsverloop (pensionering). En 
het themagericht onderwijs met in dat kader het inzetten van experts op een gebied, De 
onderwijsvisie op ICT kwam aan de orde, niet wetende dat een paar maanden later dit zeer 
actueel bleek. 

Bovenstaand een visualisatie van de besproken onderwerpen. 
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In 2020 is er vervolg gegeven door het team aan hetgeen wat is ingezet tijdens de studiedag 
van 6 december 2019.  

Ook zijn de leerlingen betrokken geweest bij het geven van input, structureel via de 
kinderraad. Maar ook tijdens een eenmalige nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020, middels 
het laten opschrijven van een nieuwjaarswens door de kinderen. Dit leverde 160 kaartjes en 
243 ideeën op. Deze zijn verdeeld in 5 categorieën. Het gaf een goede indruk van wat er 
leeft bij de leerlingen. Grofweg zijn er ideeën gegeven over de inhoud van het onderwijs 
(wat zou je graag meer terug zien of willen leren), en met betrekking tot de (ver)nieuwbouw 
(de wensen mbt de inrichting van het gebouw en apart het schoolplein). De onderbouw gaf 
aan wat ze over 5 jaar willen beheersen (ik over 5 jaar).  

Verder werd er in 2020 tijdens een online ledenvergadering door een vertrekkend leerkracht 
nog eens uitgebreid stilgestaan bij de essenties van Jenaplan onderwijs. Vele ouders spraken 
na afloop hun waardering hierover uit. 

Strategisch personeelsbeleid 
Het bestuur bespreekt in de bestuursvergaderingen het personeelsbeleid. Kernpunten van 
het strategisch personeelsbeleid zijn voldoende formatie (kwantitatief en kwalitatief) zodat 
kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden met ruimte voor individuele begeleiding van 
de kinderen. Verder heeft de school actief beleid op gebied van opleiding en nascholing. 
Personeelsleden krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen en specialiseren in aanpalende 
onderwerpen. Hiermee verrijkt het team haar expertise. Verder wordt ook doorgroei van 
personeelsleden gestimuleerd voor zover dat binnen deze school met beperkte omvang 
mogelijk is. Mooi voorbeeld is de doorgroei van onze interne begeleider naar directeur van 
onze school per 1 augustus 2021. Het bestuur heeft als aandachtspunt om het strategisch 
personeelsbeleid komend jaar weer te actualiseren naar aanleiding van wijzigingen van de 
formatie komend schooljaar als gevolg van pensionering van twee leerkrachten, de 
directeur en de ondersteuner op gebied van ICT. 

Er is geen sprake geweest in 2020 van uitkeringen na ontslag. Derhalve valt er ook niets te 
melden aangaande gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag. 

Onderwijsachterstand 
Het bestuur heeft periodiek de voortgang van het onderwijs en de resultaten op de agenda 
staan. De IB`er en directeur geven hierover een terugkoppeling waarnaar er een dialoog 
ontstaat. 

De school heeft aanvullende middelen toegekend gekregen in oktober 2020 om eventuele 
onderwijsachterstanden als gevolg van het thuisonderwijs in te lopen. 

Voor verdere achtergrond over de resultaten verwijzen we naar het onderwijskundig verslag. 

Klachtenregeling, klachtencommissie en vertrouwenspersoon 
De school heeft een klachtenregeling, een klachtencommissie en een interne en externe 
vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover is opgenomen in de schoolgids die ook op 
onze website staat. Afgelopen jaar zijn er geen klachten bij het bestuur gemeld. 
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Zaken met mogelijk politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) 
De Nieuwe School onderkent een aantal zaken met mogelijk politieke of maatschappelijke 
impact (overheidsprioriteiten) waar zij op korte en lange termijn rekening mee houdt in haar 
beleid: 

- Toenemend belang van ICT. De school heeft in 2018 Chromebooks aangeschaft om
leerlinge vroegtijdig te laten omgaan met ICT. Hierbij wordt in het onderwijsprogramma niet
alleen aandacht besteed aan de technische toepassing maar ook het gedrag dat hoort bij
verstandig omgaan met ICT en sociale media.

- Duurzame leefomgeving. De school heeft het inkoopbeleid geactualiseerd waarbij
gestreefd wordt naar duurzame inkoop van diensten en producten. Er is overgestapt naar
een andere duurzame energie leverancier (Van de Bron). Verder wordt gekeken naar
mogelijkheden op ons schoolgebouw bijna energie neutraal te kunnen maken bij de
(ver)nieuwbouw in 2024. Hierbij wordt o.a. gedacht aan zonnepanelen op het dak.

- Kunst & Cultuur. De school geeft prioriteit aan kunst en cultuur, onder andere door culturele
activiteiten, muziek- en dansonderwijs en projecten. Elk jaar wordt een bedrag van euro
5.000 beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten (tot 2020 het Theo Vries Cultuurfonds).

- Themagericht onderwijs. De school heeft de ambitie om themagericht onderwijs verder te
ontwikkelen waarbij cognitieve vakken zoals lezen, schrijven en rekenen meer geïntegreerd
worden in de projecten. Hiermee stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling op de
essenties van Jenaplan onderwijs.

- Personeelstekort in het onderwijs. De school ervaart dat vervanging bij ziekte in sommige
gevallen moeilijk is op te vangen. Veelal zijn teamleden bereid voor elkaar in te vallen en
tijdelijk meer te werken. Daar zijn wij onze medewerkers zeer dankbaar voor. In sommige
gevallen is het niet mogelijk intern uitval op te vangen en zijn wij afhankelijk van de
mogelijkheden om extern tijdelijk aan te stellen. Helaas lukt dit niet altijd. Het bestuur is
voornemens het strategisch personeelsbeleid verder te ontwikkelen om hiermee mogelijke
uitval te beperken en flexibiliteit te vergroten.

Internationalisering 
Er zijn in 2020 geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot internationalisering. De school 
heeft deze ambitie niet en derhalve zijn er ook geen verwachte toekomstige ontwikkelingen 
op dit gebied. 
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Huisvesting 

Integraal Huisvestingplan gemeente Edam - Volendam 
Gemeente Edam-Volendam heeft in 2018 het initiatief opgepakt om in gezamenlijkheid met 
de besturen van de verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente te komen tot een 
integraal huisvestingsplan (IHP).  

Zaken die in het IHP onder meer aandacht krijgen zijn; duurzaamheidsambities, diversiteit van 
het onderwijs,  bewegingsonderwijs, aansluiting met jeugdzorg, wijkfunctie scholen, 
eventuele samenwerking met bedrijfsleven. 

Hiervoor zijn ook in 2020 en 2021 alweer een aantal bijeenkomsten geweest met de 
verantwoordelijk ambtenaar binnen de gemeente, wethouders A.J.C. Koning en V. Tuijp en 
de vertegenwoordigers van de schoolbesturen. 

In samenwerking met de schoolbesturen worden de onderwijsvisies en gezamenlijk ambities 
vertaald naar een visie op onderwijshuisvesting. 

Eerder is op basis van onderwijsvisie, leerlingenprognoses en een schouw van de scholen 
bepaald dat De Nieuwe School in aanmerking zal komen voor (ver)nieuwbouw of 
uitgebreide renovatie rond 2025/2026. 

De concrete invulling daarvan is in 2020 onderdeel van gesprek geweest, ook in 2021 zullen 
deze gesprekken navolging krijgen. 

Namens de Nieuwe School zijn Edwin, Max en Felix aanwezig bij de besprekingen. 
Gezien het belang voor de school zal er, indien daar aanleiding voor is, extern advies worden 
ingewonnen.  

Loodtest drinkwater 
In het voorjaar 2020 verschenen berichten in de media over de mogelijke aanwezigheid van 
loden (toevoer) waterleidingen in oudere gebouwen (gebouwd voor 1960) en de 
mogelijkheid tot gezondheidsklachten bij met name kinderen. 

Hoewel het bouwjaar van DNS voor 1960 ligt, zijn er door de tijd heen diverse renovaties 
geweest waarbij ook de leidingen zijn vervangen. Derhalve hebben we in Maart een test uit 
laten voeren op de mogelijke aanwezigheid van lood in het drinkwater op school, hier bleek 
geen sprake van te zijn. 

COVID– 19  
In verband met de COVID19 uitbraak is er in 2020 extra aandacht gevraagd voor ventilatie 
binnen schoolgebouwen in het algemeen. 

De Nieuwe School beschikt niet over een geforceerd ventilatiesysteem en moet daarom 
natuurlijk ventileren door ramen te openen. 

In het voorjaar heeft het bestuur een meting laten doen om na te gaan of de minimale 
waarden (zoals gesteld in het geldende Bouwbesluit) worden gehaald. Dit was het geval. 
Ook gedurende de rest van het jaar en tijdens de strenge weken vorst is er geventileerd door 
ramen te openen. 



11 

In 2021 zullen metingen herhaald worden om te controleren of we blijven voldoen aan de 
gestelde waarden. 
Naast ventilatie heeft 2020 op vele vlakken in het teken gestaan van de Corona 
maatregelen, net als 2021. Tijdens (extra) bestuursvergaderingen is er gehandeld op basis 
van de ons bekende informatie en binnen de mogelijkheden van het schoolgebouw. 

Voorbeelden zijn de aanvullende afspraken met de schoonmaak, leerlingen die zijn 
meegenomen in het belang van handenwassen, een handen desinfectiezuil is geplaatst bij 
de ingang, teamleden hebben onderlinge verder afspraken gemaakt. De aankomst en 
vertrektijden voor de kinderen zijn verruimt om drukte te vermijden, er zijn duidelijke afspraken 
om de aanwezigheid van ouders binnen het schoolgebouw te minimaliseren en over het 
wachten bij ophalen op en rond het schoolplein. Inmiddels zijn er ook meerdere (extra) 
ingangen voor de verschillende stamgroepen in gebruik.  

Onderhoudsplan 2020 en komende jaren 
Het bestuur heeft in het verleden aan Bureau Bos gevraagd een meerjarig onderhoudsplan 
(MJOP) op te stellen. Dat rapport is uitgebracht op 28 juni 2018. Doel hiervan is de veiligheid, 
het comfort en functionaliteit(en) van het gebouw te behouden binnen de gelden die 
hiervoor beschikbaar zijn. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar uitvoering gegeven aan dit plan, binnen de 
beperkingen die een relatief oud gebouw met zich meebrengt. Ook in de komende j(a)aren 
zal het bestuur uitvoering geven aan dit plan. 

Het proces rond het IHP maakt wel dat grote investeringen nauwkeurig afgewogen moeten 
worden met het oog op een aanstaande renovatie. 

Er is derhalve aanvullend een inventarisatie geweest onder de gebruikers van het gebouw en 
mede aan de hand hiervan een lijst gemaakt met gewenste werkzaamheden. Filosofie is 
werkzaamheden die op termijn gepland zijn (0 – 5 jaar), indien passend, naar voren halen. 
Zodat er al direct resultaat is.  

Door in een aantal gevallen het noodzakelijk onderhoud naar voren te halen en daarna een 
aantal jaren minimaliseren tot het noodzakelijke alvorens de (ver)nieuwbouw start, is er lang 
‘plezier’ van het gepleegde onderhoud. Dit is zo ook besproken met de leden tijdens de ALV 
van 26 november 2020. 

In het najaar 2020 hebben we reeds een start gemaakt met werkzaamheden die ervoor 
moeten zorgen dat het gebouw tot de renovatie veilig en comfortabel gebruikt kan worden. 
Deze werkzaamheden zullen in 2021 nog doorgaan. 

Denk hierbij onder meer aan; het plaatsen van 2 nieuwe deuren en afscheidingen op de 
zolders tegen geluid, nieuwe zonwering op een aantal plekken, aanpassing van elektra en 
verlichting. 

In het kader van het IHP heeft de gemeente ook opdracht gegeven tot het houden van een 
technische schouw van het gebouw op 29 september 2020. Hiervan is een rapport 
opgemaakt door de BCN Groep. De voorziening Groot Onderhoud blijft gebaseerd op het 
rapport van Bureau Bos. 
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Uitbreiding leerlingen aantal 
De afgelopen periode is het aantal leerlingen verder gegroeid. 
De Nieuwe School heeft nu 2 onderbouw, 3 midden- en 3 bovenbouw groepen. 

Hiervoor is er in 2020 een extra lokaal in gemeenschapsruimte gerealiseerd. 
De ruimte heeft daarmee een dubbele functie gekregen, de gemeenschapsruimte zal 
tevens behouden blijven. 

Bij deze groei is rekening gehouden met het aantal leerlingen wat passend is bij de 
oppervlakte van het schoolgebouw en de daarbij behorende normeringen. 

De sterke groei op korte termijn komt mede gezien er leerlingen van de wachtlijst zijn 
ingestroomd.  

Wij laten kinderen toe die voldoen aan de volgende criteria: 

 Kinderen die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt
 Kinderen die deelnemen aan alle activiteiten, zoals beschreven in het schoolplan,

activiteitenplan, de jaarkalender en het ritmisch weekplan.
 Kinderen kunnen voor het eerst naar school als ze de leeftijd van vier jaar hebben

bereikt. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf de dag dat het kind drie jaar is.
 De Nieuwe School laat per schooljaar maximaal twintig vierjarige kinderen toe, tenzij

het bestuur heeft besloten hiervan af te wijken. We tellen van 1 augustus tot 1
augustus.

Schoolplein 
We zijn in een onderzoekende fase om het schoolplein te verbeteren. Aandachtspunten zijn 
o.a. de afwatering en vergroening. Tijdens de ALV praten we de leden bij over de voortgang
en daarnaast is er direct contact met de tuinwerkgroep.

Algemene ledenvergadering en O&T café 

De leden van de vereniging De Nieuwe School zijn tevens intern toezichthouder op het 
functioneren van het bestuur van de school. De Nieuwe School hecht een grote waarde aan 
een actieve groep ouders die onder andere middels de Algemene Ledenvergadering 
inspraak kunnen hebben op het beleid van de school. 

Om dit te faciliteren, organiseert de school een aantal keer er jaar een Algemene 
Ledenvergadering (ALV), eventueel gecombineerd met het O&T Café. Het Ouder & Team 
Café (O&T café) is een avond waarbij Ouders en Team gezamenlijk geïnformeerd worden, 
ervaringen uitwisselen op een onderwerp wat het onderwijs op onze school speelt. Met 
elkaar van gedachte wisselen en in gesprek gaan is hierbij een belangrijk onderdeel. 

De ALV vergadering van maart is komen te vervallen in verband met de uitbraak van het 
corona virus. Vanaf juni hebben de ALV vergaderingen online plaatsgevonden: 

- ALV 18 juni 2020
- Mini-ALV en O&T Café op 26 november 2020

Tijdens de ALV van juni zijn de onder andere de volgende onderwerpen besproken: 
• Verslag van het inspectiebezoek
• Uitkomsten ouder- en leerlingtevredennheidsonderzoeken
• Jaarverslag 2019 / ouderbijdrage / begroting 2020
• Management statuut en inkoopbeleid ter goedkeuring
• Bestuurswisseling, nieuwe secretaris

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/Managementstatuut-DNS-2020.pdf
https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2021/02/Inkoopbeleid-Vereniging-De-Nieuwe-School-Edam-2.0-5-maart-2020.pdf
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In november was de digitale opkomst groot: 50 deelnemers. In het ALV-gedeelte is aan de 
orde gekomen: aanstaande wijzigingen in team en het bestuur, financiën: de tussentijdse 
cijfers 2020 & voorlopige begroting 2021 en de ontwikkelingen rondom huisvesting. Tijdens 
Ouder&Team café zijn er breakouts georganiseerd met kleine groepen die gesproken hebben 
over essentiële thema’s. 

1. In twee subgroep(en)en is doorgesproken over uitkomsten ouder- en
kindertevredenheidsenquête

2. In één subgroep is input geleverd over het profiel van een nieuwe directeur.
praten over toekomst van de school

3. In de laatste subgroep is gesproken over vernieuwbouw van de school en de
ophanden zijn aanpassingen aan het schoolplein.

Contact met de MR 
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur onderhouden de contacten met 
de medezeggenschapsraad. De agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen 
worden ter informatie aan de MR verstuurd. Daarnaast geeft de penningmeester een 
toelichting op de begroting en de jaarrekening. Stukken worden ter advies of ter instemming 
voorgelegd aan MR. 

Contact met de Commissie van Toezicht 
De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben namens het bestuur drie keer overleg 
gehad met de Commissie van Toezicht. Tijdens deze vergaderingen zijn de financiën aan de 
orde gekomen, alsmede de plannen voor IT in het onderwijs, huisvesting en de taakopvatting 
van de commissie. De commissie bestond tot eind 2020 uit Miranda Palthe en Sacha Pistora 
en is in de laatste ALV in november vervangen door Grietje Hoogerdijk, Eva Rutsen en Jeroen 
Janssen. De aftredende commissieleden zijn bedankt voor hun inzet en betrokkenheid 
gedurende vele jaren. 

Tenslotte 
Veel scholen, zeker ook de kleine ‘éénpitters’ zoals De Nieuwe School, hebben al besloten 
het besturen van hun school uit te besteden aan een grotere of externe organisatie. Tot nu 
toe heeft De Nieuwe School daar niet voor gekozen. Het bestuur, de directie en het team 
ervaren de huidige bestuursvorm als een rijkdom, omdat de meeste lijnen kort en persoonlijk 
zijn (hoewel dit af en toe ook lastig kan zijn). Wij geloven dat onze school mede daardoor 
dynamisch en alert kan zijn. Het blijft wel belangrijk dat we de ‘keuze’ voor de gewenste 
bestuursvorm als ouders samen maken. Want zonder de bereidheid van ouders zal er geen 
bestuur zijn dat uit ouders bestaat! 

We danken Felix en het team voor hun inzet en flexibiliteit in het afgelopen turbulente jaar. 
Ook dank aan alle (groot) ouders en vrijwilligers die hebben meegeholpen. 

Het bestuur van de Nieuwe School: 

Jacqueline Can, personeelszaken 
Edwin Hoogland, schoolgebouw 
Max Meerman, penningmeester 
Mirjam Visser, secretaris en communicatie 
Joost Waals, voorzitter  
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Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht bestaat uit twee leden, Miranda Palthe en Sascha Pistora tot 26 
november 2020. Vanaf 26 novemer 2020 tot heden bestaat de CvT uit: Grietje Hoogerdijk, 
Jeroen Janssen en Eva Rutsen.  

In het dagelijks leven werkzaam als respectievelijk Leraar Nederlands (onderbouw) op het 
Clusius College in Purmerend en als freelance journalist (Grietje), Customer Service 
Transformation Manager EMEA (Europe - Middle East - Africa) bij het bedrijf MSA (The Safety 
Company) (Jeroen) en leraarkracht onderbouw op brede school De Kinkerbuurt (Eva). Geen 
verdere nevenfuncties. 

De commissie komt drie keer per jaar bijeen, voorafgaand aan een bestuursvergadering en 
heeft dan overleg met de voorzitter, secretaris en/of penningmeester.  

De Nieuwe School is een vereniging en alle ouders zijn lid van deze vereniging en houden 
gemeenschappelijk, middels de Algemene Ledenvergadering (ALV), toezicht op het bestuur 
van de Nieuwe School. Met andere woorden, het toezicht op het bestuur ligt bij de leden.  

Omdat het praktisch gezien moeilijk is om met alle leden goed toezicht uit te oefenen, is er 
een Commissie van Toezicht, een soort “verlengstuk“ van de ALV die een aantal keren 
samen zit met het Bestuur en de MR om zo concreet invulling aan het toezicht te geven. 

Wat doet de Commissie van Toezicht? 
Op de ALV en mini ALV’s doet de Commissie van Toezicht verslag van hoe zij toezicht houdt 
op het beleid van het bestuur en wat zij daartoe heeft ondernomen. 
De Commissie van Toezicht overlegt minimaal 3x per jaar met het bestuur over het beleid van 
de school. 
De Commissie van Toezicht ontvangt alle notulen van de bestuursvergaderingen en blijft op 
deze manier goed op de hoogte van wat er speelt met betrekking tot het besturen van de 
school 
De Commissie van Toezicht houdt toezicht aan de hand van een opgesteld Toezichtskader 
waarin de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden concreet staan aangegeven. De 
code goed bestuur vormt hiervoor de leidraad. 

CvT nieuwe samenstelling 
Tijdens de ALV van 26 november 2020 hebben de leden van de vereniging drie nieuwe leden 
voor de CvT benoemd. Grietje Hoogerdijk, Jeroen Janssen en Eva Rutsen zijn aangesteld. De 
leden hebben Miranda en Sascha hartelijk bedankt voor de vele jaren van inzet voor de 
school. 

De CvT in deze nieuwe samenstelling heeft naar aanleiding van het inspectierapport de 
volgende voornemens geformuleerd: 

De CvT zal vanaf de volgende jaarverslagen meer aandacht besteden aan de 
verantwoording over de resultaten van zijn handelen. Dit betreft dus het aankomende 
jaarverslag van 2021 waarop deze CvT het kan toepassen. 
De CvT zal de doelmatige besteding van het geld dat het bestuur van het Rijk krijgt 
toelichten in het jaarverslag. Het zogenaamd beleidsrijk begroten en hierop toezien dat dit 
ook is gebeurd. Dit deed de CvT altijd al tijdens de vergaderingen maar dit werd niet al 
zodanig vastgelegd. 
De CvT waardeert de open houding van het bestuur en de uitnodiging om aan te schuiven 
bij de vergaderingen omtrent het coronabeleid en hoopt dat deze houding gecontinueerd 
blijft. 

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/01/Toezichtskader-Commissie-van-Toezicht.pdf
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2020 
Zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest zijn o.a. het management statuut, 
inkoopbeleid, huisvestingsplan, het onderzoek van de inspectie,  de aanpak omtrent Covid-
19 (begin 2021 is er een extra vergadering over dit onderwerp geweest samen met bestuur 
en MR), de cijfers over 2019 en de begroting 2020, 2021. Hierbij bevraagt de CvT het bestuur 
over het gevoerde beleid, de gemaakte keuzes en de doelmatige besteding van de 
middelen. Ook heeft de CvT ingestemd dat de nieuwe accountant Van Ree is geworden, in 
lijn van de gemaakte keuze door het administratiekantoor (SKOV). 

De CvT bespreekt met het bestuur de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en de 
meerjarenraming voorafgaand aan de algemene ledenvergadering. Hierbij wordt ook 
aandacht besteed aan de naleving van wettelijke voorschriften en de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Op 31 mei 2021 heeft de 
CvT deze stukken met het bestuur besproken en zal tijdens de ALV op 17 juni 2021 het advies 
geven aan de leden om deze stukken goed te keuren. Een keer per jaar wordt de Code 
Goed Bestuur doorgenomen en wordt het bestuur hierop bevraagd. De wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de Code Goed Bestuur is gepubliceerd op de website: DNS 
Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De CvT evalueert het functioneren van het 
bestuur en koppelt dit terug aan het bestuur. Hierbij is de CvT voornemens om op de ALV van 
17 juni 2021 de leden te adviseren decharge te verlenen aan het bestuur. De leden gaan 
over de benoeming, ontslag en schorsing van bestuursleden. Van beloning is geen sprake. 
Op 17 juni 2021 zal de ALV zich uitspreken over de wijziging van de bestuurssamenstelling. Alle 
benoemingen van bestuursleden zijn door de leden goedgekeurd tijdens een van de drie 
ALV’s die per jaar worden gehouden. 

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/06/DNS-Code-Goed-Bestuur-in-het-Primair-Onderwijs.pdf
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Verslag van de medezeggenschapsraad 

MR Jaarverslag 2020 

De MR is het afgelopen kalenderjaar zes keer bij elkaar gekomen. Hieronder een overzicht 
van de belangrijkste punten die besproken zijn.  

Het team heeft samen met bestuur en MR in december 2019 een studiedag gevolgd met de 
focus op De Nieuwe School in 2025. Naar aanleiding van deze studiedag, waarbij de focus 
o.a. lag op het onderwijsaanbod en gebouw, zijn we in 2020 daar mee verder gegaan. Hier is
de voorkeur uitgesproken voor het maken van een achtste groep, een derde
bovenbouwgroep. Er is gekeken naar de formatie-, en ruimtemogelijkheden voor het vormen
van een extra groep. Opschorten van de wachtlijst wordt meegenomen. Daarnaast wordt
de wens geuit voor het doorvoeren van gelijke schooltijden. Eind van het schooljaar is het
jaarplan, de formatie en het vakantierooster bekeken en besproken.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar bestaat de oudergeleding van de 
MR uit Ylonka Pauw en Sanneke Broek. De teamgeleding bestaat uit Francis en Danielle. 

Maandelijks worden de notulen van de bestuursvergaderingen doorgenomen. Bij vragen en 
opmerkingen wordt er contact opgenomen met het bestuur. Belangrijke besproken punten 
zijn het financieel jaarverslag, het managementstatuut, MR statuten, document 
werkdrukverlaging, ouder/kind enquête en evalueren van thuisonderwijs gedurende 
lockdown periode 1 Covid-19.  

Naar aanleiding van het inspectiebezoek in maart is de MR op zoek gegaan naar een 
scholingsbijeenkomst. Deze staat gepland voor kalenderjaar 2021. 

Vanuit de oudergeleding is een aantal punten naar voren gekomen, die de teamgeleding 
vervolgens weer mee heeft genomen naar een teambijeenkomst. De volgende punten zijn 
besproken: Engels op De Nieuwe School en het pestprotocol. Door Covid-19 missen ouders 
de communicatie betreffende gebeurtenissen binnen de school. Naar aanleiding daarvan 
zijn de volgende afspraken gemaakt; bij een ziekmelding van een teamlid worden ouders 
door Felix geïnformeerd over de vervanging. Nieuwe ouders hebben niet de kans gekregen 
om andere ouders en kinderen te leren kennen binnen de school. De onderbouw heeft 
middels thema post een adressenboek+ foto van ieder kind gemaakt en gedeeld, zodat ook 
de nieuwe ouders een gezicht hebben bij de naam. Vieringen staan hoog in het vaandel. 
Deze zijn en worden gevierd volgens de richtlijnen van de RIVM.  

Volgend schooljaar gaat een aantal teamleden de school verlaten in verband met 
pensioen, waaronder onze directeur Felix. Er is gesproken over het tijdpad, profiel van de 
nieuwe directeur en de sollicitatiecommissie.  

Het officeaccount van de MR is actief. Ouders kunnen mailen naar MR@denieuweschool.nl 
en zullen vanuit dit account, indien gewenst, een reactie ontvangen. 

namens de Medezeggenschapsraad, 
Danielle Hazebroek 
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Commissieverslagen 

Werkgroep Activiteiten 

Het jaar 2020 stond voor de werkgroep activiteiten vooral in het teken van met lede ogen 
aanzien wat allemaal niet door kon gaan. Het jaar was goed begonnen met de jaaropening 
met als thema: De Nieuwe School in 2025. Tijdens een studiedag eind 2019 had het team hier 
al eens over mogen nadenken en nu was het de beurt aan de kinderen. Ze schreven op een 
briefje wat ze graag zouden willen voor 2025. Dat kon van alles zijn, van de vormgeving van 
het gebouw tot het onderwijsaanbod. Tijdens de jaaropening werden deze briefjes 
verzameld in de gemeenschapruimte.  

In maart werd de hal mooi versierd in het kader van het schoolproject Samenleven. De 
bovenbouw richtte zich op 75 jaar vrijheid en in de onder- en middenbouw werd het project 
meer op de kinderen zelf gericht met als titel: zorg voor elkaar. Het zomerfeest dat in 2020 
voor de eerste keer op de agenda stond, kon niet doorgaan. Net zoals het Paasontbijt, 
Koningsspelen en de sportdag. Na de zomervakantie kon de hal wel weer versierd worden, 
dit keer bij het thema Communicatie.  

Met de Sinterklaasviering kon de werkgroep zich revancheren. Met inachtneming van alle 
maatregelen, was er voor de kinderen toch een prachtig feest van gemaakt. Het verhaal 
speelde in op het thema Communicatie, in het bijzonder post. De kinderen kregen brieven 
van de Sint in de klas, maar ook thuis. Op vrijdag 4 december kwam de Sint met één Piet in 
een oldtimer Renault 4 het schoolplein op, terwijl de kinderen voor de ramen stonden. 
Daarna zijn ze alle klassen langsgegaan. Aan het einde van de ochtend stonden alle 
kinderen op het schoolplein om Sint weer uit te zwaaien toen ze weer per auto vertrokken.  

De kerstviering mocht niet doorgaan, in verband met de lockdown die onverwacht werd 
ingevoerd. Door snel schakelen van het team kon het kerstontbijt, een dag eerder dan 
gepland, toch doorgegaan. 

Documentatie Werkgroep 

De groep ouders die de docu-groep vormen heeft zich dit jaar weer geweldig ingezet. Met 
inachtneming van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 kon zo de docu openblijven. 
Hier zijn we heel dankbaar voor.  

De collectie is weer uitgebreid met bestsellers, nieuwe toppers en boeken ter bevordering 
van de digitale geletterdheid. Vanaf het dit schooljaar is iedere basisschool verplicht het vak 
digitale geletterdheid op te nemen in het lesprogramma. We hebben de serie Lees je digiwijs 
van Zwijsen aangeschaft. Deze boeken zijn ter bevordering van de vier basisvaardigheden 
die kinderen moeten beheersen om op een verantwoordelijke en veilige manier in de 
digitale wereld te functioneren: ict-vaardigheden, informatievaardigheden, computational 
thinking en mediawijsheid. De boeken sluiten zo aan bij het lespakket dat de school 
aanbiedt.  

Een grote hit onder de kinderen zijn de Graphic Novels die we in de collectie hebben: 
stripverhalen met het karakter van een roman. Onderwerpen als het leven van Van Gogh, 
Anne Frank en de burgeroorlog in Beiroet worden zo beeldend verteld, dat het aantrekkelijk 
of behapbaar maakt voor de (bovenbouw-)kinderen.  
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Werkgroep Verkeer

De verkeerscommissie is een gezamenlijk initiatief van de Edamse basisscholen en heeft als 
primair doel kinderen bewust met het verkeer, en de gevaren in het verkeer, bezig te laten 
zijn. Iedere school wordt daarbij vertegenwoordigd door een tweetal ouders en een 
leerkracht. Zij begeleiden de verkeersactiviteiten in of namens de school. Daarnaast kunnen 
ouders ook hun op- en aanmerkingen over verkeerssituaties op weg van en naar school 
voorleggen aan de verkeerscommissie. De Nieuwe School wordt vertegenwoordigd door 
Sanne Sinselmeijer (groepsleerkracht bovenbouw), Marten Schoute (ouder) en Fred van 
Riesen (ouder). 

 De verkeerscommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken te 
bespreken en om specifieke evenementen zoveel mogelijk gezamenlijk te coördineren. 
Daarnaast zijn bij deze overleggen ook vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland 
en/of de Vervoerregio aanwezig. Deze partijen verzorgen het lesmateriaal met betrekking tot 
het verkeer dat de scholen naar eigen inzicht in kunnen zetten tijdens hun lessen. 

Ieder jaar staan er voor de kinderen in ieder geval twee evenementen op het programma, 
het fietsverkeersexamen en de fietsverlichtingsactie. Helaas heeft het fietsverkeersexamen dit 
jaar niet plaatsgevonden door de corona-maatregelen. Daarentegen was er gelukkig wel 
ruimte voor de fietsverlichtingsactie. Deze vond plaats op 21 oktober 2020. Op een enkele 
fiets na werden er geen problemen geconstateerd op de Nieuwe School. 

• Het fietsverkeersexamen. Elk jaar wordt het verkeersexamen afgenomen. De
verkeerscommissie begeleidt het examen in Edam samen met Veilig Verkeer Nederland. Alle
kinderen uit groep 7 leggen een vooraf uitgestippeld parcours af in Edam-Volendam. Vooraf
kunnen de kinderen de route op YouTube bekijken en wordt geadviseerd om de route
minimaal 1x voor het examen te fietsen. De kinderen leren veilig deel te nemen aan het
verkeer. Ouders kijken langs de route of de kinderen zich aan de regels houden. Hopelijk
kunnen we in 2021 het examen weer organiseren.

• De fietsverlichtingsactie. Ieder jaar wordt de fietsverlichtingsactie door de
verkeercommissie gecoördineerd. Deze actie staat gepland rond de overgang van zomer- 
naar wintertijd. Dus voordat de kinderen ook in het donker naar school moeten fietsen. De
fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden gecontroleerd op goed werkende
verlichting en de aanwezigheid van reflectoren. De verkeerscommissie wordt hierbij
ondersteund door één of meerdere buurtagenten. Hiermee hopen wij bewustwording te
creëren bij kinderen en ouders om te zorgen dat de kinderen met goede verlichting de
winter in gaan.

Verder vindt eens in de twee jaar het zogenaamde dodehoekproject plaats. Dit project is 
bestemd voor de groepen drie tot en met vijf. De kinderen kunnen zelf ervaren dat het zicht 
voor een vrachtwagen- of buschauffeur zeer beperkt is. Dit gebeurt in eerste instantie met 
een film en daarnaast krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf plaats te nemen in de 
cabine van een vrachtwagen om dit beperkte zicht te ervaren. In 2020 heeft deze actie 
plaatsgevonden op 27 februari. Fijn dat we hierbij een beroep konden doen op Gijs 
Gerritsen(ouder) voor de begeleiding van de kinderen. 

De verkeerscommissie  

Sanne Sinselmeijer, Marten Schoute en Fred van Riesen 
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Tuinwerkgroep 

Het begin van het jaar stond in het teken van het verder realiseren van de ideeën van de 
kinderen, met name  hun plannen voor het ping pong veldje. We zijn op zoek gegaan naar 
klimrekken of touwentoestellen om aan te slingeren. Ook hebben we gezocht naar een 
passend huisje voor de grote kinderen. Maar ook de drainage bij het kleuterplein moest 
geregeld worden. En toen we heel kritisch keken naar het schoolplein zagen we zoveel meer, 
bijvoorbeeld het klimrek bij het kleuterplein, dat ook aan vernieuwing toe is. Dus als je het dan 
goed wilt doen, kom je op een groter plan uit.  

Daarom is de werkgroep in gesprek gegaan met de landschapsarchitect ‘De Twee Heren’ . 
Zij ontwerpen o.a. natuurspeeltuinen. De groene schoolpleinen vanuit de visie van ‘ De Twee 
Heren , zijn plekken waar kinderen de verbinding met de natuur ervaren, waar hun creativiteit 
wordt gestimuleerd en waar ze worden uitgedaagd. 

We zijn met elkaar in gesprek gegaan om de mogelijkheden te bekijken en we waren allen 
zeer enthousiast. Dit was begin juli. En de eerste week na de zomervakantie zou er een 
voorlopige ontwerptekening klaar zijn. Deze hebben we doorgenomen en aangepast aan 
onze wensen. De nieuwe plattegrond/ontwerp hebben we op 20 november goed gekeurd 
en deze is de week erop online gedeeld in het O & T -café.  

Op 11 november hebben we met veel ouders van 08:30 – 09:30 gewerkt op het plein en in de 
tuin. Er is gesnoeid, geveegd, gelachen en er zijn bloembollen in de grond gestopt en 
houtsnippers verdeeld. Samen met de kleuters die op dat moment buiten speelden is het 
allemaal weer netjes opgeruimd. Wat een mooie samenwerking tussen ouders, kinderen en 
leraren in de buitenlucht. Dit jaar  hebben we takken gekregen van de gemeente, zodat de 
kinderen hutten kunnen bouwen op het plein achter het voetbalveldje. 

Namens de tuinwerkgroep, 

Laura Plas
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Onderwijskundig Jaarverslag 2020 
Inleiding 
Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2020, terwijl het in het jaar- en schoolplan 
over een schooljaar gaat. Deze terugblik heeft dus betrekking op een deel van schooljaar 
2019 - 2020 en een deel van 2020 - 2021. Dat betekent dat zo’n jaarverslag het einde van het 
ene schooljaar en de start van het volgende schooljaar beslaat.  
Het schoolplan voor 2017 - 2021 en de jaarplannen 2019 - 2020 en 2020 - 2021, die beide op 
de website staan, zijn de leidraad voor de aandachtspunten in 2020. 

Het was een bijzonder jaar, waarin het Coronavirus een deel van het jaar en een aantal 
schoolactiviteiten beïnvloed en zelfs bepaald heeft. Van half maart tot begin juni is de school 
gesloten geweest en hebben we thuisonderwijs verzorgd. Wat waren we blij dat we aan 
zoveel kinderen een Chromebook konden uitlenen. In die tijd heeft het team veel nieuwe 
ICT-vaardigheden onder de knie gekregen. We hebben de indruk dat een aantal kinderen 
op leergebied minder vorderingen heeft gemaakt dan wanneer ze op school zouden zijn. 
Dat is veroorzaakt door een te groot beroep op hun zelfstandigheid, door gebrek aan uitleg 
of door het ontbreken van vreemde ogen. Voor die kinderen hebben we subsidie 
aangevraagd om ze extra te ondersteunen, wanneer ze weer op school zijn. 
Er waren echter ook positieve kanten aan het sluiten van de scholen: kinderen hadden nu tijd 
om hun eigen werk in te delen, zelfstandig aan de slag te gaan, te chatten met klasgenoten, 
maar ook om eten te koken, taarten te bakken of te leren schaken. Voor veel ouders en 
kinderen een tijd om intens met elkaar om te gaan en samen op te trekken. 
Toen we vanaf 8 juni weer naar school mochten, werden we nog beperkt door de RIVM-
richtlijnen die vieringen met de hele school, zoals weeksluitingen, sportdagen en het 
afsluitende schoolfeest niet toestonden. Voor ons als jenaplanschool een groot gemis. 
Gelukkig hebben de achtstejaars wel afscheid kunnen nemen met het opvoeren van hun 
musical. 
Het Coronavirus gooide aan het einde van het kalenderjaar opnieuw roet in het eten, 
waardoor onze weeksluitingen en traditionele kerstviering niet door konden gaan. Gelukkig 
hebben we wel een kerstontbijt in kerstgroepjes kunnen voorbereiden en organiseren. 

1. Aantal kinderen
Op 1 oktober 2020 had De Nieuwe School 190 kinderen. Het leerlingenaantal is ten opzichte
van de vorige teldatum, 1 oktober 2019, (170) aanzienlijk gestegen. Dat komt door het besluit
van het bestuur om vanaf 1 augustus 2020 een derde bovenbouwgroep te starten. Zo
ontstond er ook ruimte in de andere stamgroepen en konden groepen door zij-instromers toe
te laten doorgroeien tot 25 kinderen. De derde bovenbouwgroep heeft de
gemeenschapsruimte nu als lokaal, waardoor het organiseren van vieringen een omvangrijke
verplaatsing van meubels en materiaal vraagt.

2. Kwaliteit van de school
a. Plan-Do-Check-Act
De kinderen op onze school zijn de burgers van straks. We leiden ze op voor beroepen die nu
nog niet bestaan. Om ze voor te bereiden op een leven in een snel veranderende en
internationale omgeving wil de school hen de kennis, vaardigheden en houding aanreiken
om zelfstandige medeburgers te worden die kunnen reflecteren op hun eigen handelen. De
Nieuwe School beschouwt het als haar taak om kinderen mede voor te bereiden op een
waardevolle toekomst in deze veranderende samenleving.
Het doel van onze school sluit aan bij de jenaplangedachte, dat ieder kind uniek is en mag
zijn. De missie van de school is dan ook: ‘De Nieuwe School begeleidt kinderen in hun
ontwikkeling tot actieve, zelfverantwoordelijke medeburgers.’
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Dat betekent dat de school haar kinderen wil stimuleren om zo goed mogelijk, passend bij 
hun mogelijkheden, te presteren. Dat geldt voor de cognitieve vakken als rekenen, taal en 
lezen. En ook voor vaardigheden, die als ‘de zeven jenaplanessenties’ omschreven staan, 
zoals ondernemen, plannen, presenteren, reflecteren, samenwerken en communiceren.  
Deze vaardigheden komen in alle pedagogische situaties (gesprek, spel, werk en viering) 
voor. Tenslotte gaat het om de houding van kinderen. Wanneer kinderen zelfvertrouwen 
hebben, kunnen ze een eigen persoonlijkheid ontwikkelen.  
In ons onderwijs willen we de hele week afwisselend bezig zijn met hoofd, hart en handen, 
zodat kennis, vaardigheden en houding allemaal aan bod komen.    

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, maken we gebruik van de cyclus Plan-Do-
Check-Act. In het schoolplan 2017 -2021 en het jaarplan dat jaarlijks opgesteld wordt na 
evaluatie van het vorige jaar is deze cyclus terug te vinden. Voor het werken met kinderen 
noemen we dat Handelingsgericht werken.  
Om ons onderwijs te analyseren en daarmee te ontwikkelen gebruiken we diverse middelen, 
zoals klassenbezoeken door de directeur, de Intern Begeleider, leerkrachten onderling en de 
schoolbegeleider van Klaarr, methode-gebonden toetsen en niet-methode-gebonden 
toetsen (Cito), gesprekken in het team over het niveau van de school, van de stamgroep, 
van de jaargroep en van een kind. 
Alle teamleden hebben minstens eenmaal per jaar een functioneringsgesprek, waarin onder 
andere de behoefte aan en noodzaak van scholing ter sprake komt. 
Ook willen we ouders en kinderen betrekken bij het bewaken van de kwaliteit. Daarom 
houden we eens in de drie jaar een enquête voor ouders. Dit jaar  is de enquête voor ouders 
weer afgenomen. In hoofdstuk 2d worden de resultaten toegelicht. De bovenbouwers vullen 
ieder jaar de Sociale Veiligheid Monitor in. De resultaten van dit onderzoek staan in het 
volgende hoofdstukje ‘Zorg voor kinderen’ vermeld. 
Door het ouder-kindformulier reflecteren kinderen samen met hun ouders op hun eigen 
ontwikkeling en denken ze na over de volgende stappen daarin. Aan de hand van dit 
formulier heeft ieder kind een gesprek met de leerkracht, die de bevindingen vervolgens 
vastlegt in het verslagboek van het kind. 
De Kinderraad, met vertegenwoordigers uit alle midden- en bovenbouwgroepen, denkt en 
praat mee over het beleid van de school. Ook nemen ze in overleg initiatief als hen dingen 
ter harte gaan, zoals het schoolplein en de actie tegen het schelden. 

b. Het inspectiebezoek in maart 2020
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in
Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar in maart uitgevoerd bij het bestuur van de
Vereniging Nieuwe School Edam. Bij dit bezoek is onderzocht of het bestuur op zijn school
zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Uit het rapport van de Inspectie dat op de website van de school terug te vinden is citeer ik:

‘Wat gaat goed? 
We stellen vast dat de Vereniging Nieuwe School Edam zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit. Dit omdat de bestuurders en het team op school een gezamenlijke visie en 
gedrevenheid hebben die we ook in de onderwijspraktijk terug zien. Er is bovendien sprake 
van een goede sfeer binnen alle geledingen en zowel bij het bestuur als bij het team zien we 
een professionele houding om het onderwijs telkens verder te verbeteren. Hierbij worden de 
leerlingen bovendien actief betrokken. De door ons beoordeelde standaarden op bestuurs- 
en schoolniveau beoordelen we allemaal als voldoende.  
Daarnaast kan het bestuur nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële 
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.  
Wat moet beter?  
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. Een onderdeel van de 
continuïteitsparagraaf ontbreekt nog.  
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De Rjo schrijft voor dat de continuïteitsparagraaf een beleidsrijke meerjarenbegroting bevat 
welke is voorzien van een toelichting bij de posten. Deze toelichting ontbreekt in het 
bestuursverslag.  

Wat kan beter?  
Wel zien wij nog ruimte voor dingen die beter kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat het 
bestuur meer zicht kan krijgen op de kwaliteit van het onderwijs door hiervoor duidelijke 
kwaliteitscriteria op te stellen. Wanneer vinden wij de kwaliteit van het didactisch handelen 
of de leerlingenzorg op De Nieuwe School bijvoorbeeld goed? Daarnaast zou het goed zijn 
als het bestuur duidelijker de ambities bepaalt voor de vakken die de school belangrijk vindt. 
Dit zijn naast de basisvaardigheden voor taal en rekenen bijvoorbeeld de zaakvakken en de 
persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen. De vraag welke resultaten het bestuur en de 
school hiermee willen behalen en of deze ook gerealiseerd worden, kan het bestuur dan 
beter beantwoorden.  
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf kan worden verbeterd. Daarnaast kan de intern toezichthouder vanaf 
de volgende bestuursverslagen meer aandacht geven aan de verantwoording over de 
resultaten van zijn handelen. Tot slot wordt het interne toezicht op de doelmatige besteding 
van het geld dat het bestuur krijgt van het Rijk niet toegelicht.’  

c. Resultaten en verwijzingen
Aan het eind van het schooljaar 2019 - 2020 verlieten 14 achtstejaars onze school.
In oktober 2019 hebben zij de NIO-toets gemaakt. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem
en de beschrijving van de kinderen heeft de groepsleider een advies gegeven voor het
vervolgonderwijs. Dit advies heeft een doorslaggevende stem bij de toelating op een school
voor voortgezet onderwijs.
In dit kalenderjaar kon de Cito-toets in verband met het Coronavirus niet doorgaan.
De resultaten van de voorgaande jaren laten zien dat onze kinderen bij de Cito-eindtoets
steeds boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen scoort.
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In onderstaand schema staan de adviezen en de scholen voor voorgezet onderwijs waar de 
kinderen in de afgelopen jaren naar toe zijn gegaan.   

augustus 2017 augustus 2108 augustus 2019 augustus 2020 
advies aantal kinderen aantal kinderen aantal kinderen aantal kinderen 
totaal 23   100% 21   100% 19   100% 14   100% 
vwo 5    22% 5    24% 7    37%   2   15 % 
havo / vwo 6    26% 7    33% 7    37%   3   21 % 
havo 1      4% 1      5% 1      5%   1    7 % 
vmbo-t / havo 3    13% 5    24% 1      5%   3   21 % 
vmbo-t 5    22% 3    14% 3    16%   2   15 % 
vmbo-t/k 3    13% 0     0% 0     0%   3   21 % 

Op de website ‘Scholen op de kaart’ staan grafiekjes met verwijzingen van onze kinderen 
gerelateerd aan de landelijke verwijzingen. 
In deze eerste grafiekjes is de verwijzing van de kinderen in 2019 afgezet tegen de 
verwijzingen van vergelijkbare scholen. 
Daaruit blijkt dat een groot deel van onze kinderen (ca. 75 – 80%) een advies voor havo 
en/of vwo krijgt. 
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In de volgende grafiekjes is zichtbaar of de adviezen juist zijn. De verwijzingen van het eerste 
jaar worden afgezet tegen de resultaten na drie jaar. Volgen de kinderen na drie jaar nog 
steeds het scholtype waarnaar ze verwezen zijn? 

In de grafieken is af te lezen dat de adviezen van de leerkrachten in het eerste jaar voor het 
grootste deel overeenkomen met het onderwijs dat ze volgen. Ongeveer 10% van de 
kinderen scoort hoger dan de verwachting. Na drie jaar blijkt ongeveer de helft van de 
verwijzingen te kloppen, waarbij het opvalt dat bijna de helft van de kinderen hoger scoort 
dan zijn advies.  
Dat betekent dat de adviezen van de leerkrachten op langere termijn voorzichtig zijn.  

d. Ouderenquête
In januari/februari 2020 heeft het bestuur DUO een tevredenheidsonderzoek laten doen
onder ouders. Deze enquête is door 76 van de 120 ouders ingevuld. Een respons van 63%.
Het algemene beeld is dat er veel tevredenheid is. Zo is de Algemene tevredenheid 8,2 (92%
positief) ten opzichte van de benchmark 7,6 (2% negatief, 88% positief)
De score voor Net Promotor is +55, voor de benchmark +17.

In thema’s geeft dat het volgende beeld: 
score benchmark Tevreden 

ouders 
Plaats in 
prioriteitenmatrix 

Sfeer 9.1 8.1 99% Sterk punt
Schoolleiding 8.8 7.7 96% Sterk punt 
Veiligheid op 
school 

8.8 7.7 99% Handhaven

Leerkracht  8.8 8.4 95% Handhaven 
Communicatie  8.5 7.5 95% Handhaven 
Onderwijs  8.3 7.9 91% Sterk punt 
Algemene 
ontwikkeling 

8.3 7.8 88% Handhaven

Voorzieningen 8.1 7.8 89% Niet te 
positioneren 

Gepersonaliseerd 
leren 

6.8 7.0 62% verbeterpunt
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De top vijf in tevredenheid en  minst tevredenheid geeft het volgende beeld: 

Tevredenheid 
thema aspect score 
Sfeer Kind heeft het naar zijn/haar zin 9.1 
Schoolleiding Bereikbaar voor ouders 9.0
Communicatie Informatie die in de nieuwsbrief 

geboden wordt 
9.0 

Leerkracht Zorgt voor prettige sfeer 8.8 
Sfeer Kinderen zijn aardig voor elkaar 8.8 

Minst tevreden 
thema aspect score 
Gepersonaliseerd leren Voldoende aandacht kinderen met 

problemen 
6.1 

Gepersonaliseerd leren Voldoende uitdaging voor kinderen die 
goed kunnen leren 

6.3 

Algemene ontwikkeling Aandacht voor leerprestaties 6.8 
Communicatie Informatie over

leerprestaties/ontwikkelingen 
6.9 

Gepersonaliseerd leren Op eigen manier kunnen leren 7.0 
(Blz. 4 rapport) 

Hieronder citeren we de samenvatting uit het rapport dat volledig op de website staat:  

Resultaten op hoofdlijnen  
Over het algemeen zijn de ouders van De Nieuwe School Edam zeer tevreden met hun 
school (8.2). De Nieuwe School Edam scoort daarmee sterk hoger dan de benchmark primair 
onderwijs.  
De ouders zijn (zeer) tevreden over de thema’s: sfeer, schoolleiding, veiligheid op school, 
leerkracht, communicatie, onderwijs, algemene ontwikkeling en voorzieningen.  
Verder zien we dat 61% van de ouders hun school actief zou aanbevelen aan andere 
ouders, terwijl 6% hun school zou afraden (detractors). Wanneer we vervolgens kijken naar de 
balans tussen deze twee groepen (de Net Promotor Score), levert dit een netto resultaat op 
van +55. De Nieuwe School Edam scoort daarmee hoger dan de benchmark primair 
onderwijs.  

Knelpunten nader bekeken  
Op basis van onze beoordelingscriteria (de hoogte van de score, de vergelijking met de 
benchmark, het aandeel ontevreden respondenten en de plaats in de prioriteitenmatrix) zien 
we dat één thema een relatief knelpunt vormt binnen de school.  
Voor De Nieuwe School Edam is dit het thema Gepersonaliseerd leren.  
Over het thema 'Gepersonaliseerd leren' zijn de ouders matig tevreden. In vergelijking met de 
benchmark primair onderwijs scoort dit thema vergelijkbaar. In de prioriteitenmatrix komt dit 
thema naar voren als verbeterpunt.  
Wanneer we kijken naar de onderliggende aspecten, zien we dat de (relatieve) onvrede 
met name gericht is op de volgende aspecten:  
- Ik heb de indruk dat kinderen met problemen (denk aan leer-, gedrags- of
motivatieproblemen) voldoende extra aandacht krijgen op school (6.1; 33% ontevreden)
- Ik heb de indruk dat kinderen die goed kunnen leren voldoende worden uitgedaagd door
de school (6.3; 25% ontevreden)
Door verbeteracties op deze aspecten in te zetten zal naar verwachting de tevredenheid
van de ouders met het thema toenemen.(pag. 5)

https://www.denieuweschool.nl/wp-content/uploads/2020/07/Definitief-rapport-vierjaarlijks-onderzoek-bestuur-en-school.pdf
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e. Enquête vqn de bovenbouwers
In februari 2020 hebben 57 van de 58 kinderen uit de bovenbouw de enquête ingevuld.
Dit geeft het volgende beeld:
Het algemene beeld is dat de score van De Nieuwe School nagenoeg gelijk is met  de
benchmark 8,3 (0% negatief; 93% positief) tegen 8,1, (3% negatief, 91% positief)

In thema’s geeft dat het volgende beeld: 
score benchmark Tevreden 

kinderen 
Plaats in 
prioriteitenmatrix 

Leerkracht 9.1 9.0 98% Handhaven
Sociale 
Veiligheid 

8.8 8.6 91% Handhaven

Gepersonaliseerd 
Leren 

8.5 8.6 86% niet te
positioneren 

Onderwijs 8.4 8.3 93% verbeterpunt
Voorzieningen 8.4 7.0 89% verbeterpunt 
Praktische 
vaardigheden 

7.9 7.6 75% verbeterpunt

De top vijf in tevredenheid en  minst tevredenheid geeft het volgende beeld: 
Tevredenheid 

thema aspect score 
Voorzieningen Aantal chromebooks 10.0
Leerkracht Geeft goed les 9.6 
Sfeer Voel me veilig op school 9.4 
Voorzieningen Fijn schoolgebouw 9.4
Sfeer Vind het fijn op school 9.4 

Minst tevreden 
thema aspect score 
Voorzieningen Toiletten zijn schoon en netjes 4.8 
Praktische vaardigheden Leren presenteren in een viering 6.6 
Praktische vaardigheden Leren betrouwbare informatie te vinden 

op internet 
6.8 

Praktische vaardigheden Leren opzetten onderzoek 7.1 
Praktische vaardigheden Leren oplossen ruzie of meningsverschil 7.3 

(Blz. 4 rapport) 

Hieronder citeren we de samenvatting uit het rapport dat volledig op de website staat:  

Resultaten op hoofdlijnen 
Over het algemeen zijn de kinderen tevreden met hun school. De Nieuwe School scoort 
daarmee nagenoeg gelijk met de benchmark. De kinderen zijn (zeer) tevreden over de 
thema’s: leerkracht, sociale veiligheid, gepersonaliseerd leren, onderwijs en voorzieningen. 
Kijken we naar het totaalbeeld (de hoogte van de score, vergelijking met de benchmark, 
het aandeel ontevreden respondenten en de plaats in de prioriteitenmatrix kunnen we (op 
thema-niveau) geen concrete verbeterpunten signaleren. 
Dat betekent echter niet dat er geen verbeterpunten te realiseren zijn. Wij raden de school 
aan om op basis van deze rapportage na te gaan waar mogelijke verbeteringen gewenst 
zijn en de prioriteitenmatrix te gebruiken om te achterhalen welk aspect naar verwachting 
het sterkste resultaat op de algemene tevredenheid zou kunnen opleveren.  
(blz. 5 Rapport) 
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3. Zorg voor kinderen 
a. Uitgangspunten 
‘Ieder kind is uniek’ is het eerste basisprincipe van de jenaplanscholen. Dat betekent dat 
ieder kind zijn eigen kwaliteiten en talenten heeft, maar ook zijn eigen behoeften om tot 
leren te komen.  Else Petersen, de partner van Peter Petersen, de grondlegger van het 
jenaplan, noemde vier basisbehoeften: behoefte aan beweging, samenzijn, leiding en 
zelfstandigheid. In onze school proberen we in het ritmisch weekplan, in de werkvormen en 
bij het gebruik van materialen keuzemogelijkheden te geven zodat ieder kind zo optimaal 
mogelijk kan presteren. 
Door naar kinderen te kijken, met ze in gesprek te gaan en ze te betrekken bij hun 
ontwikkeling proberen we aan te sluiten bij hun behoeften. 
 
Soms hebben kinderen speciale behoeften, waar we niet zo gemakkelijk achter komen. 
Wanneer een kind mindere resultaten behaalt, zich niet prettig voelt of zich niet betrokken 
voelt bij het schoolwerk, gaan we kijken wat het kind nodig heeft om weer tot verdere 
ontwikkeling te komen. 
De groepsleiders gaan eerst met het kind zelf in gesprek. Daarna worden in overleg met de 
intern begeleider de ouders uitgenodigd om de bevindingen en eventuele zorgen te delen 
en vervolgstappen te bepalen.  
Bij ons op school kunnen we een beroep doen op een groot aantal specialisten, zowel in- als 
extern. Uiteraard hebben we een interne begeleider, maar ook een rekenspecialist, 
taal/leesspecialist en collega’s die een voortrekkersrol hebben op het gebied van 
onderzoekend en ondernemend leren.  
Op de intern begeleider kan een beroep gedaan worden bij de hulp voor een individueel 
kind. Op gezette tijden, bijvoorbeeld na het maken van de Cito-toetsen, bespreekt zij alle 
kinderen met de groepsleider.  
Wanneer het nodig is, kunnen wij ook een beroep doen op externe partijen, zoals: 

o Het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (SWV)  
o De GGD  
o Schoolmaatschappelijk Werk  
o Leerplichtambtenaar 
o Diverse ambulante begeleiders van het Samenwerkingsverband (SWV) 
o Ambulante begeleiders vanuit REC 2  
o De schoolbegeleider vanuit de Schoolbegeleidingsdienst Klaarr 

 
b. Inhaal- en ondersteuningsprogramma Onderwijs 
In de periode van half maart tot en met begin juni 2020 waren de kinderen de hele week of 
een deel van de week thuis in verband met het Coronavirus. De leerkrachten hebben in die 
tijd thuisonderwijs verzorgd, waarbij (de ouders van) de kinderen digitaal opdrachten 
ontvingen die ze vervolgens zelfstandig of met hup van ouders moesten uitvoeren. Dat vroeg 
veel van ouders en van de zelfstandigheid van kinderen. We hebben in die periode ervaren 
dat dat voor een aantal ouders en kinderen niet of lastig haalbaar was. Met name voor de 
kinderen die ook op school moeite hebben met zelfstandig werken en zich concentreren. En 
voor de onderbouw heeft het dan met name betrekking op hun taal- en 
woordenschatontwikkeling. 
Voor die kinderen hebben we subsidie voor extra ondersteuning aangevraagd om vanaf het 
moment dat alle kinderen weer naar school mochten ze individueel en in een klein groepje 
extra te begeleiden. Een leerkracht en een onderwijsassistent zijn hiermee aan de slag 
gegaan, niet om achterstanden weg te werken, maar om deze kinderen de aandacht te 
geven die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling. 
Uit de Cito eindtoetsen voor lezen en rekenen die we in juni hebben afgenomen bleek op 
groepsniveau geen achteruitgang ten opzichte van de Cito midden-toetsen die ze in januari 
gemaakt hebben. Het was echter wel opvallend dat het op tempo lezen van woordjes wel 
achteruit was gegaan. 
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4. Het onderwijs 
In de schooljaren 2019 - 2020 en 2020 - 2021 hebben we een aantal aandachtspunten 
benoemd, waar we ons als team en als school verder in wilden ontwikkelen, waardoor de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert: 

 Instructies  
 Analyse van de Cito toetsen 
 Stellen van ambities, passend bij onze schoolbevolking 
 Wereldoriëntatie, meer vanuit initiatief van kinderen met ruimte voor onderzoek en in 

samenhang met culturele activiteiten 
Voor een uitvoerigere beschrijving verwijs ik naar het jaarplan 2019/2020 en 2020/2021. 
Op grond van de cyclus Plan-Do-Check-Act wordt het plan jaarlijks aangepast en uitgebreid. 
In deze periode zijn dit de aandachtspunten voor het onderwijskundige deel: 

 Instructies  
o observeren van de instructies door Felix en schoolbegeleider 
o schoollijn bepalen en bespreken waar winst te behalen is in effectieve 

instructies 
o aan de slag met effectieve instructies, volgens het EDI-model 

 Analyse van de Cito toetsen 
o gesprek van Brigitte (interne begeleider) met de schoolbegeleider: wat doen 

we en waarom doen we dat? 
o informatie over hoe het ook kan 
o plan maken voor het analyseren en met het team uitproberen 

 Ambities 
o op grond van de observaties en analyse stellen van ambities voor de school 

en de verschillende groepen   
 ICT 

o gebruik Snappet voor rekenen in groep 4 tot en met 8 
o vervanging Snappettablets door Chromebooks 
o gebruik van Chromebooks bij spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie 
o gebruik maken van software van Veilig Leren Lezen, Gynzy en andere 

programma’s 
o digitale afname van Cito rekentoetsen groep 3 tot en met 7 

 ParnasSys 
o gebruiken door alle leerkrachten als administratie- en absentieprogramma 
o mailen vanuit ParnasSys 
o notities maken van oudergesprekken en IB-gesprekken 
o notities maken van leeskringen, presentaties en werkstukken 

 Spelling 
o doorgaande lijn in school m.b.v. Staal 
o didactische aanpak 
o verhoging van de resultaten 

 Wereldoriëntatie 
o meer initiatief bij kinderen 
o onderzoeken door kinderen 
o in samenhang met culturele activiteiten 

 Een uitdagende en doelgerichte leeromgeving in de onderbouw 
o Werken in hoeken, gekoppeld aan doelstelling binnen een thema 
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In onderstaand schema is opgenomen wat al dan niet gerealiseerd is en welke acties 
ondernomen moeten worden om ze alsnog te realiseren: 
 

thema actie behaald vervolgstappen 
Instructies  
 

observeren van de instructies 
door Felix en schoolbegeleider 

  

 schoollijn bepalen en 
bespreken waar winst te 
behalen is in effectieve 
instructies 

  

 aan de slag met effectieve 
instructies 

  

Analyse van de Cito toetsen 
 

gesprek van Brigitte (interne 
begeleider) met de 
schoolbegeleider: wat doen 
we en waarom doen we dat? 

  

 informatie over hoe het ook 
kan 

  

 plan maken voor het 
analyseren en met het team 
uitproberen 

  

Ambities 
 

op grond van de observaties 
en analyse stellen van 
ambities voor de school en de 
verschillende groepen   

 op de studiedag van 5 maart 
2021 gaan we hier mee 
verder.  

ICT 
 

gebruik Snappet voor rekenen 
in groep 4 tot en met 8 

  

 vervanging Snappettablets 
door Chromebooks 

  

 gebruik van Chromebooks bij 
spelling, begrijpend lezen en 
wereldoriëntatie 

  

 gebruik maken van software 
van Veilig Leren Lezen, Gynzy 
en andere programma’s 

  

 digitale afname van Cito 
rekentoetsen groep 3 tot en 
met 7 

  

ParnasSys 
 

gebruiken door alle 
leerkrachten als administratie- 
en absentieprogramma 

  

 mailen vanuit ParnasSys   
 notities maken van 

leeskringen, presentaties en 
werkstukken 

  

Spelling 
 

doorgaande lijn in school 
m.b.v. Staal 

  

 didactische aanpak   
 verhoging van de resultaten   
Wereldoriëntatie 
 

meer initiatief bij kinderen   

 onderzoeken door kinderen   
 in samenhang met culturele 

activiteiten 
 Bij de projecten wordt hier 

extra aandacht aan besteed. 
Dat geldt vooral voor het 
dansproject. 

Een uitdagende en 
doelgerichte leeromgeving in 
de onderbouw 

Werken in hoeken, gekoppeld 
aan doelstelling binnen een 
thema 

 . 

 
Behaald Deels 

behaald 
Niet  
behaald 
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In het jaarplan 2020-2021 hebben we drie thema’s benoemd waaraan we veel aandacht 
willen besteden: 

a. Samen 
b. Jenaplan 
c. Toekomst 

De keuze voor deze thema’s past in de inhoudelijke lijn, die we de laatste jaren ingezet 
hebben. We willen ons de komende jaren verdiepen in het Jenaplan en kijken of we meer 
vanuit/met/in thema‘s kunnen werken. Daarom is het goed om in dit jaar veel aandacht te 
hebben voor teamvorming en groepsvorming in de drie bouwgroepen. Daarnaast willen we 
een inhoudelijke slag maken door de zeven jenaplanessenties een grotere rol in ons denken 
en handelen te geven. 
 

Jenaplanessenties  De essenties plannen als doel 
tijdens gesprek, spel, werk en 
viering 

 Met begeleiding van de PO-
raad gaan we de 
jenaplanessenties een 
nadrukkelijkere plek in ons 
onderwijs geven. 

 
5. Personeel 
a. Formatie 
Vanaf 1 augustus 2020 heeft de school twee onder-, drie midden- en drie 
bovenbouwgroepen. Dat betekent dat de formatie is uitgebreid met een leerkracht voor de 
bovenbouw voor vier dagen in de week.  
De functie van onderwijsassistent is per 1 augustus ingeschaald in schaal 6, daar de 
betreffende assistent voornamelijk onderwijsgevende taken uitvoert die ze zelf en zelfstandig 
voorbereid en uitvoert. 
 
b. Werkdruk 
In het kader van de Subsidie Werkdrukverlaging is er een bedrag van € 25.821,- (2019 - 2021) 
en € 41.456,20 (2020-2021) beschikbaar om de werkdruk van het personeel te verlagen. Na 
een gesprek met het team is aan de MR voorgesteld en vervolgens door het bestuur het 
volgende besloten voor werkdrukverlagende maatregelen: 

 vakleerkracht gymnastiek        € 16.025 
 vakleerkracht muziek (eventueel wordt een deel gesubsidieerd)  €   5.600  
 compensatie werkdruk onderbouw ivm pauzes: 60 uur x € 42,00 =   €   2.520 
 conciërge, 4 dagen per week      €   7.700 
 verhoging werktijdfactor en schaal onderwijsassistent  
 (van 0,45 naar 0,600 en van schaal 4 naar 6) voor ondersteuning 

onder- en middenbouw:        € 10.016 
 mogelijk maken dat 

o leerkrachten bij elkaar in de groep kunnen kijken  
o gesprekken met externe begeleiders onder schooltijd worden gehouden 
o kindgesprekken onder schooltijd worden gehouden  
o ondersteuning bovenbouw    
o Totaal van deze taken:      € 15.203 

 Administratieve ondersteuning 4 uur per week, WTF 0,10, schaal 4  €   4.770 
Totaal           € 61.834 
 
Het bedrag dat groter is dan de subsidie, namelijk € 20.377,80, wordt, voor zover het 
ondersteuning van kinderen betreft, gedekt uit de subsidie voor het Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma Onderwijs  en het restant uit subsidie voor de reguliere exploitatie. 
Het team waardeert het dat er aandacht is voor de hoge werkdruk, maar voelt de druk van 
het tekort aan leerkrachten steeds meer. Tot nu toe hebben we nog maar twee keer 
kinderen naar huis moeten sturen, omdat we geen invaller konden vinden ingeval van uitval 
van leerkrachten door ziekte. Dat is te danken aan de saamhorigheid en betrokkenheid van 
het team. Het blijft echter een zorg dat teamleden door ziekte of afwezigheid van collega’s 
niet overbelast raken. 
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c. Scholing 
Om het onderwijsjaarplan in het komende schooljaar te realiseren heeft het team 
teamvergaderingen en studiedagen gepland en een scholingsplan gemaakt. 
Het volledige team vergadert eenmaal per maand. Daarnaast zijn dit kalenderjaar vijf 
studiedagen gepland, waarbij alle teamleden aanwezig zijn. 
In het scholingsplan zijn scholingen opgenomen voor het hele team en voor individuele 
teamleden.  
Omdat 2019 en 2020 in het teken staan van monitoren wat we nu doen en of we dat goed 
doen, worden er op dit moment externe scholingen gevolgd die aansluiten bij 
ontwikkelingen die we al ingezet hebben, zoals ‘Met sprongen vooruit’ (voor het verdiepen 
van het rekenonderwijs en als aanvulling op het rekenen op een Chromebook) en 
Bewegend leren. Het volledige team heeft nu de scholing ‘Met sprongen vooruit’ gevolgd. 
Daarnaast volgt een teamlid de opleiding tot Snappetcoördinator.  
Met de schoolbegeleidingsdienst Klaarr/ABC is een traject afgesproken om te kijken naar de 
effectiviteit van de instructie van spelling en rekenen en het analyseren van de Cito-toetsen. 
Dat moet uitmonden in het benoemen van ambities. 
De intern begeleider is in augustus 2020 begonnen aan de opleiding Schoolleider 
Basisbekwaam.. 
Een van de bovenbouwleerkrachten rondt dit jaar zijn opleiding tot gymdocent af. 
Ook voor scholing geldt dat het steeds lastiger wordt voor de school om een externe 
scholingsdag te volgen, waarbij iemand vervangen moet worden. Desalniettemin zijn wij 
ervan overtuigd dat goede scholing een belangrijke voorwaarde is om kwalitatief goed 
onderwijs te geven en zullen wij altijd voor adequate vervanging proberen te zorgen. 
 
6. Communicatie met ouders 
Het team maakt gebruik van het administratieprogramma ParnasSys, waarbij het ook 
mogelijk is om individuele ouders, groepjes, een stamgroep en de hele schoolbevolking te 
mailen.  
Alle ouders hebben aan het begin van het schooljaar de jaarkalender ontvangen. Deze is 
gecombineerd met allemaal praktische gegevens van de school, zoals informatie over de 
schooltijden, ouderbijdragen en schoolkosten. 
Dit jaar waren door het team en het bestuur twee Ouder&Teamcafés georganiseerd.  De 
eerste avond in maart 2020 is in verband met Corona niet door gegaan. De tweede in 
november, die digitaal georganiseerd is, ging over drie thema’s: het profiel van de nieuw te 
benoemen directeur, het gebouw en het plein en de resultaten van de ouderenquête. 
Voor ouders die kennis willen maken met de school is er een website beschikbaar, waarop 
informatie in een beknopte en aantrekkelijke manier wordt weergegeven. 
Er is dit jaar ook een nauwere samenwerking tot stand gebracht met de verschillende 
werkgroepen. Zo waren er veel activiteiten gepland die helaas niet allemaal door konden 
gaan. Het team waardeert de vele initiatieven en grote betrokkenheid van ouders, 
waardoor een kleine school als de onze in staat is om veel dingen aan te pakken en te 
organiseren  
 
Felix Meijer, februari 2021 



 

 

Financieel verslag 2020 
 
Staat van baten en lasten 2020 
 

 
 
Het exploitatiesaldo bedraagt € 1.508 negatief (2019: € 72.207 positief). Na het jaar 
van de uitgaven in 2018, hadden we in 2019 juist een aantal meevallers, zowel in de 
hoogte van de baten als lagere lasten. 2020 is nagenoeg op nihil afgesloten. Een 
overzicht van het verschil tussen de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de 
begrote baten en lasten vind je hieronder: 
 
Ten opzichte van de begroting zijn de rijksbijdragen 
€ 33.000 hoger, dat samenhangt met aanvullende 
indexering die niet in de begroting was meegenomen. 
De overige baten zijn € 8.800 hoger dan begroot, als 
gevolg van hogere ouderbijdragen door een hoger 
leerlingenaantal en volledige toerekening aan de kosten 
voor het schoolkamp in september. In totaal waren de 
totale baten € 43.000 hoger dan begroot. 
 
De personeelslasten zijn € 44.000 hoger dan begroot. 
Hierin zitten ook de lasten om de werkdruk te verlangen, 
waaronder extra inzet van onderwijsassistentie.  
De huisvestingslasten zijn € 30.000 hoger dan begroot. 
Aan de voorziening groot onderhoud is € 35.000 
gedoteerd terwijl daar in de begroting destijds geen 
rekening mee was gehouden. De beleidslijn is om de 
voorziening verder op te bouwen overeenkomstig het 
MJOP. 
De overige lasten zijn € 25.000 lager dan begroot. Vooral 
de begrote uitgaven met betrekking tot inventaris en 
apparatuur zijn in werkelijkheid € 17.000 lager 
uitgevallen. De kosten voor ICT zijn lager dan verwacht. 
 
In totaal is het exploitatiesaldo € 9.000 lager was dan 
begroot. 
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Financiële positie 31 december 2020 
 

 
 
Het eigen vermogen van De Nieuwe School bedraagt eind 2020 € 727.822 (2019: 
€ 729.330).  
 
Het eigen vermogen heeft twee functies: 
 De financieringsfunctie, waarbij het eigen vermogen dient als een vorm van 

zekerheid voor financiers van vreemd vermogen. Deze functie wordt uitgedrukt in 
de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal. Ultimo 2020 bedraagt 
deze ratio 80% (2019: 83%). Het ministerie van OCW hanteert een ondergrens voor 
solvabiliteit van 20%. 

 De bufferfunctie, waarbij het eigen vermogen een buffer vormt voor tegenvallers 
in de exploitatie. Deze functie wordt uitgedrukt in de verhouding eigen vermogen 
ten opzichte van de totale lasten. Ultimo 2020 bedraagt deze ratio 69% (2019: 
76%). 

 
Bestemmingsreserves: 
Vanaf 2019 is de activeringsgrens verlaagd tot € 2.500 voor materiele vaste activa. 
Om te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn op moment van 
vervanging, wordt ter grootte van hetzelfde bedrag een bestemmingsreserve 
gevormd (€ 19.478).  
Ook voor de in 2018 aangeschafte Chromebooks, laptops en digiborden is een 
reserve gevormd van € 120.200. Deze dient om te waarborgen dat er voldoende 
middelen zijn om deze ICT middelen te zijner tijd te kunnen vervangen. 
Tenslotte is een reserve gevormd met de toekomstige inrichting van het 
schoolgebouw na de (ver)nieuwbouw ter grootte van € 200.000. 
 
De reserve die overblijft als buffer bedraagt € 260.000 of 26% van de totale lasten. 
Voor de Nieuwe School is vooral de bufferfunctie van belang. Als relatief kleine 
school (een zogenaamde één pitter) is de school kwetsbaar voor onverwachte 
tegenvallers die een grote impact kunnen hebben op de exploitatie en financiële 
positie van de school. Daarom vindt het bestuur het noodzakelijk om een eigen 
vermogen als bufferfunctie aan te houden in de buurt van 30% van de totale lasten. 
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Financiële bedrijfsvoering 
De financiële administratie wordt verzorgd door SKOV. Daarnaast houdt de directeur 
een eigen administratie bij. In de bestuursvergaderingen wordt de financiële stand 
van zaken besproken. Tijdens de mini ALV worden tussentijdse cijfers aan de leden 
gepresenteerd. De begroting wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd 
tijdens de ALV. Indien nodig wordt een bijgestelde begroting ter goedkeuring 
voorgelegd. 
 
Treasury 
De Nieuwe School heeft de liquide middelen (ultimo 2020: € 821.538, ultimo 2019: 
€ 810.566) uitgezet op spaarrekeningen.  
 
De operationele kasstroom over 2020 bedraagt EUR 28.453,-. De kasstroom uit 
investeringsactiviteiten bedraagt EUR 17.481,-. De school maakt geen gebruik van 
(externe) financiering. 
 
De Nieuwe School voldoet aan de regeling beleggen en belenen van het ministerie 
van OCW. Het bestuur heeft het treasury statuut geactualiseerd en door de ALV in 
november 2019 laten goedkeuren. Het statuut regelt hoe de school omgaat met de 
liquide middelen en wie tot welk bedrag bevoegd is tot het doen van betalingen. De 
Nieuwe School heeft geen financiële instrumenten aanwezig voor de afdekking van 
prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico´s, noch bestaan er plannen deze in te 
stellen. Beleid is om de liquide middelen gespreid op spaarrekeningen van diverse 
banken te stallen. Helaas brengt de lage rentestand niet veel op, op dit moment.  
 
Ouderfonds 
Het ouderfonds is voor extra lasten en jaarlijks opnieuw te bepalen doeleinden, te 
weten: 
- busvervoer naar het zwembad, groep 2 tot en met 8 à € 17,50 per kind per jaar 
- het schoolkamp, groep 3 tot en met 8 à € 80 per kind per jaar 
- de schoolreis, groep 1 en 2 à € 15 per kind per jaar. 
Deze kosten worden jaarlijks per leerling geïncasseerd in januari/februari van het 
betreffende schooljaar.  
 
Daarnaast wordt een vrijwillige ouderbijdrage betaald, afhankelijk van het 
belastbaar inkomen en het aantal kinderen per gezin. De bijdragen zijn identiek aan 
die van het afgelopen schooljaar. 
 

Belastbaar inkomen 1e kind 2e kind 3e kind 
Minder dan € 17.000 € 55 € 45 € 35 
€ 17.000 - € 31.000 € 75 € 60  € 50 
€ 31.000 en hoger € 105 € 85 € 70 

 
Voor 2020/2021 is besloten geen vergoeding voor schoolkosten te vragen voor 
busvervoer van schoolzwemmen en de schoolreis omdat deze activiteiten als gevolg 
van Corona niet of maar gedeeltelijk hebben kunnen plaatsvinden. De vergoeding 
voor de kosten van het schoolkamp zijn volledig toegerekend aan 2020 aangezien 
deze in september 2020 hebben plaatsgevonden. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan zaken die de kinderen rechtstreeks 
ten goede komen zoals uitstapjes, excursies, een extra bijdrage voor het schoolkamp, 
de musical, het vieren van feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Een overzicht van 
de bestedingen over 2020 is hieronder opgenomen: 
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Wet normering topinkomens (WNT) 
Sinds november 2012 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector, hier na te noemen de WNT. Deze wet regelt de 
openbaarmaking van topinkomens in de genoemde sectoren en daaraan 
gekoppeld regels betreffende de hoogte van deze inkomens. De Nieuwe School valt 
onder de reikwijdte van de WNT. De directeur kwalificeert zich op basis van het 
management statuut als ‘topfunctionaris’. Het bestuur en de Commissie van Toezicht 
krijgen geen beloning. Voor de specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening. 
 
 
Prestatiebox 
Schoolbesturen ontvangen deze kabinetsperiode, naast de reguliere 
lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het budget 
in de prestatiebox is grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. Naast de middelen 
uit het regeerakkoord zijn twee bestaande budgetten toegevoegd aan de 
prestatiebox, te weten Cultuur en Taal en rekenen. Voorheen werd dit geld via een 
aparte regeling verstrekt. 
 
De jaarlijkse bijdrage uit Prestatiebox bedraagt voor 2020: € 33.438 (2019: € 32.107). 
Dit bedrag wordt ingezet om: 
- culturele activiteiten mogelijk te maken 
- onderwijsassistentie in te schakelen 
- scholing van de leerkrachten te financieren 
- IB te versterken 
- methoden aan te schaffen en te onderhouden 
- Chromebooks voor de leerlingen aan te schaffen 
Deze maatregelen kosten meer dan de bijdrage uit de prestatiebox en worden ook 
vanuit de andere bijdragen gefinancierd. 
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Passend onderwijs 
Van het Samenwerkingsverband Waterland ontvangt de school bijdragen voor 
schoolbegeleiding en begeleiding van individuele leerlingen. Met deze middelen 
wordt invulling gegeven aan de zorgactiviteiten in het kader van passend onderwijs. 
Een overzicht van de besteding van deze middelen is hieronder opgenomen: 
 

 
 
 
Werkdrukverlaging 
We hebben aanvullende rijksbijdragen ontvangen om maatregelen te treffen de 
werkdruk voor het team te reduceren. Het team heeft samen met de directeur 
voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Op basis daarvan is een plan van 
aanpak opgesteld dat is besproken met het bestuur en dat voor instemming is 
voorgelegd aan de MR (personeelsgeleding). Het team heeft gekozen voor werkdruk 
verlaging door een vakdocent voor gymnastiek in te huren via de Sportkoepel, een 
initiatief van gemeente Edam-Volendam, een vakdocent voor muziek in te huren via 
de Muziekschool en een conciërge in te huren ter ondersteuning voor hand en 
spandiensten. Ook is de formatie voor onderwijsassistentie uitgebreid met 0,2 
werktijdfactor en is het aantal taakuren voor de onderbouw teruggebracht. 
Een overzicht van de extra middelen en de besteding daarvan is hieronder 
opgenomen: 
 

 
 
Naast de financiële maatregelen, heeft dit traject er ook toe geleid dat werkdruk 
makkelijker bespreekbaar wordt. We zijn in 2018 overgegaan naar het gebruik van 
Chromebooks. Dit is ook een werkdrukverlaging voor het team. Nakijken is niet meer 
nodig voor bepaalde lesmethoden, er is meer tijd voor analyse en begeleiding. 
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Bovenmatige reserves 
De inspectie van het onderwijs schrijft op haar website in een nieuwsbericht van  
21-01-2021 het volgende. Onderwijsbesturen hebben net als in voorgaande jaren 
gemiddeld ruim voldoende reserves. De reserves nemen opnieuw toe, vaak tot een 
grotere hoogte dan nodig is. Onderwijsbesturen die bovenmatige vermogens 
hebben, moeten beleid maken om het geld nu echt effectief te gaan besteden aan 
onderwijs. Daar dringt de inspectie op aan in de Financiële Staat van het Onderwijs 
over 2019. 
 
Vereniging de nieuwe school Edam zou volgens de algemene rekentool mogelijk een 
bovenmatige reserve hebben. 
 

 
Bron rekenhulp (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-
op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde ) 
 
De vermogenspositie is hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie voor 
bovenmatige publieke reserves.  
 
Voor éénpitters, zoals onze school, is het wenselijk dat de vermogenspositie 
aanzienlijk is aangezien de risico’s voor kleine schoolbesturen nu eenmaal hoog zijn.  
 
Er is verder een bestedingsplan voor een deel van onze reserves gemaakt. We 
hebben sinds 1-1-2019 een activeringsbeleid, derhalve is een deel van de gelden 
bestemd voor toekomstige afschrijvingen.  
 
Verder verwachten we (ver)nieuwbouw welke ook aanzienlijke investeringen met 
zich mee zal brengen, in 2024 hebben we dit zichtbaar gemaakt in de 
meerjarenraming. Zie ook de continuïteitsparagraaf hierna. 
 
Verder wijzen we ook op de vernieuwing van de bekostiging die in 2023 ingaat. Deze 
vernieuwing pakt nadelig uit voor éénpitters zoals onze school. De nadelige 
financiële gevolgen zullen wij ook deels met onze reserves moeten opvangen. 
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Toekomstparagraaf 
In de hoop dat we het Coronavirus onder controle krijgen, gaan we er vanuit dat 
komend schooljaar weer een jaar zal zijn waarin alle leeractiviteiten en sociale 
activiteiten waaronder ook de weeksluitingen en projecten op school kunnen 
plaatsvinden. 
 

 
Februari 2021 -  De Nieuwe School Edam vanaf het ijs  
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Geoormerkte doelsubsidies  
Dit betreffen subsidies waaraan door het Ministerie van OCW een bestedingsverplichting aan een door het Ministerie 
van OCW benoemde doestelling is verbonden. De Nieuwe School heeft een aanvraag gedaan en in 2020 toegekend 
gekregen voor inhaal en ondersteuningsprogramma 2020- 2021.  De subsidie is betaalbaar gesteld op 16-10-2020, 
de besteding zal in 2021 plaatsvinden en ook worden verantwoord.  
 
Het is fijn om in deze uitzonderlijke periode van schoolsluitingen en lockdowns te kunnen rekenen op extra financiële 
ondersteuning vanuit OCW ter bevordering van onder meer de leerprestaties van de leerlingen.  

 

 
 

Overzicht verbonden partijen
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