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9 Basisscholen

Een sportief jaarverslag

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Patioschool De Kleine Prins

Weltevreden 8
3731 AL De Bilt
030-2203945
www.patioschool.nl

Directeur: Corry de Rooij

Groen van Prinstererschool

Groen van Prinstererweg 2 
3731 HB  De Bilt
030-2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Directeur: Eric Ippel

Stichting Delta De Bilt
kantoor:
Melkweg 1
3723 RG  Bilthoven

www.deltadebilt.nl
kantoor@deltadebilt.nl
030 2211552

Julianaschool

Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030-2287130
www.julianaschool.info

Directeur: Ella Prins

Wereldwijs 

Melkweg 1
3723 RG  Bilthoven
030-2284683 / 2286681
www.wereldwijs.nu

Directeur: Annemarie Hoornsman
 

Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346-212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Directeur: Gerrit van Vembde

Michaëlschool

Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030-2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Directeur: Guusta van Wijk

De Regenboog 

 Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030-2211088
www.regenboog-debilt.nl

Directeur: Douwe Bilder

Daltonschool De Rietakker

Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030-2203355
www.rietakker.nl

Directeur: Jan Buis

R.K. Basisschool St. Theresia 

Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven 
030-2286556
info@theresiaschool.nl

Directeur: Paul van den Heuvel
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Adressen  

Samenstelling van het bestuur ultimo 2010
Naam  Functie  Aandachtsveld 

Rob van Seters voorzitter  Strategie en kwaliteit 

Piet den Ouden  Vice-voorzitter  Strategie en kwaliteit 

José Coenen  Secretaris  Personeel

Leo Versteeg   Financiën en huisvesting 

Maud van Boven    Communicatie

Titia van Lier     Juridische zaken 

Han Lucas Luijckx     Communicatie 

Mieke Groenewegen     Personeel 

In oktober 2010 hebben we op passende wijze afscheid genomen van 
Robbert Hoyng (voorzitter) en Evert van Bonzel (lid). Titia van Lier is 
in oktober 2010 het bestuur komen versterken. Na het vertrek van 
Robbert Hoyng  heeft het bestuur unaniem Rob van Seters tot de  
nieuwe voorzitter gekozen. 

De sport van top basisonderwijs 
aan het spelende kind 

Stichting Delta De Bilt is het 

resultaat van de samenwerking 

tussen de tien aangesloten 

scholen voor primair onderwijs. 

Individuele scholen met  hun 

eigen identiteit, hun eigen 

kracht en kwaliteit van onder-

wijs, dichtbij uw kind. Dagelijks 

heeft uw kind te maken met de 

school, de klas, de meester of 

juf en andere kinderen.  Elke 

dag hoort u de hoogte punten, 

maar soms ook de uitdagingen 

en of teleurstellingen.

Veelal achter de schermen 

werken het bestuur en de 

bovenschoolse staf. Deze 

staf bestaat uit een algemeen 

directeur en een stafdirecteur, 

daarnaast enkele stafmede-

werkers. Het bestuur bestaat 

uit vrijwillige bestuurders en 

de algemeen directeur van 

de stichting.  De algemeen 

directeur Martin van Veelen 

is verantwoordelijk  voor de 

dagelijkse leiding(executive). 

Het bestuur is als geheel 

eindverantwoordelijk voor de 

stichting, maar functioneert op 

afstand, houdt toezicht (non 

executive). Dit was voor het 

samengaan van de scholen 

nog niet bij alle scholen zo. 

Inmiddels is dit een organisatie 

model dat bijzonder goed past 

bij de eisen die aan het huidige 

basisonderwijs worden gesteld. 

Het heeft vele voordelen. De 

bovenschoolse medewerkers 

bevorderen de samenwerking 

tussen de scholen op diverse 

vlakken. Uitwisseling van ken-

nis, ervaring  en ideeën zorgt 

voor o.a. kwaliteitsverbetering, 

kostenbesparing, continuïteit.  

Er zijn al zichtbare resultaten 

zoals het project Melkweg met 

de Poolster en Laurensschool 

die midden in een centrum 

voor kunst, cultuur en educatie 

komen te staan. Directeuren 

van onze basisscholen hebben 

veel meer tijd gekregen voor 

de school, omdat ze niet al 

die niet-onderwijs zaken zelf 

hoeven te regelen. Hebben 

collega’s om mee te sparren 

en een algemeen directeur die 

hen scherp houdt. We leren  

van elkaar als het gaat om ICT 

toepassingen in het onderwijs 

of hoe we omgaan met zieke, 

hoog begaafde of ander soort 

kinderen die specifi ek aan-

dacht verdienen. We bieden 

fl exibiliteit en uitdaging door 

leerkrachten en directeuren te 

laten rouleren. Door leerkrach-

ten met bepaalde expertise of 

vaardigheden de mogelijk te 

geven deze breder in te zetten.  

We zoeken oplossingen om 

ook fi nancieel onze ambities 

waar te maken. Als bestuur 

vinden we het belangrijk om in 

contact te staan  en te blijven 

met belanghebbenden als 

ouders, leerkrachten, sportver-

enigingen, naschoolse opvang, 

kerk, andere opleidingen, de 

gemeente, de inspectie. 

Het thema van dit boekje is 

sport en spel. In sport en spel 

hebben wij en onze kinderen 

uitdaging en lol. Uitdagend 

en leuk is denk ik ook hoe we 

als volwassenen onze verant-

woordelijkheid moeten zien.  

Als lerende organisatie voor 

lerende kinderen!

Namens het bestuur van 

Stichting Delta De Bilt 

voor Primair 

Onderwijs, 

Rob van Seters, 

voorzitter.  

Elk kind is enorm belangrijk. Uw kind(eren) ook. De school van uw kind is een belangrijke factor 

in het leven van uw kind. Onze kinderen leven in een tijd, land en gemeente waar veel zaken goed 

geregeld zijn. Onze kinderen hebben het gemiddeld goed. Doen het gemiddeld goed. Maar het gaat 

niet om gemiddelden. Elk kind is een individu. Een individu dat een leven voor zich heeft. Voor u 

als ouders en voor ons als stichting met 10 basisscholen is het een sport om elk van deze “kleine” 

opgroeiende mensen zo goed mogelijk te begeleiden.  Dat is een uitdaging voor u en voor ons. 

Rob van Seters

José Coenen

Maud van Boven

Piet den Ouden

Mieke Groenewegen

Maud van Boven
Leo Versteeg

Han Lucas Luijckx

Titia van Lier

José Coenen  Secretaris  Personeel

Titia van Lier     Juridische zaken 

Martin van Veelen

Algemeen Directeur
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7

krijgen op onze scholen uiter-
aard ook de meeste aandacht. 
Meer opbrengstgericht werken 
is in Nederland een hot item, 
want we moeten weer in de 
top van de onderwijswereld 
verschijnen en daarvoor zijn 
de vakken rekenen en taal het 
meest meetbaar. Heel begrijpe-
lijk en ik ben het daar dan ook 
grotendeels mee eens, mits we 
de creatieve vakken, de wereld-
oriëntatie en het bewegings-
onderwijs maar niet uit het oog 
verliezen. We willen immers 
een positieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van onze 
leerlingen als complete mensen 
die op alle terreinen goed kun-
nen samenwerken en voor de 
maatschappij van waarde zijn!

Martin van Veelen

(algemeen directeur)

DE SPELDAG

In 2008 zijn we van start ge-
gaan met als slogan Samen-
werken brengt ons verder! Nu 
na drie jaren met veel samen-
werken, kunnen we constateren 
dat dit ons inderdaad verder 
heeft gebracht. We zijn als 
stichting verder ontwikkeld 
en hiervan hebben de scholen 
met hun 2500 leerlingen van 
kunnen profi teren. Maar ook 
het omgekeerde geldt: dankzij 
de goede ontwikkelingen op 
onze scholen is onze stichting 
weer een stap verder gekomen. 
Het is ook mooi om te consta-
teren dat de samenwerking 
ook verder gaat dan alleen de 
samenwerking met onze eigen 
scholen. Stichting Delta heeft 
inmiddels een stevige plek in 
de Biltse samenleving: een 
organisatie voor uitstekend 
onderwijs, maar ook een or-
ganisatie met een gevoel voor 
maatschappelijk ondernemen.

Stichting Delta De Bilt is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. 

De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de  gemeente De Bilt. Deze scholen zijn 

katholiek, protestants of algemeen  christelijk. Wij streven naar kwalitatief uitstekend onderwijs 

dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een professionele organisatie en … 

Jaarlijks ontvangen ouders 
en belangstellenden een 
Deltaboekje met daarin het 
jaarverslag van het bestuur en 
bijdragen van de scholen. In 
2010 was het thema Kunst en 
heette het boekje ‘De Kunst 
van het samenwerken’. Dit jaar 
besteden we in het boekje aan-
dacht aan Sport & Spel en ziet 
u een greep uit de sportieve 
activiteiten die voor onze leer-
lingen worden georganiseerd. 
In de sport gaat het ook vaak 
om samenwerken om de beste 
prestaties te leveren, maar 
het kan ook gewoon leuk zijn 
om aan sport en spel te doen 
en deze mooie mix is tevens 
een goede parallel met het 
onderwijs: streven naar de best 
haalbare prestaties en tevens 
plezier beleven! De prestaties 
in het onderwijs worden veelal 
gekoppeld aan de vakken 
rekenen en taal en die vakken 

Samenwerken brengt ons verder!

Op de Groen van Prinsterer-
school wordt jaarlijks een 
groot opgezette speldag 
georganiseerd. Op deze 
dag gaan de kinderen 
in gemengde groepjes, 
bestaande uit kleuters tot en 
met de ‘bijna schoolverlaters’, 
samen de verschillende 
spelonderdelen af. Deze 
onderdelen zijn voor het 
grootste deel uitgezet op 
ons vernieuwde schoolplein, 
maar ook in de school 
vinden verschillende 
activiteiten plaats. Omdat 
we het samenwerken van 
kinderen heel belangrijk 
vinden is het erg leuk te 
zien hoe de kinderen uit 
groep 8 er voor zorgen dat 
ze met hun hele team, op 

Groen van Prinstererschool

1. Samenwerken brengt ons  
 verder.
 Iedereen binnen onze  
 stichting is overtuigd van  
 het voordeel van samen-
 werking.
2. Innoveren als een 
 uitdaging zien.
 Alle medewerkers en leerlin-
 gen staan open voor nieuwe 
 ontwikkelingen.
3. Erkennen en ontwikkelen  
 van ieders talenten
 Ieder mens is anders.
4. Effectief en doelgericht  
 werken.
 Tijd en geld kun je maar een  
 keer uitgeven.
5. Met plezier leren en  
 werken
 Als je iets met plezier doet  
 dan gaat het meestal beter.
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een leuke en sportieve 
manier, de verschillende 
uitdagingen aangaan. Echte 
teamcaptains zijn het!
Een grote groep 
enthousiaste ouders is 
hierbij ingezet als spelleider 
en alleen dank zij hen 
kunnen we deze feestdag 
zo organiseren. Tijdens de 
laatste speldag, die ter ere 
van ons 80-jarig bestaan 
extra groot was aangepakt, 
waren er extra leuke 
onderdelen: bijvoorbeeld 
een spannende survivalbaan 
en een hellingbaan waar de 
kinderen met een wagentje 
vanaf gaan en onderweg 
moeten laten zien hoe goed 
ze kunnen ringsteken.



‘op afspraak’ bij elkaar thuis 
spelen, blijven de contacten 
vaak beperkt tot klasgenoten. 
Het schoolplein biedt een 
veel grotere variatie van 
speelkameraadjes en levert 
daarmee een waardevolle 
bijdrage aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen.

De Theresiaschool is gevestigd 

in een prachtig, nieuw gebouw 

met een mooi groot speelplein 

aan de voorzijde. De school 

heeft vanaf het begin het 

schoolplein opengesteld voor 

de kinderen uit de buurt: het 

plein is overdag buiten school-

tijden tot acht uur ’s avonds vrij 

toegankelijk om te spelen, ook 

in het weekend of de vakanties. 

En daar wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt: 

De oppas zit op een bankje 
terwijl de kleinste kinderen met 
elkaar spelen. Grotere kinderen 
zoeken elkaar op bij het 
klimrek, het  kunstgrasveld of 
tafeltennistafel. Vaders trappen 
een balletje met hun kinderen.  
Kortom, er is altijd een gezellige 
bedrijvigheid op het plein, een 
ontmoetingsplek voor groot en 
klein.

Kwaliteit en strategie

Op het schoolplein: 
na schooltijd

Vanuit de school vinden wij het 
heerlijk dat kinderen een veilige 
plek hebben om te spelen. 
Kinderen uit de wijk, kinderen 
van de BSO, het plein is de 
ontmoetingsplek waar je een 
speelkameraad kunt vinden. 
Kinderen kunnen elkaar zelf 
opzoeken, zelf kiezen met 
wie ze op dat moment willen 
spelen. Als kinderen alleen 

In alle geledingen en op alle niveaus 

binnen Stichting Delta zijn we er ons 

van bewust dat doelgericht wer-

ken over het algemeen tot betere 

resultaten leidt. Hiervoor hanteren 

we het principe dat  alle processen de 

pdca-cyclus doorlopen om doelen en 

ambities te realiseren.

Plan  Omschrijven van het plan,

  het doel, de koers en de 

  middelen

Do   Het uitvoeren van het plan

Check  Nagaan of het volgens plan

  verloopt (verzamelen van de

  juiste informatie)

Act   Borgen en/of bijstellen

Aangezien onze stichting een con-

tinue verbetering op allerlei terrei-

nen nastreeft, geeft onderstaande 

illustratie een goed beeld van ons 

kwaliteitsdenken.

Maar de eerlijkheid gebied ons om 

ook om te melden dat het soms ook 

wel zo is:

 

Beleidsontwikkeling
In schooljaar 2009-2010 is gewerkt 

aan een beleidsplan voor de komen-

de jaren. 

Zie hiervoor www.deltadebilt.nl 

Dit beleidsplan is in mei 2010 vast-

gesteld en daarna zijn de acties uit-

gezet. Enkele voorbeelden hiervan: 

De voorbereidingen zijn getroffen om 

een gezamenlijk integraal kwali-

teitssysteem te gaan hanteren, de 

scholen gaan hun schoolplannen, 

jaarplannen en jaarverslagen volgens 

vastgestelde formatten schrijven. De 

keuze is gemaakt om in 2011 over te 

gaan op ParnasSys v.w.b. leerlingen-

administratie, leerlingvolgsysteem, 

competenties personeel, kwaliteits-

kaarten, tevredenheidpeilingen en 

diverse modules naar keuze. In 2010 

heeft het bestuur het voorgenomen 

besluit genomen om De Poolster en 

de Laurensschool samen te voegen. 

Voorafgaande aan de besluit is 

uitvoerig overleg gevoerd met de be-

trokkenen. Dit besluit is vervolgens 

ter instemming voorgelegd aan beide 

medezeggenschapsraden die hebben 

na zorgvuldig afwegen in februari 

2011 ingestemd met dit bestuursbe-

sluit, hetgeen heeft geresulteerd in 

de nieuwe school Wereldwijs die per 

1 augustus 2011 van start is gegaan.

Stichting Delta hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en alles 

wat daarmee samenhangt. Stichting Delta vindt het van wezenlijk belang dat 

iedereen binnen de organisatie continu werkt aan verbetering van de kwaliteit. 
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 Theresiaschool

Differentiatie in de gymles
Kent u het nog van vroeger? Die grote gymzaal, een lange rij kinderen 

opgesteld van groot naar klein en de kast in het midden. Iedereen er 

om beurten overheen voor de ogen van de rest, of je het nu goed kon 

of niet. Had je nog geen hekel aan gym dan kreeg je het dan wel als je 

hier niet zo goed in was…

Gelukkig bieden de nieuwe gymzalen en de inrichting die daarbij 

hoort veel meer mogelijkheden om een gymles te geven die past 

bij alle kinderen.  De gymdocent maakt bijvoorbeeld circuitjes waar 

kinderen in kleine groepen met verschillende activiteiten bezig zijn. 

Op die manier worden kinderen geprikkeld en uitgedaagd die al meer 

kunnen en durven en krijgen kinderen wat minder handig zijn meer 

zelfvertrouwen door in kleine stapjes vorderingen te maken. 

Plezier krijgen en houden in bewegen is een heel belangrijke 

doelstelling van de gymles. Alleen dan brengen we een generatie 

kinderen groot die ook op latere leeftijd het belang van bewegen zien. 

Als je het leuk vindt om te sporten, is de kans veel groter dat je er ook 

op latere leeftijd tijd voor vrij maakt!



De wijze waarop het onderwijs wordt 

verzorgd kan op de scholen van onze 

stichting verschillen, er zijn immers 

verschillende schoolconcepten en 

verschillende levensbeschouwelijke 

identiteiten, maar alle scholen heb-

ben de intentie om continu en plan-

matig bezig te zijn met de verhoging 

van de kwaliteit van ons onderwijs, 

zodat de leerlingen hun talenten (cog-

nitief en sociaal-emotioneel)  opti-

maal kunnen ontwikkelen.

In de wet op het primair onderwijs 

staat omschreven wat scholen voor 

primair onderwijs moeten aanbieden 

(o.a. de kerndoelen, actief burger-

schap, inzet van middelen). De 

scholen van Stichting Delta voldoen 

uiteraard aan de wettelijke regels en 

voorschriften.

Onderwijs en identiteit
Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De stichting heeft als doel het 

verzorgen en bevorderen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs in de 

gemeente De Bilt, waarbij gewerkt wordt vanuit een christelijke inspiratiebron 

met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals het tot ons komt vanuit 

de Bijbel met de daarin voorkomende waarden en de tradities zoals deze door 

de kerken worden uitgedragen. Belangrijke elementen zijn daarbij het uit naas-

tenliefde en respect met elkaar omgaan en verantwoordelijk zijn voor jezelf en 

de ander. 

School 01-10-07 01-10-08 01-10-09  01-10-10 

Martin Luther Kingschool 253 262 253 241 
Theresiaschool 352 374 390 406
Julianaschool 410 448 481 465
Laurensschool 218 205 185 179 
De Poolster 129 127 117 119
Daltonschool de Rietakker 182 181 180 199
Patioschool de Kleine Prins 203 201 195 200 
De Regenboog *) 0 82 104 127
Groen van Prinstererschool 253 236 235 241
Michaëlschool 302 257 254 246

Totalen 2302 2373 2394 2423

De leerlingen

De aantallen leerlingen per school op de reguliere teldata

*)   Op 1 oktober 2007 waren de leerlingen van de Regenboog (62 leerlingen) verdeeld 

over de Groen van Prinstererschool (22 leerlingen) en Michaëlschool (40 leerlingen) 
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De sportcommissie van de 

Michaëlschool organiseert ieder 

jaar een grote sportactiviteit 

voor de hele school. 

MICHAëLSCHOOL

De atletiekdag
Eens in de twee jaar is dit een 

atletiekdag op de baan van 

sportpark Maarschalkerweerd in 

Utrecht. Voor alle kinderen, van 

kleuters tot en met groep 8 is 

een sportprogramma opgesteld 

waarbij “plezier in bewegen” 

voorop staat. 

Tijdens deze atletiekdag komen 

de kinderen ook in aanraking 

met voor hen nog onbekende 

atletiekonderdelen zoals kogel-

stoten, hoogspringen, kogelslin-

geren en hordelopen. 

Voor de organisatie wordt de 

hulp ingeroepen van studenten 

van een sportacademie. 

Wanneer het weer meewerkt, is 

het iedere keer weer een prach-

tig evenement.
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P
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Aan sport en spel kunnen alle 

kinderen plezier beleven, maar 

sommige kinderen net een 

beetje meer dan anderen. Vaak 

komt dat omdat zij bijvoorbeeld 

heel goed kunnen sporten. 

Op onze scholen zitten momen-

teel diverse leerlingen die zeer 

getalenteerd zijn en wellicht 

in de toekomst in de topsport 

zullen belanden. We vinden het 

natuurlijk ook heel leuk om onze 

oud-leerlingen die inmiddels 

(bijna)topsporters te zijn te vol-

gen. Het is lastig om hun namen 

te noemen, want dan gaan we 

vast iemand vergeten. Ze voet-

ballen bij FC Utrecht, Volendam, 

Groningen, hockeyen bij Den 

Bosch, SCHC, waterpoloën bij 

Brandenburg, doen aan atletiek, 

beachvolleybal of schaatsen en 

wie weet worden ze later net zo 

bekend als de oud-leerling van 

de Michaëlschool: 

Hans van Breukelen. 

Hans was Nederlands beste 

keeper (tot Edwin van de Sar) 

en was jaren geleden op tv bij 

het programma Klasgenoten 

met zijn Michaëlschoolklas en 

onderwijzer de heer Piet v.d. 

Sanden. In februari 2011 deed 

Hans mee bij de spinningmara-

thon die door ons Team Delta 

was georganiseerd t.b.v. Alpe 

duZes.
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Elk jaar in september doen de leerlingen 

van groep 5 van Wereldwijs mee aan een 

waterpolo clinic. Waterpolovereniging 

Brandenbrug organiseert deze clinic om 

kinderen te laten kennismaken met de 

sport waterpolo en ze zelf te laten ervaren 

hoe leuk het is. 

Tijdens het programma, dat een uur 

duurt, zullen er verschillende waterpolo 

onderdelen aan bod komen: 

zwemmen, schieten op doel en als afslui-

ting een echte waterpolo-wedstrijd.

Om de clinic te laten slagen nemen de 

leerkrachten met de leerlingen de 

volgende regels door:

De uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs in 2009: In 2010 

gingen 291 leerlingen vanuit onze groepen 8 naar het voortgezet onderwijs.

 2009 2010
Praktijkonderwijs 0 0
VMBO met LWOO 9 12
VMBO BK 11 16
VMBO T 51 21
VMBO T / HAVO 22 31
HAVO 35 51
HAVO / VWO 79 63
VWO 83 97

TOTAAL 290 291

Samenwerkingsverband
Onze stichting is lid van het samen-

werkingsverband De Bilt. In dit Sa-

menwerkingsverband dat in de jaren 

negentig is ontstaan in het kader van 

Weer samen naar school (WSNS), 

werken bijna alle scholen binnen de 

gemeente De Bilt nauw samen om de 

zorg voor de leerlingen te verbeteren. 

Zie hiervoor het zorgplan en de jaar-

verslagen op www.swvdebilt.nl 

Passend onderwijs
Aansluitend op het vorige onderwerp 

is in 2009 een start gemaakt om te 

komen tot een betere afstemming 

van de leerlingenzorg in de regio 

door als Stichting Delta de in dit 

verband opgestelde intentieverkla-

ring te ondertekenen. De algemeen 

directeur van onze stichting is lid van 

de Stuurgroep Passend Onderwijs 

regio Zuidoost Utrecht. Inmiddels 

is door de minister van Onderwijs 

besloten om de invoering van pas-

send onderwijs ongeveer een jaar 

uit te stellen. Dit geeft ons en onze 

collega’s in het speciaal onderwijs 

iets meer tijd om ons adequaat voor 

te bereiden op deze andere structuur 

en fi nanciering.

ICT in het onderwijs.
ICT is geïntegreerd in het onder-

wijs op onze scholen. De ontwikkelin-

gen op dit terrein volgen elkaar snel 

op en in dit verband bekijken 

we steeds welke innovatieve ontwik-

kelingen haalbaar en wenselijk zijn. 

Inmiddels hebben alle groepen 3 t/m 

8 een digitaal schoolbord en kunnen 

de leerkrachten deze waardevolle 

ondersteuning goed gebruiken bij 

het lesgeven.  Daarnaast maken we 

steeds meer gebruik van de know 

how die binnen onze scholen aanwe-

zig is en deze know how wordt op een 

plezierige wijze gedeeld met elkaar.

Opbrengstgericht werken.
De minister van Onderwijs wil dat 

Nederland weer in de top van de 

onderwijswereld komt. Wij willen 

het beste onderwijs in onze regio 

geven. De vakken rekenen en taal 

staan hierbij centraal en we zien dat 

de resultaten binnen deze vakken al 

behoorlijk goed zijn, maar het kan 

bijna altijd nog wat beter.
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1.  Waterpolo is een teamsport; je vormt samen met andere kinderen één team. Je speelt

 dus ook samen en niet alleen. Dat betekent dat je de bal niet zelf houdt maar naar elkaar  

 overspeelt.

2.  Om te kunnen zien wie bij jouw team hoort krijgt iedereen een cap op. Dat is een soort  

 pet die je vastknoopt onder je kin. Het ene team heeft een blauwe cap en het andere   

 team een witte. De keepers hebben een rode cap. Zo zie je precies wie bij jou hoort en wie  

 de tegenstander is.

3.  Aan het begin van de wedstrijd liggen alle spelers aan de kant bij hun eigen doel. Als de  

 scheidsrechter fl uit begint het spel. Je zwemt zo snel mogelijk naar het midden en probeert 

 de bal te pakken. Daarna probeer je te scoren door de bal in het doel van de tegenpartij te

 gooien.

4.  Na een doelpunt wordt de bal in het midden uit genomen. Ieder team ligt dan op de eigen

 helft.

5.  De scheidsrechter is de baas over het spel. Als hij of zij fl uit luister je goed wat er 

 moet gebeuren.

6.  Bij waterpolo zijn een paar bijzondere regels: de bal mag niet onder water komen en je  

 mag de bal maar met één hand aanraken. Gooien en vangen met één hand is best moeilijk  

 dus dat gaan we ook oefenen. De keeper mag de bal wel met twee handen aanraken.

 Een hele uitleg, maar elk jaar genieten de kinderen weer van deze clinic.

WERELDWIJS (Bovenbouw))
Wereldwijs is per 1 

augustus 2011 begon-

nen als samenvoeging 

van De Poolster en de 

Laurensschool.

In 2013 zal Wereldwijs 

in een schitterend 

nieuw gebouw worden 

gehuisvest: 

Cultureel Educatief 

Centrum De Melkweg 

Voor meer informatie: 

www.melkwegdebilt.nl

waterpolo...
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Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Bestuur

Algemeen directeur

Stafbureau met:
Stafmedewerker

Administratief medewerker

Groepsleerkracht met 
een bijzondere taak:

I.B. - R.T. - ICT - 
bouwcoördinatoren,

Arbocoördinator, 
Cultuurcoördinator, 

etc.

Schooldirecteuren

Schoolteams:
Groepsleerkrachten

(waarvan één 
plv. directeur)

Overige functies die op 
scholen voor 

kunnen komen: 
adjunct-directeur, 

vakleerkracht, 
onderwijsassistent, 

klassenassistent, 
administratief 
medewerker, 

conciërge, schoonmaker

Personeel en organisatie
Het personeel is van cruciaal 

belang bij de realisatie van 

onze doelstelling: het verzor-

gen van kwalitatief hoogwaar-

dig onderwijs! Personeelsbe-

leid beoogt een ongestoorde 

voortgang van een kwalitatief 

hoogwaardig primair proces. 

Onderwijs is een arbeidsin-

tensief proces waarbij je kunt 

stellen dat het personeel der-

halve een kritieke succesfactor 

is, zowel in kwalitatieve als in 

kwantitatieve zin. Het verste-

vigen van de competenties van 

het personeel is in dit verband 

dus heel waardevol, maar ook 

de adequate inzet van het 

personeel.

Binnen het personeelsbeleid 

speelt de afstemming tussen 

de personeelsbehoefte en 

de beschikbaarheid van het 

personeel een belangrijke rol. 

De omvang van de personeels-

behoefte wordt normatief 

bepaald en is afgeleid van de 

bekostigingssystematiek van 

de rijksoverheid, rekening 

houdend met knelpunten en 

specifi eke subsidiestromen. 

Stichting Delta houdt zich aan 

de wettelijke voorschriften en 

de afspraken die binnen de 

CAO voor het onderwijs zijn 

geregeld.

Functiegroep vrouw man totaal

Ondersteunend 

personeel 11 3 14

Leerkrachten 154 28 182

Schooldirecteuren 5 5 10

Algemeen directeur 0 1 1

TOTAAL 170 37 207

Aantallen personeelsleden 
per 31 december 2010

Ziekteverzuimcijfers en trends

Leeftijdscategorie aantal  aantal           totaal

 vrouwen  mannen 

15 t/m 24 jaar 10 0  10

25 t/m 34 jaar 55 7 62

35 t/m 44 jaar 28 6 34 

45 t/m 54 jaar 46 12 58

55 t/m 64 jaar 31 12 43

65 jaar en ouder 0 0 0

 Aug 08 Jan 09 Juni 09 Dec 09 Juni 10  Dec 10

Werkelijk verzuim 5,51 % 6,44 % 3,18 % 3,05% 3,61%  3,90% 

Voortschrijdende trend 5,45 % 5,36 % 4,35 % 3,29% 2,94% 3,03%

(Ter vergelijking: Het landelijk ziekteverzuimpercentage is 6%)

WERELDWIJS (Onderbouw)

Voor de groepen 6 t/m 8 is 

er jaarlijks een sportdag, die 

georganiseerd wordt door de ge-

meentelijke sportcommissie, o.a. 

bestaande uit vakleerkrachten 

gymnastiek.

Voor de kinderen uit groep 1 t/m 5 

is zoiets natuurlijk ook heel leuk 

en het is gezellig om met elkaar 

sportief bezig te zijn. De kinderen 

leren dan dat sporten erbij hoort 

en bovendien heel leuk kan zijn. 

Daarom organiseert basisschool 

Wereldwijs een sportdag voor de 

kinderen van groep 1 t/m 5, die 

gehouden wordt op het sportveld 

bij de school en in de gymzaal. 

’s Ochtends vroeg zetten de 

leerkrachten alle materialen vast 

klaar.

Middels een circuitmodel komen 

de kinderen met verschillende 

sport- en spel onderdelen in 

aanraking. Voor groep 1 en 2 zijn 

deze onderdelen: ballenregen, 

kat en muis, schotjes springen, 

kleine bal gooien,  ring werpen, 

boompje verwisselen, tijdtikker-

tje en 50 m. hardlopen. Hulpou-

ders begeleiden de verschillen 

de groepjes kinderen.

Na 4 onderdelen is er een korte 

pauze, waar een gezond tussen-

doortje bij hoort. De kinderen 

krijgen drinken en stukjes appel 

en komkommer. Dan gaan ze 

door naar de volgende 4 onder-

delen.

Halverwege is er een pauze 

waarin de kinderen naar de klas 

gaan en een uitzending van 

“Koekeloere” over sport en spel 

kunnen kijken. 

Na uitgerust te zijn en wat te 

hebben gegeten zijn de kleuters 

om aan de beurt om in de grote 

gymzaal met de vakleerkracht 4 

spannende activiteiten te doen, 

waaronder de vliegende mat en 

zwaaien aan de touwen.

De groepen 3, 4 en 5 krijgen ook 

een gymles in de zaal en doen 

uiteraard veel moeilijker sport- 

en spelonderdelen, passend bij 

hun leeftijd. 

Aan het eind van deze geslaag-

de dag krijgen alle kinderen een 

vaantje als herinnering aan deze 

sportdag.

Sportdag onderbouw (Groep 1 t/m 5)
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Anne Frankschule. In de voorbe-

reiding op deze werkweek schrij-

ven de Nederlandse en Duitse 

kinderen elkaar e-mails. Ook ver-

telt Rens Kersten van het jumela-

gecomité De Bilt - Coesfeld over 

het doel van jumelage en krijgen 

de Biltse kinderen een paar les-

sen Duits. Na de kennismaking 

met de leerlingen van de Anne 

Frankschule wordt er samen ge-

sport in de Turnhal. Ook komen 

de Duitse kinderen op bezoek bij 

de Nederlandse kinderen in de 

Sirksfelderschule waar wordt ge-

speeld, geslagbald, getekend en 

touwgetrokken. Verder wordt er 

een museum bezocht en samen 

een stadspel gedaan...kortom 

het is altijd een geweldige week.                  

Deze werkweek is mogelijk gemaakt door 

subsidie het Europees Platform en het 

jumelagecomité De Bilt-Coesfeld.

Naar Coesfeld

Deltadag in 2010
Een keer per twee schooljaren organiseren we voor 

alle personeelsleden een Deltadag. In 2010 stond de 

dag in het teken van de identiteit van onze scholen 

en de kansen voor samenwerking tussen de scho-

len. De dag werd op een originele wijze gestart met 

een interactieve voorstelling door Hoop-entertrain-

ment.

Mobiliteit
Het totaal aantal leerlingen groeit gestaag en jaar-

lijks nemen enkele personeelsleden afscheid van 

ons, dus dat betekent dat we ieder jaar vacatures 

hebben. Wij bieden bij vacatures de mogelijkheid 

voor zittend personeel om op een andere school 

binnen de stichting te gaan werken via de interne 

werving en selectieprocedure. Van deze mogelijkheid wordt goed gebruik ge-

maakt, hetgeen een positieve bijdrage levert aan de onderlinge samenwerking 

en kansen biedt voor de ontwikkeling van scholen en personeel.

Functiemix
Vanaf 1 augustus 2010 krijgt 

een school in het kader van het 

Convenant LeerKracht extra 

geld voor functiedifferentiatie. 

We zorgen dat jaarlijks een 

bepaald percentage van de leer-

krachten doorstroomt naar een 

hogere schaal. Hierdoor wordt 

de functiemix van de school 

versterkt. In samenspraak met 

de GMR is de procedure binnen 

onze stichting vastgesteld en 

per 1 augustus 2011 zal onge-

veer 10% van de leerkrachten 

in een hogere schaal worden 

ingedeeld.

Patioschool DE KLEINE PRINS

Werkweek van de kinderen van 

groep 8 naar Coesfeld 

Jaarlijks gaan de kinderen van 

groep 8  van de Patioschool van 

maandag tot en met vrijdag naar 

Coesfeld, de jumelagestad van 

De Bilt. Daar maken zij kennis 

met leeftijdgenootjes van de 

Het kamp van groep 7

Jaarlijks gaan de kinderen van groep 7 drie dagen op kamp 

in een Scouting accommodatie aan de rand van de Soester-

duinen. Zij gaan er sportief op de fi ets heen. 

Op school maken ouders en kinderen vliegers en daar wordt 

op de Soesterduinen naar hartelust mee gevliegerd.

Op Kamp



heid, het draagt ook bij aan de 

sociale ontwikkeling. 

Bij sport gaat het om samenspe-

len en samenwerken. Gymles-

sen, wedstrijden en toernooien 

zijn momenten waarop kinderen 

in aanraking komen met allerlei 

emoties, zoals verlies, teleur-

stelling en blijdschap. Sport 

leert kinderen hiermee op 

een goede manier om te 

gaan. 
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Communicatie is informatieover-

dracht, gericht op de verrijking van 

kennis bij de ontvangers. Communi-

catie beoogt het stimuleren en sturen 

van actie en reactie bij de ontvangers. 

Informatieoverdracht kan ook gericht 

zijn op het verkrijgen of vergroten 

van draagvlak. Communicatie dient 

dienstbaar te zijn aan de verbetering 

van het functioneren van de organi-

satie. 

Website
Bij de start van Stichting Delta is 

voorlopig gekozen voor een relatief 

eenvoudige website www.deltadebilt.

nl met de voor dat moment meest 

relevante informatie en links naar de 

eigen websites van de scholen. Zo 

langzamerhand is deze site verder 

ontwikkeld en hebben we inmiddels 

plannen voor een vernieuwde site. 

Bij de start werd onze website slechts 

mondjesmaat bezocht, maar inmid-

dels weten steeds meer mensen de 

informatie via onze site te vinden:

Brochure
In de zomer van 2009 hebben we 

onze eerste brochure uitgebracht on-

der de titel 10 christelijke basisscho-

len met dezelfde visie: Samenwerken 

brengt ons verder. In de zomer van 

2010 verscheen nummer twee met de 

titel: De Kunst van het Samenwerken. 

Deze brochures met een oplage van 

3000 exemplaren zijn verspreid onder 

alle ouders/verzorgers van onze leer-

lingen, alle personeelsleden en be-

langhebbenden en belangstellenden. 

Via onze website is een digitale versie 

beschikbaar.

Interne communicatie 
(Delta Pi)
Iedere maand verzorgen we een in-

formatiebulletin  voor het personeel, 

het bestuur en de GMR van onze 

stichting. In deze Delta Pi (= per-

soneelsinformatie) beschrijven we 

zowel vermeldenswaardige gebeur-

tenissen van personen of scholen als 

beleidsmatige ontwikkelingen binnen 

onze stichting, vaak gerelateerd aan 

landelijke ontwikkelingen.

Klachtenregeling 
Bij de start van onze stichting is een 

klachtenregeling op basis van een 

landelijk model van de Besturenraad 

vastgesteld. In 2010 zijn er geen for-

mele klachten ingediend. 

Communicatie en PR
DE REGENBOOG

Deze vraag is op De Regenboog 

heel normaal. We hebben als 

school het geluk om veel sport-

faciliteiten in en om de school te 

hebben. De gymzaal zit vast aan 

het gebouw en wordt gebruikt 

voor de reguliere gymlessen, 

maar ook als speellokaal voor 

de kleuters. Op het plein zijn di-

verse mogelijkheden gecreëerd 

om te sporten. Zo zijn het panna-

voetbalveld en de baskets geen 

minuut onbenut tijdens de pau-

zes of tijdens het overblijven. 

Tot slot biedt het Cruyffcourt 

– met zijn kunstgrasvloer - de 

mogelijkheid om allerlei sporten 

in de openlucht uit te oefenen 

tijdens de gymles of tijdens het 

overblijven (de pauzesport). In 

de zomermaanden vinden veel 

buitengymlessen hier plaats.  

Om sport de aandacht te geven 

die ze verdient, organiseren wij 

“Voetballen we vandaag 
op het Cruyffcourt, 
het pannaveld of in 
de gymzaal, meester?”

naast de reguliere gymlessen 

ook extra activiteiten. Tijdens 

de overblijf wordt er door speci-

ale medewerkers een faculta-

tief sport- en spelprogramma 

aangeboden. Een aantal keer 

per maand komt de sportbus 

en staat de pauzesport op het 

programma. Daarnaast nodigen 

we regelmatig ‘experts’ uit voor 

sportclinics of workshops.

Wij vinden op De 

Regenboog sport 

een belangrijk 

onderdeel van het 

programma. Goed 

en veel bewegen is 

niet alleen 

belangrijk 

voor de 

licha-

melijke 

gezond-

heid, het draagt ook bij aan de 

leert kinderen hiermee op 

een goede manier om te 

gaan. 

Wij vinden op De 

Regenboog sport 

een belangrijk 

onderdeel van het 

programma. Goed 

en veel bewegen is 

niet alleen 
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Vrijwel alle inkomsten binnen het 

reguliere onderwijs zijn afkomstig van 

de overheid. Jaarlijks wordt op basis 

van wettelijke regelingen en gerela-

teerd aan de leerlingenaantallen en 

specifi eke subsidies een beschikking 

afgegeven. De overheid fi nanciert de 

scholen op een zodanige wijze dat we 

met recht kunnen spreken van een 

relatieve schaarste; de bekostiging is 

bedoeld voor onvermijdbare uitgaven 

en is sober. Sinds 2006 geschiedt de 

bekostiging volgens het zogenaamde 

lumpsum-systeem. Hierdoor is er 

niet méér geld te besteden, maar de 

scholen kunnen nu zelf keuzes maken 

hoe het geld wordt besteed. Een ander 

belangrijk element van de lumpsumfi -

nanciering is dat de overheid hiermee 

bepaalde risico’s heeft afgewenteld op 

de schoolbesturen. 

De regeling en fi nanciering van 

de huisvesting is een zaak tussen 

gemeente en schoolbestuur. In de ge-

meentelijke huisvestingsverordening is 

de verdeling van de verantwoordelijk-

heid betreffende de schoolgebouwen 

omschreven. In onze situatie geldt dat 

de gemeente economisch eigenaar en 

dat het bestuur juridisch eigenaar is 

van de schoolgebouwen en –terreinen. 

T.a.v. het onderhoud is de verdeling 

in grote lijnen als volgt: de gemeente 

is verantwoordelijk voor het groot 

onderhoud aan de buitenkant en het 

schoolbestuur voor de binnenkant en 

het schilderwerk aan de buitenkant. 

Het integraal huisvestingsplan (IHP) 

van de gemeente en de meerjaren-

onderhoudsplannen (MOP) van de 

schoolgebouwen dateren uit 2006.  In 

2010 verschenen deze plannen in con-

cept. We verwachten dat de gemeen-

teraad in juni 2011 deze plannen zal 

vaststellen.

Toelichting op het negatieve resultaat. 

Aan de inkomstenkant ziet u dat de 

rijksbijdrage in 2010 lager dan in 2009 

terwijl ons leerlingenaantal is gegroeid 

en alles door de infl atie duurder is 

geworden. Kortom een landelijke be-

zuiniging. Wij hebben er voor gekozen 

om de eerder gemaakte planning en 

begroting, ondanks de bezuinigingen, 

door te zetten en de bezuinigingen 

geleidelijk aan door te voeren. Aan de 

uitgavenkant ziet u dus ook dat we 

hogere personeelslasten hadden dan 

in 2009 en dus hierop bewust niet heb-

ben bezuinigd.

Bij de huisvestingslasten ziet u een 

veel hoger bedrag, omdat we in 2010 

met de gemeente enkele verbou-

wingen uit het verleden hebben afgere-

kend. Tot vorig jaar stonden diverse 

onterechte vorderingen bij de gemeen-

te open (zie vorderingen bij activa).

Financiën en beheer

In ons boekje uit 2010 ‘De Kunst 

van het samenwerken’, maakten we 

melding van de samenwerking met 

kunstenaar Jits Bakker. Jits was toen 

begonnen met het maken van een 

beelden om die op al onze scholen 
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Bij het afscheid van 

voorzitter Robbert 

Hoyng werd het eerste 

beeld onthuld door 

Robbert en Jits.

neer te zetten. De beelden zijn allemaal 

ongeveer hetzelfde, maar toch met originele 

detailverschillen: een kind dat na acht jaren 

basisschool de wereld in gaat, maar toch 

nog net even die vertrouwde schooldeur 

vasthoudt. De leerlingen van groep 8 mogen 

jaarlijks bij hem in zijn atelier en beelden-

tuin op bezoek komen en bij hun afscheid 

ontvangen zij een litho van Jits Bakker.
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Bewegen op muziek

Muziek en dans zijn op natuurlijke wijze 

verbonden met het leven van een kind. 

Spelen met klanken en bewegingen is niet 

alleen erg leuk maar heeft ook een positief 

effect op motorische- en sociale aspecten. 

Leerlingen leren de hoofdbeginselen 

van de belangrijkste bewegings- en 

spelvormen ervaren in aansprekende 

bewegingssituaties. Het gaat daarbij om 

bewegingsvormen als gebaren maken met 

de handen en armen, huppelen, samen 

dansen, balanceren, springen en bewegen 

op muziek. Ook wordt het gevoel voor 

ritme ontwikkeld.

Op de Martin Luther Kingschool 

in Maartensdijk is bewegen op 

muziek vanaf de kleuterperiode een 

vanzelfsprekendheid.

 

Muziek- en dansactiviteiten helpen 

kinderen bij de ontwikkeling van hun 

cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, 

motorische én zintuiglijke kennis en 

vaardigheden. Veel bekende bewegingen 

en oefeningen combineren de persoonlijke 

ervaringen van het kind met nieuw aan te 

leren bewegingen.

Er zijn veel praktische vormen van 

muziekactiviteiten en bewegingen te 

bedenken: muziek voor handen en voeten; 

kunstjes met je stem; muziek met stokjes 

en eenvoudige muziekinstrumenten; 

rinkelen, schudden en rammelen. 

Dansen doe je op een eigen plekje en door 

de ruimte, alleen of samen met anderen. 

Dansen doe je met handen en voeten; 

dansen doe je met hoofd, schouders, 

knieën en de rest van je lijf; dansen is 

spelen met bewegingen; dansen doe je van 

laag naar hoog en omgekeerd.  

Algemeen uitgangspunt: plezier is van 

groot belang voor een blijvende deelname 

aan bewegingsactiviteiten op muziek.

op muziek. Ook wordt het gevoel voor 

ritme ontwikkeld.

Op de Martin Luther Kingschool 

in Maartensdijk is bewegen op 

muziek vanaf de kleuterperiode een 

vanzelfsprekendheid.

Muziek- en dansactiviteiten helpen 

kinderen bij de ontwikkeling van hun 

cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, 

Muziek en dans zijn op natuurlijke wijze 

MARTIN LUTHER KINGSCHOOL

Financieel verslag 2010

Staat van baten en lasten 2010 en 

vergelijkende cijfers  2009

  
Baten 2010 2009
  
Rijksbijdragen 9.807.578  9.896.675 
  
Diverse subsidies � 55.942  � 98.383 
  
Financiele baten-lasten � 34.407  � 130.306 
  
Overige baten � 530.848  � 550.536 
  
Totaal baten � 10.428.775  � 10.675.900 
  
  
Lasten 2010 2009
  
Personeelslasten � 8.781.866  � 8.664.364 
  
Afschrijvingen � 272.393  � 276.380 
  
Huisvestingslasten � 987.770  � 707.846 
  
Overige lasten � 823.930  � 974.319 
  
Totaal lasten � 10.865.959  � 10.622.909 
  
Resultaat -� 437.184  � 52.991  
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Het Zwembad
Het is op Daltonschool De Rietakker een traditie geworden 

om ieder jaar met alle leerlingen die een zwemdiploma 

hebben naar het zwembad te gaan. Op deze dag wordt een 

circuit uitgezet met afwisselende activiteiten. De kinderen 

maken op deze manier kennis met alle disciplines die in 

het zwembad kunnen plaatsvinden. Sport en bewegen 

vinden we belangrijk en het is ook leuk! Met deze insteek 

zorgen we dat de leerlingen vaker naar het zwembad gaan. 

In deze lijn wil ik ook noemen dat we elk schooljaar worden 

uitgenodigd door verschillende sportverenigingen, zoals 

o.a. waterpolovereniging BZC-Brandenburg voor een clinic. 

Dit is een mooie manier om leden te werven en voor de 

leerlingen om te kijken of de betreffende sport iets voor 

hun is.

DALTONSCHOOL DE RIETAKKER

Zwemmen  

Op 29 septem-

ber gingen we 

met groep 3 t/m 

8 zwemmen in 

Brandenburg. We 

hadden het hele 

zwembad voor ons 

alleen. We werden in 

groepjes verdeeld. 

Elk groepje had 

zijn eigen kleur. We 

gingen over de rups, 

door het gat zwem-

men en nog meer. 

Het was heel leuk! 

De matten race was 

heel leuk. Floor en 

Keri (groep 6)

Zwemmen

Op 29 september gingen we met de groepen 7/8 van mees-

ter Peter en juf Margriet zwemmen bij Branderburg. We 

moesten allerlei opdrachten doen zoals: dingen opduiken, 

over een gladde hindernis rennen en waterpoloën. En 

daarna mochten we vrij spelen. Bijna iedereen ging op de 

gladde hindernis spelen, maar er waren er ook een paar 

die gingen waterpoloën. En we konden ook punten verdie-

nen, als je het had gehaald. En iedereen deed het goed! 

Ouassim, (groep 8)

Frisse scholen

In 2010 hebben de Rietakker en de 

Patioschool subsidie ontvangen in 

het kader van het verbeteren van 

de ventilatie en energiebesparende 

aanpassingen van het schoolge-

bouw: o.a. ventilatie-units in de 

lokalen, dubbel glas en dakisolatie.

Zonne-energie

Inmiddels hebben zeven van onze 

scholen zonnepanelen, waarmee 

we een bijdrage leveren aan het 

opwekken van duurzame energie en 

verkleinen we onze CO2-footprint. 

De kosten voor de aanschaf is voor 

50% betaald uit een subsidie van de 

provincie Utrecht. Daarnaast ont-

vangen we een mooie subsidie op 

de door ons geleverde energie (op 

jaarbasis leveren onze zonnepane-

len in totaal ongeveer 30.000 kWh)

Duurzaamheid

We vinden het belangrijk om als 

Stichting ook op het gebied van 

duurzaamheid een steentje bij te 

dragen aan een betere toekomst 

voor ons en onze kinderen. In 2010 

hebben we over dit onderwerp bin-

nen diverse geledingen gesproken 

om te bekijken waar de kansen lig-

gen. Op dit moment ligt er nog geen 

formeel plan, maar we merken wel 

dat we met elkaar bewuster omgaan 

met dit onderwerp in de breedste 

zin. Dat kan zijn door de aanschaf 

van fairtradeproducten, beter 

omgaan met afval, niet onnodig 

kopiëren of printen e.d. maar ook 

acties m.b.t. een beter binnenmilieu 

en het zelf opwekken van energie 

middels zonnepanelen. Stichting 

Delta is een van de koplopers in de 

provincie Utrecht!

Huisvesting 

In 2010 is onze Daltonschool de Rietak-

ker heel mooi gerenoveerd en daar zijn 

tevens diverse ruimtes aangebouwd, 

zodat deze school ruimte kan bieden 

aan negen groepen. Door de aanpassin-

gen is daar tevens een multifunctionele 

ruimte ontstaan waar na schooltijd twee 

BSO-groepen zijn ondergebracht.

De ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw 

van het Cultureel Educatief Centrum 

lopen op schema. Architectenbureau 

GroupA heeft een mooi ontwerp aange-

leverd en inmiddels is ook het defi nitief 

ontwerp vastgesteld. We rekenen er op 

dat we met onze school Wereldwijs in 

2013 kunnen verhuizen naar een schit-

terend nieuw gebouw.  

Balans per 31 december 2010 en vergelijkende 

cijfers per 31 december 2009

  

Activa  2010   2009

Materiele vaste activa � 1.871.014   1.949.234

 Vorderingen �  714.364  �  1.220.761

Liquide middelen �  2.656.974  �  2.628.053

Totaal activa �  5.242.352  �  5.798.048

Passiva  2010  2009

Eigen vermogen  3.485.026  �  3.922.211 

Voorzieningen  567.524  �  620.818

Langlopende schulden � 40.837  �  124.731 

Kortlopende schulden  1.148.965  �  1.130.289 

Totaal passiva �  5.242.352  �  5.798.049  

  

Kapitalisatiefactor 2010  2009 

   48,5%  52,8%

De kapitalisatiefactor geeft aan hoe rijk een school-
bestuur is. De commissie Don heeft voor kleine 
schoolbesturen maximaal 60% en voor grote bestu-
ren maximaal 35% aanbevolen. Stichting Delta valt 
net onder de grote besturen, dus in dat opzicht en 
volgens die systematiek zijn we dus iets te rijk. Wij 
beschouwen onszelf niet als te rijk, maar meer als 
fi nancieel gezond.
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Sportgemeente De Bilt
In 2010 mocht onze gemeente zich Sportgemeente van het jaar noemen. Het 

was een spannende nek-aan-nek-race tussen de vijf genomineerde gemeenten 

Alkmaar, De Bilt, Delft, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch. Overtuigend besloot 

de jury De Bilt de titel van Sportgemeente toe te kennen.

Wethouder Herman Mittendorff reageerde ver-
heugd: “Als gemeente zijn wij ontzettend blij met 
deze prijs. Het is voor ons meer dan een signaal 
dat onze aanpak om het sportbeleid samen met 
de sportverenigingen vorm te geven aanspreekt. 
Daarom ervaar ik deze prijs als een compliment 
voor de hele sportgemeenschap in De Bilt.”

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Wat doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

van de Stichting Delta de Bilt?

In 2008 werd de besturenfusie een feit en wij als GMR offi cieel. Alle tien de 

scholen zijn met één leerkracht en één ouder vertegenwoordigd in de GMR. 

We komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om diverse onderwerpen te 

bespreken. U kunt hierbij denken aan het bestuursformatieplan en de begro-

ting van Stichting Delta, maar ook de visie van het bestuur op de lange termijn. 

We zijn nu drie jaar offi cieel bezig en het gevoel binnen de GMR is goed. Het 

contact met het bestuur komt steeds verder op gang. De directe communicatie 

verloopt tussen de voorzitter/secretaris van de GMR en de algemeen directeur. 

Op 23 juni jl. hebben we als GMR een nieuwe voorzitter gekozen.

Wij maken ons sterk voor een open en transparante stichting Delta! Komend 

jaar zetten we ons in voor een goede afstemming van passend onderwijs bin-

nen de scholen. Daarnaast volgen we de invoering van de functiemix op de 

voet. U kunt meer informatie en de notulen vinden op de website van Stichting 

Delta de Bilt.
De Sportbus

Sport en spel is een groot begrip 
en belangrijk voor alle kinderen 
in onze samenleving. Kinderen 
moeten twee keer 30 minuten 
bewegen per dag en Delta wil 
hierin ook een bijdrage. Door 
hiermee voor op te lopen wordt 
hier ook dit jaar weer veel 
aandacht aan gegeven. Velen 
van u en uw kinderen hebben 
in het voorgaande schooljaar 
al kennis mogen maken met de 
Sportbus (tijdens de over-
blijfpauze) en sportclinics op 
verschillende scholen binnen de 
Delta. Zo hebben er in het begin 

van het schooljaar waterpolo-
clinics plaats gevonden en ook 
korfbalclinics. Aan het eind van 
het schooljaar vonden er veel 
voetbalclinics plaats. Deze cli-
nics waren voor kinderen vanaf 
groep 5. Nu is de start van het 
nieuwe schooljaar en willen wij 
in samenwerking met gemeente 
en Stichting Animo de aandacht 
blijven geven aan sportclinics en 
pauzesport op de scholen. Dit 
wordt allemaal gedaan onder de 
naam Doe Mee. Dus zie je een 
activiteit van Doe Mee, dan weet 
u dat dit gedaan wordt door 
samenwerking van Stichting 
Delta en Stichting Animo. Voor 

meer informatie kunt u terecht 
op www.debilt.nl/nl-nl/doe-
mee.aspx.
Door veel samen te werken 
ontstaat er een breed sportaan-
bod voor kinderen, zodat zij veel 
kunnen bewegen en veel leren 
over verschillende sporten. 
Een voorbeeld hiervan is dat zij 
sportclinics willen geven voor-
afgaand aan schoolsporttoer-
nooien, zodat kinderen extra 
aandacht krijgen bij de sport die 

beoefend moet worden. 

Jeffrey van Delft & Sebastiaan Klok

(combinatiefunctionarissen)

          

De Julianaschool is een spor-
tieve school. In de gymzaal op 
de eerste verdieping worden 
de gymlessen gegeven door de 
vakleerkracht en door de eigen 
leerkracht. De leerlingen krijgen 
één keer in de week les van Eric 
Martherus, de vakleerkracht en 
de andere keer in de week van 
hun eigen leerkracht. Weer twee 
leerkrachten behaalden dit jaar 

hun bevoegdheid om gymlessen 
te kunnen geven.
In het speellokaal op de begane 
grond krijgen de kleuters uit de 
groepen 1 en 2 gymnastiek van 
hun eigen leerkracht. Er is een 
doorgaande lijn binnen de me-
thode naar de groepen 3 toe.
Net als bij de groepen 3 t/m 8 
wordt er gewerkt in circuitvorm. 
Er wordt structureel aandacht 

besteed aan 
bewegen in en 
op toestellen 

(groot materiaal). Verder wordt 
er gewerkt met hoepels, ballen, 
touwtjes e.d. (klein materiaal). 
Ook wordt er veel gedanst met 
de kleuters.
Het schoolplein is een verleng-
stuk van de gymzaal en het 
speellokaal. Heel gericht wordt 
aandacht besteed aan buiten-
spel. In de kleutergroepen wordt 
de projecten ook uitgebreid naar 
het buitenspel. Voor de kinderen 
uit de groepen 3 t/m 8 is er 
buitenmateriaal om tijdens de 
pauzes mee te spelen. Eens in 
de paar weken komt de sport-
bus van stichting Animo met 
extra materialen.

Leerlingen uit de 

bovenbouw leren 

hoe het is als je in 

een rolstoel zit en 

aan sport doet...

Het schoolplein wordt 

gebruikt om verkeers-

lessen te geven. De 

kinderen gebruiken 

dan hun eigen fi etsen. 

De kinderen van de 

groepen 3 kregen van 

de fi rma Verkerk alle-

maal een fi etshelm!    
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tekst,

korte berichten

Naast de reguliere lessen bewe-
gingsonderwijs kunnen de kin-
deren van de Stichting Delta ook 
aan een aantal sportactiviteiten 
deelnemen. Deze zijn of onder of 
buiten schooltijd.
Onder schooltijd  en dus 
verplicht
In oktober het zwemfestijn voor 
alle groepen 7 in zwembad 
Brandenburg. Naast de bekende 
zwemslagen (school-, rug- en 
vrije slag ) wordt er ook een par-
cours gezwommen met allerlei 
hindernissen. Tot slot is daar ook 
de spectaculaire estafette
In januari is er het lijnbal- en 
basketbaltoernooi voor de groe-
pen 8 in sporthal De Bilt
In mei zijn de sportdagen voor 
de groepen 6, 7 en 8. Naast 
atletiek worden slagbal- en en 
t-balwedstrijden gespeeld. 

tekst,

korte berichten

Afgelopen juni is dit sportieve evenement al weer voor de 53e  keer gehouden in De Bilt-Bilthoven. In het 
(verre) verleden werd er naast de scholen ook door veel verenigingen uit onze gemeenschap aan dit evene-
ment meegedaan. Nu zijn het voor het overgrote deel alleen nog maar de basisscholen die aan de avond-
vierdaagse meedoen. Drie jaar geleden was er sprake van het verloren gaan van de avondvierdaagse, 
omdat de toenmalige organisatoren er mee stopten. Door inspanning van Cees-Jan Kersten is er een nieuwe 
organisatie ontstaan die de stichting avondvierdaagse De Bilt-Bilthoven heeft opgericht. Door deze nieuwe 
stichting is er voor gezorgd dat de traditionele avondvierdaagse niet verloren is gegaan. 
In de statuten van deze stichting is vastgelegd dat de bestuursleden voort moeten komen uit de ouders van 
de leerlingen van de scholen die deelnemen aan de avondvierdaagse. Daarnaast kunnen bestuursleden 
van de stichting maximaal 2 x 3 jaar zitting hebben in het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit Caro-
line Jutten (Werkplaats) Cees-Jan Kersten, Rob Mastwijk (Laurensschool) Niels Andela (Julianaschool) 
Dat de avondvierdaagse een gewaardeerd evenement is wat de afgelopen jaren aan populariteit 
gewonnen heeft, blijkt wel uit de deelnemers-
aantallen, in 2009 waren er 2400 wandelaars, 
in 2010 waren dat er 2600 en afgelopen juni 
waren er ruim 2700 wandelaars die 4 avonden 
plezier gehad hebben met het wandelen bin-
nen onze gemeente grenzen. Dit evenement 
kan alleen maar plaatsvinden door inbrengen 
van een grote groep vrijwilligers die tijdens de 
uitvoer van de avondvierdaagse diverse taken 
vervullen, van verkeersregelaar tot parkeer-
wachter en van het inrichten van het startter-
rein tot het helpen bij de start en 
fi nish procedure.  Cees-Jan Kersten

Doelgroep:
Groepsleerkrachten die nog 
niet bevoegd zijn om gymles te 
geven aan groep 3 t/m groep 
8 van de basisschool. De op-
leiding leergang vakbekwaam 
bewegingsonderwijs leidt op 
voor de formele bevoegdheid.
Op het moment dat de deelne-
mende leraar gestart is met de 
blok 1 van de leergang, mag er 
voor de duur van de opleiding 
les gegeven worden in het vak 
bewegingsonderwijs aan de 
groepen 3 t/m 8

Opzet:
Stichting Delta organiseert 
deze leergang in samen-
werking met de Hogeschool 
Utrecht. De cursusdagen 
zijn op woensdagmiddag. In 
principe zijn de woensdag-
middagen niet achter elkaar 
gepland. De cursuslocatie is de 
gymzaal aan de Julianaschool 
te Bilthoven.  
De opleiding is opgebouwd uit 
3 blokken van 5 modulen. 
De studiebelasting is vrij groot, 
zowel fysiek als mentaal. Deze 
3 blokken worden verspreid 
over 2 jaren. De intensiteit is 
vrij groot. Tijdens elk 
blok van de opleiding 
wordt een logboek 
bijgehouden. De blokken 
worden afgesloten met  
een toets,portfolio- en 
logboekpresentatie,een 
voortgangsbespreking 
en de stage met de 
daarbij behorende  op-
drachten.

Resultaten:
Bij het succesvol afronden 
van dit traject ontvangt u een 
aanvullende bevoegdheid voor 
het geven van bewegings-
onderwijs aan kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 van de 
Stichting Post-HBO Nederland 
en wordt u opgenomen in het 
abituriëntenregister.

Wat er o.a. geleerd wordt:
• Kennis van de opbouw van  
 het begrippenkader binnen  
 bewegingsonderwijs.
• Aanbieden van bewegings-
 activiteiten (inrichten,instru-
 eren, organiseren)
• Kennis over het vakspecifi e-
 ke karakter van bewegings-
 onderwijs en de invloed   
 daarvan op lesplanning
• Kennis over het omgaan met 
 grote niveauverschillen in  
 een groep
• Observeren van bewegings-
 gedrag
• Ongevallen en veiligheid
• Maatwerk in het ontwerpen  
 van bewegingssituaties
• Eigenvaardigheid.
  

Leergang vakbekwaam 
bewegingsonderwijs 

wachter en van het inrichten van het startter-

Avond
vierdaagse
 

De wandel avondvier-

daagse in De Bilt/Bilthoven 

is één van de tweehonderd-

twintig avond4daagsen 

in Nederland die worden 

georganiseerd onder 

auspiciën van de KNBLO-NL 

(Koninklijke Nederlandse 

Bond voor Lichamelijke 

Opvoeding in Nederland),

Sport
toernooien

Op de vrijdagmiddag vinden 
de jongens- en meisjesfi nales 
plaats van de 60m estafettes 
voor de Van Ewijckbokaal.
Buiten schooltijd  en dus op 
vrijwillige basis
Op woensdagmiddagen in de 
herfst zijn er schaakwedstrijden. 
Teams van vijf spelers strijden 
dan om de wisselbokaal.
In de kerstvakantie is het 
zaalvoetbaltoernooi voor alle 
leerlingen in sporthal De Bilt 
In het voorjaar kunnen de 
leerlingen deelnemen aan het 
schoolkorfbaltoernooi dat 
op de velden van Nova en TZ 
wordt georganiseerd. De Martin 
Luther Kingschool en de Groen 
van Prinstererschool winnen 
deze toernooien vaak en nemen 
daarna deel aan provinciale of 
zelfs landelijke fi nalerondes.

Sinds enkele jaren organiseren 
we ook het schoolveldvoetbal-
toernooi op de velden van FC De 
Bilt. De Patioschool won en nam 
deel aan de provinciale rondes, 
maar haalde net niet de lande-
lijke fi nalepoule.

Na twee jaar afgestudeerd!
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Martin Luther Kingschool 

Theresiaschool

Julianaschool

Wereldwijs (onderbouw)

Wereldwijs (bovenbouw)

Daltonschool De Rietakker

De Regenboog

Patioschool De Kleine Prins

Groen van Prinstererschool

Michaëlschool

MAARTENSDIJK

BILTHOVEN

DE BILT

20 duizend van 
de 20 miljoen!

Verdriet en vreugde gingen hand in 

hand afgelopen donderdag 9 juni 

op de fl anken van de Alpe d’Huez. 

Verdriet om het verlies van een 

dierbare vriend, kind of partner aan 

die vreselijke ziekte. Vreugde om 

het behalen van de top van deze 

alpenreus, het neerzetten van een 

persoonlijke sportieve prestatie of 

het kunnen afsluiten van een don-

kere levensperiode na vele chemo’s 

en operaties.

Vanuit Stichting Delta hebben we 

een team met acht personeelsleden 

afgevaardigd. Wij zijn ongeloofl ijk 

trots dat we iets hebben kunnen 

betekenen voor al die mensen die 

moeten vechten en leven met kan-

ker. Het was een week en een dag 

die we voor altijd bij ons dragen. 

De gezamenlijke prestatie met het 

team en alle andere deelnemers 

aan Alpe du 6 was een hele zware, 

maar zeker ook een hele dankbare.

Team Delta leverde ruim 20.000 

euro voor het goede doel: 1000 

maal dank aan alle donateurs, 

appeltaart-eters, lege fl essen-

inleveraars, spinners, zumba-ers, 

concertbezoekers, sponsors en alle 

andere mensen die ons op welke 

manier dan ook gesteund hebben 

in de voorbereiding en bij de deel-

name aan dit prachtige evenement.

Team Delta: Arend Kulsdom, Rita 

Hoenderboon, Kirsten van Arnhem, 

Douwe Bilder, Paul van den Brink, 

Eric Martherus, Jaap van Veen en 

Mathijs Vroege.




