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‘Er hoeft er maar één
het wiel uit te vinden’
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Beste ouders,
Het gaat goed met de Deltascholen! De gemiddelde waardering van de leerlingen,
ouders en leerkrachten is toegenomen de afgelopen jaren. Het ziekteverzuim is heel
laag. De Deltascholen trekken voldoende leerlingen aan. Bij sommige scholen is het
zelfs lastig leerlingen te plaatsen. En, niet onbelangrijk, de onderwijsinspectie is tevreden. Over de kwaliteit van het onderwijs individueel, over hoe we georganiseerd
zijn, over de open cultuur. Dat geeft rust en vertrouwen in de toekomst. Ik vind dat
alle medewerkers van de scholen en de stichting daar reuze trots op mogen zijn!
Dat het zo goed gaat,
heeft in mijn ogen alles
te maken met focus op
kwaliteit. En dan vooral:
de kwaliteit van het personeel en de organisatie. Dat
doen we echt goed.
Dat betekent niet dat we
achterover gaan leunen.
Want het kan natuurlijk
altijd beter.
De komende periode gaan
we onder andere werken
aan het verhogen van
mobiliteit. Nu al zijn er
directeuren en leerkrachten die binnen Delta van
school veranderen. Dat
willen we stimuleren. Ook
gaan we wat meer zakelijkheid in de organisatie
brengen. Uiteraard zonder
het plezier en de identiteit
aan te tasten. Helderheid over wat we van wie
mogen verwachten is echt
heel belangrijk. Daar kun
je dan ook op terugkomen
en indien nodig bijsturen.
Dit soort processen kosten
tijd. En die tijd nemen we

ook. In het dagelijks leven
ben ik manager bij de
Rabobank. Het onderwijs
heeft een totaal andere
cultuur, een andere structuur en werkwijze. Het is
geweldig om daar een rol
bij te kunnen spelen! En
het mooie is: wat ik bij

Titia van Lier
Han Luca s Luijck x
Mieke Groenewegen

teiten, Delta, zijn op de
achtergrond aanwezig. Zij
zorgen ervoor dat scholen
kunnen blijven doen waar
ze goed in zijn: onderwijs
geven. Alle ‘bijzaken’, zoals de administratie of ICT,
daar ondersteunt Delta bij.
Er wordt veel van scholen

“Samenwerken binnen Stichting Delta
zorgt ervoor dat scholen vooral kunnen
blijven doen waar ze goed in zijn:
onderwijs geven”.
mijn medewerkers op de
bank zie, zie ik ook op de
scholen. Mensen ontwikkelen zich door ze uit te
dagen, door ze het zelf
te laten doen. Dat is echt
mijn visie op onderwijs en
het ontwikkelen van mensen. Maak maar fouten.
Stoot je neus. Daar groei
je van.

gevraagd tegenwoordig.
Als je dat allemaal per
school moet organiseren,
kost dat veel tijd. Er hoeft
er maar één het wiel uit te
vinden!
In dit boekje vindt u een
bijdrage van alle scholen.
Het is ook het jaarverslag
van Stichting Delta over
2011. Ik wens u veel leesplezier!

Ik krijg vaak de vraag: wat
merk ik als ouder nu van
de Delta? En dan zeg ik:
als het goed is niets. De
bovenschoolse activi-
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VAN DE DIRECTIE

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…

SAMENWERKEN BRENGT ONS VERDER!
In 2008 zijn we van start gegaan met als slogan ‘Samenwerken
brengt ons verder!’ Nu na bijna vier jaren met veel samenwerken, kunnen we constateren dat dit ons inderdaad verder heeft
gebracht. We zijn als stichting verder ontwikkeld en hier hebben
de scholen met hun 2500 leerlingen en ruim 200 personeelsleden
van kunnen profiteren. 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 constateren 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 organisatie met een gevoel voor maatschappelijk ondernemen.

Groen van Prinstererschool
Theresiaschool

9 Basisscholen
Martin van Veelen
Algemeen Directeur

Basisschool St. Michaël
Wereldwijs
Patioschool De Kleine Prins

1. Samenwerken brengt ons verder
Iedereen binnen onze stichting is overtuigd van het voordeel van
samenwerking.
2. Innoveren als een uitdaging zien
Alle medewerkers en leerlingen 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.

De Regenboog
Martin Luther Kingschool
Daltonschool De Rietakker
Julianaschool
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Kwaliteit en strategie

ool

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.

Schoolproject
‘Samenwerken brengt ons
verder’ is niet alleen van
toepassing op de samenwerking
van de Deltascholen; het leren
samenwerken is voor kinderen
heel belangrijk voor hun sociale
ontwikkeling. Ik doel hier niet
alleen op het samenwerken
van kinderen van één groep
maar ook op het samenwerken
van kinderen uit verschillende
groepen. Om dit te kunnen
realiseren is het schoolbreed
werken aan een project een
voortreffelijke vorm.
Leuk is ook dat kinderen uit
één gezin thuis over een zelfde
thema door kunnen praten;
er is een gemeenschappelijke
beleving van het onderwerp.

In alle geledingen en op alle niveaus binnen Stichting Delta zijn
we er ons van bewust dat doelgericht werken 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 continue verbetering op allerlei
terreinen nastreeft, geeft bovenstaande illustratie een goed
beeld van ons kwaliteitsdenken.

Beleidsontwikkeling
In schooljaar 2009-2010 is gewerkt aan een beleidsplan voor de
komende jaren. Zie hiervoor www.deltadebilt.nl. Dit beleidsplan is
in mei 2010 vastgesteld en daarna zijn de acties uitgezet. Enkele
voorbeelden hiervan: De voorbereidingen zijn getroffen om een
gezamenlijk integraal kwaliteitssysteem te gaan hanteren, de
scholen gaan hun schoolplannen, jaarplannen en jaarverslagen
volgens vastgestelde formatten schrijven.
In 2011 is ParnasSys ingevoerd v.w.b. leerlingenadministratie,
leerlingvolgsysteem, competenties personeel, kwaliteitskaarten,
tevredenheidpeilingen en diverse modules naar keuze.

Op de Groen hebben we
projecten die regelmatig terug
komen zoals het project ‘Lentekriebels’ waar we om het jaar
aandacht aan besteden. Dit
project gaat over relaties en
seksualiteit.

In 2010 heeft het bestuur het voorgenomen besluit genomen om
De Poolster en de Laurensschool samen te voegen. Voorafgaande
aan dit besluit is uitvoerig overleg gevoerd met de betrokkenen.
Dit besluit is vervolgens ter instemming voorgelegd aan beide
medezeggenschapsraden die hebben na zorgvuldig afwegen in
februari 2011 ingestemd met dit bestuursbesluit, hetgeen heeft
geresulteerd in de ‘nieuwe’ school Wereldwijs die per 1 augustus
2011 van start is gegaan.
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Naast de vaste projecten
worden er jaarlijks één of
meerdere projecten gekozen
waar we met alle kinderen aan
werken. Een heel mooi aspect
van deze werkvorm is dat er zo
volop ruimte gegeven wordt
om kinderen op verschillende
manieren te laten werken en
leren. We doen daarbij een
beroep op de verschillende
intelligenties van kinderen;
kinderen leren op verschillende
manieren. De één leert door
iets over een onderwerp te
lezen, de ander door er iets van
te bouwen en weer een ander
door er iets muzikaals mee te
doen. We onderscheiden zo
acht intelligenties, manieren
waarop informatie verwerkt
kan worden. Een prettig iets is
dat we door deze werkwijze het
leerrendement een flinke impuls
kunnen geven. In een kleinere
vorm passen we dat laatste
element, het aanspreken van
de meervoudige intelligenties,
ook toe op groepsniveau. Dit
doen we door de tijd die we
inroosteren voor bijvoorbeeld
Aardrijkskunde te clusteren

zodat we meerdere dagen met
een zelfde onderwerp voor
wereldverkenning bezig zijn.
Ook dan ontstaat er ruimte om
verder te gaan dan de standaard
verwerking van de leerstof die
een methode aanreikt.
Om het jaar wordt er een project
gekozen met grotendeels drama
als verwerkingsvorm.
Elke groep studeert een deel
van de musical in die als
afsluiting, onder professionele
begeleiding van bijvoorbeeld
Kunst Centraal, als één grote
voorstelling aan elkaar en aan
ouders wordt gepresenteerd.
Onze laatste voorstelling ging
over de Vrede van Utrecht.
Inhoudelijk ook een prachtig
stuk; het was n.l. de eerste keer
dat er vrede werd gesloten door
onderhandelingen en niet door
te kijken wie het sterkst was
op het slagveld. Een thema dat
uitstekend past bij de cultuur
van de Groen: met samen praten
over de dingen die we tegen
komen in het dagelijks leven
komen we meestal tot goede
oplossingen.

218 20
De Poolste
5 185
r 129
179
1
Daltonsch
ool de Rie 27 117 119
takker 1
Patioscho
82 181
ol de Klein
e Prins 2
180 19
De Regen
03 201
9
boog *)
195 20
0
Groen van
8
2
0
Prinsterers
1
0
4
127
chool 25
Michaëlsc
3 236
hool
235 24
1
De scholenbouw is de laatste
een krap budget.
jaren sterk in ontwikkeling.
Tot 1995 werden alle
Niet alleen door de vraag
schoolgebouwen vrijwel
naar kwalitatief goede
alleen neergezet voor mono
huisvesting, maar ook door
functioneel gebruik.
een aantal ontwikkelingen.
Met de opkomst van de brede
De schoolgebouwen
school is multifunctionaliteit,
moeten kwalitatief beter,
waarbij gekozen wordt voor
multifunctioneel, duurzaam en
een gebundelde aanpak
flexibel zijn. En dat vaak binnen
van voorzieningen, Steeds
belangrijker geworden.
Bij de bouw van een nieuwe
school in 2008 is dan ook gelijk
samen werking gezocht met
diverse betrokkenen in het
nieuwe gebouw.
Naast de school, waren ook
de kerk, de peuterspeelzaal,
de buitenschoolse opvang,
de studiekring, de buurt en
de gemeente betrokken bij de
ontwikkeling en de bouw.
Naast alle wensen van diverse
gebruikers heeft de architect
ook gekeken.
“Hoe ontwerpen we een
multifunctioneel gebouw voor
de buurt in het boomrijke Biltse
meertje grenzend aan een
spoorlijn enerzijds en een jaren
dertig woonwijk anderzijds?
Uitgangspunt is een ‘open plek
maken’ voor buitenactiviteiten
School in de wijk

Het schoolgebouw

Tevredenheidpeilingen onder ouders, personeel
en leerlingen
In april 2011 hebben we de tweejaarlijkse tevredenheidpeilingen
gehouden, de gegevens zijn verwerkt in rapporten op schoolniveau. Op schoolniveau is hierover gecommuniceerd naar de
ouders en binnen de schoolteams over gesproken. Hieronder
vermelden we de opvallende zaken op stichtingsniveau.
Ouders
Leerlingen 5 t/m 8
Personeel

2009		
7,5		
7,7		
8,2		

2011		
7.9		
8,1		
8,4		

landelijk
7,5
7,6
8,0

Hieronder de vijf opvallendste Pluspunten en de kritiekpunten op
stichtingsniveau:

Personeel

Leerlingen

Ouders

Pluspunten

Kritiekpunten

(meer dan 80%) 		

(meer dan 20%)

1 Sfeer en inrichting
schoolgebouw (97%)
2 Omgang leerkracht en
leerlingen (95%)
3 Inzet en motivatie
leerkracht (94%)
4 Sfeer in de klas (92%)
5 Aandacht voor waarden
en normen (92%)

1 Veiligheid op weg naar school
(38%)
2009: Niet meer kritiekpunten met
meer dan 20%

2009: zelfde punten,
maar met lagere percentages

2009: hygiëne, informatievoorziening
en veiligheid op het schoolplein

1 Uitstapjes met de klas (95%)
2 Omgang met de leerkrachten
(93%)
3 Gymnastiekles (91%)
4 Oudertevredenheid (88%)
5 Werken met computers (88%)

1
2
3
4
5

2009: zelfde punten, maar met lagere
percentages

2009: Overblijven en rust in de klas.

1 Contact met de leerlingen 		
(99%)
2 Aandacht voor waarden en 		
normen (96%)
3 Vakantie- en verlofregeling 		
(96%)
4 Samenwerking met collega’s
(95%)
5 Sfeer in de school (94%)

1 Ontspanningsmogelijkheden
(39%)
2 Vergaderingen (35%)
3 Werkdruk in het team (33%)
4 Salaris (28%)
5 Interne informatie (22%)

2009: zelfde punten, maar met lagere
percentages

2009: Vergaderingen 55% en werkdruk
(48%)

Zitplaats in de klas (29%)
Het vak taal (24%)
Het vak biologie (24%)
Het vak aardrijkskunde (23%)
Levensbeschouwing (22%)

Theresias
chool

De oude school

en een herkenbaar tweelaags
organisch houten gebouw met
een metalen rechthoekige
sportzaal, rondom een hoge
glazen kern dat zicht en
toegang verleent naar de
omgeving en interne functies “
Het resultaat is een werkelijk
prachtig gebouw dat recht doet
aan haar gebruikers maar ook
aan de omgeving. Mede door de
financiële bijdrage van ouders
heeft het school/buurtplein een
fantastische uitstraling.

Brede school St. Theresia
8

9

Wereldwi
js
De pluspunten en kritiekpunten (zie schema pag 8) gelden niet
voor alle scholen hetzelfde. Op schoolniveau worden de relevante
acties uitgezet. Daarnaast zien we zeker kansen om ook gezamenlijk verbeteringen te realiseren: veiligheid op weg naar school,
wereldoriëntatie in de bovenbouw, werkdruk en vergaderingen
bij personeel. Het is heel mooi om te zien dat de scholen waar
bovenstaande kritiekpunten niet aan de orde zijn, zij hun positieve
ervaringen delen met de andere scholen, waar dus de andere scholen van kunnen leren. Ook hiervoor geldt: Samenwerken brengt
ons verder!

Groen van
Prinstere
rsch

ool

Onderwijs en identiteit
Rekenonderwijs
op de
Michaëlschool

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 naastenliefde en respect met elkaar omgaan
en verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander. 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
hebben de intentie om continu en planmatig bezig te zijn met de
verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs, zodat de leerlingen
hun talenten (cognitief en sociaal-emotioneel) optimaal kunnen
ontwikkelen.
In de wet op het primair onderwijs staat omschreven wat scholen
voor primair onderwijs moeten aanbieden (o.a. de kerndoelen,
actief burgerschap, inzet van middelen). De scholen van Stichting
Delta voldoen uiteraard aan de wettelijke regels en voorschriften.
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en experimenteren. De kinderen
zijn op een spelende manier
bezig met hoeveelheden, getallen, getalbegrip, ordenen. De
interactie tussen de leerling en
leerkracht is erg belangrijk.
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Pluspunt is een235 richt begeleiden. Door gepaste
241
methode die kinderen leert
instructie te geven voeg je iets
rekenen via een zorgvuldige,
nieuws toe aan de bestaande
stapsgewijze opbouw van de
kennis van de leerling. De leerlesstof met veel oefeningen en
kracht geeft een korte, heldere,
herhalingen. De werkwijze van
doelgericht-instructie. Vanaf
deze methode motiveert de
groep 6 zijn er oefenopgaven op
leerlingen om doelgericht en
drie niveaus, die met herkenuitdagend met rekenen bezig te
bare sterretjes zijn aangeduid:
zijn. De leerkracht gebruikt
minimum, basis en plus.
eigentijdse werkvormen waarDe leerkracht gebruikt een
door de kinderen een beter indigitaal schoolbord met de zg.
zicht krijgen, eigen oplossingsdigitale leerkracht-assistent.
strategieën bedenken maar
Hierdoor wordt de leerkracht
vooral met plezier met rekenen
ondersteund bij het visueel
bezig zijn.
maken van de rekenproblemen
en de oplossingen daar. Mede
De ontwikkeling van het rekehierdoor krijgen de leerlingen
nen begint al bij het jonge kind.
de leerstof ‘op maat’ aangeboIn de kleutergroepen wordt een
den en is de leerkracht is staat
rijke leeromgeving aangeboden
om de leerstof steeds verder te
met diverse, uitdagende opverfijnen.
drachten. Er wordt aangesloten
De leerlijnen omschrijven wat
bij de belevingswereld en de
leerlingen moeten kennen en
interesses van de leerlingen met kunnen opbepaalde momenten
betekenisvolle activiteiten. Een
in hun schoolloopbaan, waarrijke rekenomgeving biedt daardoor je beter zicht kunt krijgen
naast veel mogelijkheden voor
op het te bereiken doel. De
samenwerking, zelf ontdekken
rekenleergebieden zijn onder-
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Basisscho
o
St Michaë l
l
verdeeld in: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde,
verbanden.

De Poolst

er

De resultaten
van de leerlingen worden
per groep
uitgewerkt in
een groepsplan. Op deze
manier kan
de leerkracht
de kinderen op een passend
niveau in delen. De verschillen
tussen leerlingen kunnen groot
zijn en dit vraagt een ‘op maat’
aanpak. In Pluspunt groeit de
differentiatie met de kinderen
mee. In de hogere jaargroepen
zijn de niveauverschillen tussen
kinderen vaak groter. De kinderen die meer leerstof aankunnen
werken soms binnen de groep
maar soms ook met kinderen
van andere groepen buiten het
lokaal.

Theresias
chool

We verwachten dat deze manier
van rekenen een beter rekenresultaat zal geven, maar vooral
dat kinderen met veel plezier
met rekenen bezig zijn!

De leerlingen

Basisschool Wereldwijs

De aantallen leerlingen per school op de reguliere teldata
School
Martin Luther Kingschool
Theresiaschool
Julianaschool
Laurensschool / Wereldwijs
De Poolster *)
Daltonschool de Rietakker
Patioschool de Kleine Prins
De Regenboog **)
Groen van Prinstererschool
Michaëlschool
TOTALEN

01-10-07
253
352
410
218
129
182
203
0
253
302
2302

01-10-08
262
374
448
205
127
181
201
82
236
257
2373

01-10-09
253
390
481
185
117
180
195
104
235
254
2394

01-10-10
241
406
465
179
119
199
200
127
241
246
2423

Samenwerken in het nieuwe gebouw

01-10-11
235
429
487
277
0
211
203
148
232
252
2474

Wereldwijs is een Algemeen Christelijke basisschool waar kinderen
met plezier leren leren. Wereldwijs is een groeiende school, met
drie kleutergroepen en twaalf overige groepen, van groep 3a tot en
met groep 8b. Wereldwijs maakt vanaf oktober 2013 deel uit van de
Brede School in het nieuwe gebouw aan de Melkweg/Planetenbaan
in Bilthoven.
Samenwerken in het
nieuwe gebouw
Kinderen ontwikkelen zich in
acht jaar tijd met hun hoofd,
hart en handen. Ons onderwijs
is er dan ook op gericht dat
kinderen leren denken, doen en
beleven. Naast de kennisvakken
werken kinderen ook aan vakken als tekenen, handenarbeid,
gym, dans, muziek en toneel.

*) Vanaf 1 augustus 2011 zijn De Poolster en de Laurensschool samen verder gegaan als
Wereldwijs.
**) Op 1 oktober 2007 waren de leerlingen van de Regenboog (62 leerlingen) verdeeld
over de Groen van Prinstererschool (22 leerlingen) en Michaëlschool (40 leerlingen)

Uitstroomcijfers 2011
In 2011 gingen 265 leerlingen vanuit onze groepen 8
naar het voortgezet onderwijs.

Praktijkonderwijs
VMBO met LWOO
VMBO BK
VMBO T
VMBO T / HAVO
HAVO
HAVO / VWO
VWO
TOTAAL

2009
0
9
11
51
22
35
79
83
290

2010
0
12
16
21
31
51
63
97
291

Wereldwi
js

2011
0
4
23
30
29
47
56
76
265

Op Wereldwijs hebben we hiervoor een unieke samenwerking
met onze partners in de Brede
School, we stellen ze hieronder
graag aan u voor:
• Het Kunstenhuis: een
samenwerking van de Biltse
Muziekschool en de Werkschuit.
Hier werken specialisten die de
leerkrachten met raad en daad
terzijde kunnen staan op het
gebied van muziek, kunst en
cultuur.
• De Bibliotheek: prentenboeken lezen met de kleuters,
informatie verzamelen voor
werkstukken, ICT opleidingen
voor kinderen. BSO, school en
bibliotheek, zoveel mogelijkheden.

Samenwerkingsverband
Onze stichting is lid van het samenwerkingsverband De Bilt.
In dit Samenwerkingsverband 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
jaarverslagen 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
intentieverklaring te ondertekenen. De algemeen directeur van
onze stichting is lid van de Stuurgroep Passend Onderwijs regio
Zuidoost Utrecht. I
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• Jeugdtheaterschool
Masquerade: Denk aan toneelspel, musicals, speciaal voor
kinderen en nog veel meer.
• Kinderopvang de Bilt en de
peuterspeelzaal, waarmee we
als school een doorgaande pedagogische lijn kunnen voeren,
zowel voor onze leerlingen,
peuters in de opvang op de
speelzaal en voor de kinderen
na schooltijd op de BSO! Alle
opvang onder 1 dak.
• De kinderboerderij van
Stichting Reinaerde naast de
deur: dieren zien en beleven binnen handbereik voor, tijdens en
na schooltijd!
• Het gebouw met een
theatervoorziening, ateliers,
bibliotheek, ICT voorzieningen,
sportzalen voor jonge en oudere
kinderen.
• De buitenterreinen: het
open schoolplein en het grote
kunstgrasveld waar kinderen
van Wereldwijs, de BSO of uit de
wijk gebruik van kunnen maken.
Door het 5 gelijke schooldagenrooster van Wereldwijs (van half
negen tot twee, vijf dagen per
week) kunnen de leerlingen optimaal gebruikmaken van deze
voorzieningen.
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Nieuwsgierig? Kijk op
www.melkwegdebilt.nl of op
onze site www.wereldwijs.nu

Wereldwi
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Ouderparticipatie op
Patioschool ‘De Kleine Prins’
Groen van
Pop
rinsterers
Ouders zijn op de Patioschool
choomet
l enkele
allerlei manieren actief betrokte gaan, soms samen

ICT in het onderwijs
ICT is geïntegreerd in het onderwijs op onze scholen. De ontwikkelingen op dit terrein volgen elkaar snel op en in dit verband
bekijken we steeds welke innovatieve ontwikkelingen 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
aanwezig is en deze know how wordt op een plezierige wijze
gedeeld met elkaar. In 2011 zijn afspraken gemaakt over een intensieve samenwerking tussen de scholen via Delta-ICT (= van iedere
school de ICT- coördinator en enkele directeuren)
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kopen zij in overleg met een leerkracht nieuwe boeken in.
Andere ouders zijn betrokken bij
Tijdens het expressieuur worden de Baobab, onze schoolkrant,
de kinderen in kleine groepjes
die drie keer per jaar uitkomt
verdeeld en krijgen steeds in
met leuke bijdragen van de
drie lessen een activiteit aankinderen. Weer andere ouders
geboden als techniek, keukehelpen als luizenouder.
len, borduren, drama en dans.
Dan is er nog de werkgroep
Zonder de assistentie van veel
“Sport, spel en festiviteiten”. In
ouders is deze waardevolle
het begin van het schooljaar oractiviteit niet mogelijk.
ganiseren zij op zondagmiddag
een fietstocht met aansluitend
Aan de oostkant van de school
een BBQ. Dit is een leuk inforliggen schooltuintjes. De
Dan zijn er nog de ouders die
meel moment om andere ouders
tuinouders maken elk jaar een
meer achter de schermen actief
te leren kennen. Daarnaast
tuinplan, waarin precies staat
zijn in de ouderraad, de M.R. en
zorgt deze werkgroep ervoor
wat wanneer gezaaid en geoogst dat de school mee doet aan het
de verkeersouders.
wordt. In de klas worden de
Aan het begin van het schooljaar
kerstzaalvoetbaltoernooi en de
plantjes voorgetrokken.
krijgen alle ouders het paravondvierdaagse.
Met name de kinderen van de
ticipatioformulier, waarop zij
Verder zijn er nog allerlei
groepen 3 en 4 werken onder be- losse activiteiten waarbij ouders
aangeven aan welke activiteiten
geleiding van deze ouders in de
zij willen meedoen.
helpen, zoals het trekken van
tuintjes. Aan de zuidkant ligt de
Door de grote betrokkenheid
kaarsen met Kerstmis, het
heemtuin met een grote vijver.
maken van de Palmpaasstokken, van de ouders kunnen we de
Voor kinderen een leuke en leerkinderen op de Patioschool veel
de carnaval, de violenactie, de
zame plek om op onderzoek uit
extra’s bieden.
rommelmarkt.

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.

Personeel en organisatie
Het personeel is van cruciaal belang bij de realisatie van onze
doelstelling: het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs!
Personeelsbeleid beoogt een ongestoorde voortgang van een
kwalitatief hoogwaardig primair proces. Onderwijs is een arbeidsintensief proces waarbij je kunt stellen dat het personeel derhalve
een kritieke succesfactor is, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Het verstevigen 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 personeelsbehoefte wordt normatief bepaald en is afgeleid van de bekostigingssystematiek van
de rijksoverheid, rekening houdend met knelpunten en specifieke
subsidiestromen.
Stichting Delta houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de
afspraken die binnen de CAO voor het onderwijs zijn geregeld.
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Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs
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Algemeen directeur
Stafbureau met:
Directeur in algemene dienst
Administratief medewerker

Schooldirecteuren
Schoolteams:
Groepsleerkrachten
(waarvan één plv. directeur)
Overige functies die op
scholen voor kunnen komen:
adjunct-directeur,
vakleerkracht,
onderwijsassistent,
klassenassistent,
administratief
medewerker,
conciërge, schoonmaker

Groepsleerkracht met
een bijzondere taak:
I.B. - R.T. - ICT bouwcoördinatoren,
Arbocoördinator,
Cultuurcoördinator,
etc.
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Prinstere an
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man		

totaal

11		
155		
4		
0		
170		

4		
29		
5		
1		
39		

15
184
9
1
209

Leeftijdscategorie

aantal 		
vrouwen 		
9		
55		
28		
46		
32		
0		

aantal
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1		
8		
6		
12		
12		
0		

totaal

2009

2010

2011

3,9%
3,0%

3,8%
3,2%

10
63
34
58
44
0

Ziekteverzuimcijfers en trends
2008

Werkelijk verzuim		
Voortschrijdende trend		

6,4 % 3,1%
5,4 % 3,3%
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compleet programma voor
Kinderen leren dat zij deel uitbasisscholen voor sociale
maken van de gemeenschap die
competentie en democratisch
de klas en de school vormt en
burgerschap. Het beschouwt de
leren daar een bijdrage aan te
klas en de school als een leefleveren. Ze leren oog en oor te
gemeenschap, waarin kinderen
hebben voor anderen, zich verzich gehoord en gezien voelen,
antwoordelijk te voelen voor het
een stem krijgen, en waarin kinalgemeen belang: initiatiefrijk,
deren leren om samen beslissinzorgzaam en betrokken. Het
gen te nemen. De kinderen leren
hart van De Vreedzame School
tijdens de lessen dezelfde taal
wordt gevormd door een leste spreken en leren op dezelfde
senserie. De Vreedzame School
manieren conflicten oplosgaat echter verder en werkt
sen. Een conflict mag en als je
door in alle lagen van de school.
goed met een conflict omgaat,
Daarmee is De Vreedzame
hoeft het immers geen ruzie
School niet alleen een methode,
te worden. In een Vreedzame
maar een echt onderdeel van de
School voelen de kinderen zich
identiteit van De Regenboog.
verantwoordelijk voor elkaar
De methode De Vreedzame
en voor de gemeenschap. Zij
School is theoretisch zeer sterk
staan open voor de verschillen
onderbouwd en werkt bewezen.

Aantallen personeelsleden per 31 december 2011

15 t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

Patioscho
De Kleine ol
Prins

De Regen

(Ter vergelijking: Het landelijk ziekteverzuimpercentage is 6%)
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Wilt u meer informatie over
De Vreedzame School en
De Regenboog, neem dan eens
een kijkje op onze website
www.regenboog-debilt.nl.
Hier staat o.a. een filmpje over
De Vreedzame School in de
praktijk.

Theresias
chool

r
Martin Luthe
Kingschool

Mobiliteit

Bewegen op muziek

Het totaal aantal leerlingen groeit gestaag en jaarlijks 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 gemaakt,
hetgeen een positieve bijdrage levert aan de onderlinge samenwerking en kansen biedt voor de ontwikkeling van scholen en
personeel. Per 1 augustus 2011 zijn enkele leerkrachten en enkele
directeuren op andere scholen in onze stichting gaan werken.

Structureel Coöperatief Leren (SCL)
op de Martin Luther Kingschool te Maartensdijk
Patioschool
e Prins
inkring.
le
K
e
D
om elke leerling drie
bewemet
het
kind
in
de
andere
Coöperatief leren staat voor
s
ij
Wereldw
samenwerkend leren, meestal
in groepen binnen een grote
groep zoals een klas. Het is een
werkwijze die op onze school
de kwaliteit van het onderwijs
vergroot. De leerlingen worden
voorbereid op een toekomst
waarin ze veel in teamverband
zullen werken en leven. SCL is
een manier om leerlingen heel
bewust en geconcentreerd te
laten samenwerken. Leerlingen
leren van elkaar. Stilzwijgend
toekijken of anderen het werk
laten doen is er niet bij! Ze leren
veel van overleggen, voordoen,
samendoen en nadoen.
Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren
argumenteren en passen de
kennis van een te behandelen
onderwerp aan door nieuwe
inzichten en verbindingen toe
te voegen. Kinderen werken
graag samen. Deze samenwerking wordt gestructureerd
door middel van de didactische
structuren. Aan de hand van
enkele voorbeelden van de wijze
waarop didactische structuren
kunnen worden toegepast wordt
verduidelijkt welke waarde SCL
voor ons onderwijs heeft.

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 leerkrachten 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 ultimo 2011 is
ongeveer 10% van de leerkrachten in een hogere schaal ingedeeld.

Communicatie en PR
www.deltadebilt.nl
De Bilt

• Groen van Prinstererschool T 030 2204652
• Patioschool De Kleine Prins T 030 2203945
• St. Michaëlschool T 030 2201214
• De Regenboog T 030 2211088
• Daltonschool de Rietakker T 030 2203355
Bilthoven

• Julianaschool T 030 2287130
• Theresiaschool T 030 2286556
• Wereldwijs T 030 2286681
Maartensdijk

• Martin Luther Kingschool T 0346 212545

Communicatie is informatieoverdracht, gericht op de verrijking van
kennis bij de ontvangers. Communicatie 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 organisatie.

‘Zoek de Valse’: Leerlingen
werken bij deze structuur in
viertallen (of iets meer). De
leerkracht geeft de opdracht
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samenwerken meedoen, horen
in de buitenste kring doen dit
erbij. Na een samenwerkingsopvervolgens ook. Daarna gaat
dracht kijken leraar en leerlinéén kring op aanwijzing van de
gen naar het proces en product
leerkracht verschuiven, waarvan het samenwerken.
door er nieuwe duo’s ontstaan
De evaluatie heeft een belangen de opdrachten weer gedaan
rijke functie. De leerling moet
kunnen worden. Een leerling die
namelijk (kunnen) reflecteren
in de eerste ronde de vraag niet
op hoe het proces verlopen is
kon beantwoorden maar van
en zich afvragen of het gestelde
zijn/haar maatje informatie ontdoel is bereikt. Structureel
ving, kan na het doorschuiven in Coöperatief Leren: Samenwerde tweede ronde wel in gesprek
ken brengt ons verder!
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Website

Daltononderwijs

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 met o.a. een intranet met veel bruikbare informatie voor het personeel. Bij de start
werd onze website slechts mondjesmaat bezocht, maar inmiddels
weten steeds meer mensen de informatie via onze site te vinden.
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van Helen Parkbeantwoord kan worden door de
hurst, de oprichtleerkracht of een medeleerling,
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handelen van leerkrachten en
betekent dat ze efficiënt met
leerlingen vanuit drie principes:
hun tijd omgaan en niet blijven
verantwoordelijkheid, samenhangen in een probleem.
werking en zelfstandigheid.
Uiteraard blijft de leerkracht
Dit zijn principes die in ieder
eindverantwoordelijk voor de
schoolplan voor zullen komen.
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Echter als Daltonschool toets je
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De gemiddelde bezoekersaantallen

Brochure
In de zomer van 2009 hebben we onze eerste brochure uitgebracht onder de titel 10 christelijke basisscholen met dezelfde
visie: Samenwerken brengt ons verder. In de zomer van 2010
verscheen nummer twee met de titel: De Kunst van het Samenwerken. In de zomer van 2011 brachten we ons derde boekje uit:
Een sportief jaarverslag. Deze brochures zijn in een oplage van
3000 exemplaren verspreid onder alle ouders/verzorgers van
onze leerlingen, alle personeelsleden en belanghebbenden en
belangstellenden. Via onze website is een digitale versie
beschikbaar.

Interne communicatie (Delta Pi)
Iedere maand verzorgen we een informatiebulletin voor het personeel, het bestuur en de GMR van onze stichting. In deze ‘Delta
Pi ‘(= personeelsinformatie) beschrijven we zowel vermeldenswaardige gebeurtenissen 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 2011 zijn er geen formele klachten ingediend.
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De Pool

Theresia

leiden wanneer het moet.
Dit betekent dat er veel structuur geboden wordt, om de kinderen een veilige leeromgeving
te kunnen bieden. De Rietakker
nodigt iedereen uit om eens te
komen kijken wanneer deze gedachte inspireert en je benieuwd
bent hoe dit in de praktijk wordt
vormgegeven.

	
  

ICT en
SOCIAL MEDIA
De negen scholen van Stichting
Delta De Bilt zijn allemaal in
bezit van een ICT beleidsplan.
Iedere school krijgt de ruimte
om op eigen wijze het ICT beleid
een invulling te geven.
In alle scholen wordt intensief
gebruik gemaakt van de digitale
schoolborden. Dit geldt ook
voor het gebruik van computers
en laptops.
Stichting Delta heeft er voor
gekozen om een paar keer per
jaar de ICT coördinatoren samen
te laten komen.
In januari 2012 namen 14 afgevaardigden van alle scholen deel
aan de studiereis The Bett.
In Londen deden zij nieuwe
ideeën op m.b.t. ICT op onderwijskundig gebied.
Op onze scholen merken we dat
de leerlingen de knoppen van
het internet vaak beter bedienen
dan de gemiddelde volwassene.
Als scholen van Stichting Delta
gaan we bewust om met de
vraag: hoe mediawijs zijn onze
leerlingen?

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit
vertegen-woordigers van de negen scholen van Stichting Delta
De Bilt. Elke school is vertegenwoordigd in de GMR met een ouder
en een personeelslid, de GMR heeft dus 18 leden. De GMR voert
op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen’(WMS) overleg
met het bestuur, vertegenwoordigd door de algemeen directeur.
Daarnaast heeft de raad het recht eigen initiatieven bespreekbaar
te stellen. De GMR denkt mee met het bestuur en wordt door het
bestuur gevraagd om met beleidszaken in te stemmen of beleidsvoornemens te voorzien van een positief advies.
De raad heeft als doel het bestuur van de stichting te controleren
en daarbij maken we gebruik van ons advies- en instemmingsrecht.
Hiermee hopen wij bij te dragen aan de totstandkoming van kwalitatief goed onderwijs binnen deze stichting.
Om onze missie te bereiken houden we vast aan onze
kernwaarden:
• Open communicatie met respect voor ieders mening.
• Transparante besluitvorming.
• We voeren een open dialoog met het bestuur.
• Wij zijn integer en betrouwbaar.
• We bereiken onze gemeenschappelijke missie met oog voor de
identiteit van de afzonderlijke scholen.
Komend jaar richten we ons als GMR actief op het juist invoeren
van de gelijke schooltijden, waarbij het uitgangspunt is dat elke
school zijn eigen mening en beleid mag blijven voeren. Het belang
van het onderwijs aan de kinderen en het werkplezier van de leerkrachten moeten bij elk beleidsvoornemen voorop staan.
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De digitale wereld biedt naast
een scala aan mogelijkheden
ook de nodige risico’s.
Van gestolen wachtwoorden,
confronterende filmpjes,
schimmige abonnementen tot
een nieuwe manier van pesten.
Ook ouders spelen in de ‘digitale opvoeding’ van hun kinderen een onmisbare rol. Onze
scholen hebben de belangrijke
taak onze leerlingen te leren
functioneren in de maatschappij waar internet niet meer weg
te denken is.
De opkomst van het touchscreen ook bij kleuters daagt
scholen uit op een verantwoorde manier hierop in te spelen.
We zien positieve effecten op
de ontwikkeling van taal, rekenen en de motoriek.
Uit verder onderzoek blijkt dat
door de inzet van ICT in het
onderwijs:
• Leerlingen betere prestaties
leveren en mer gemotiveerd
zijn
• Leraren efficiënter onderwijs
geven
• Scholen aansluiten bij actuele
innovaties

Wereldwijs

Het afgelopen jaar organiseerde
de Julianaschool in samenwerking met KPN en Station to Station en Reggefiber (glasvezel)
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Financiën en beheer
Vrijwel alle inkomsten binnen
het reguliere onderwijs zijn
afkomstig van de overheid.
Jaarlijks wordt op basis van
wettelijke regelingen en gerelateerd aan de leerlingenaantallen en specifieke subsidies
een beschikking afgegeven. De
overheid financiert 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 kun-

nen nu zelf keuzes maken hoe
het geld wordt besteed. Een
ander belangrijk element van
de lumpsumfinanciering is dat
de overheid hiermee bepaalde
risico’s heeft afgewenteld op de
schoolbesturen.
De regeling en financiering
van de huisvesting is een zaak
tussen gemeente en schoolbestuur. In de gemeentelijke
huisvestingsverordening is de
verdeling van de verantwoordelijkheid 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
meerjarenonderhoudsplannen
(MOP) van de schoolgebouwen dateren uit 2006. In 2010
verschenen deze plannen in
concept. Eind 2011 zijn deze
plannen vastgesteld.

Huisvesting

Balans per 31 december 2011 en vergelijkende cijfers
per 31 december 2010

Activa		

2011		

2010

Materiele vaste activa 		E 2.086.061
Vorderingen		 E 767.975
Liquide middelen		E 2.019.467

E 1.871.014
E 714.364
E 2.656.974

Totaal activa		E 4.873.503

E 5.242.352

Financieel verslag 2011
Staat van baten en lasten 2011 en vergelijkende cijfers 2010

Baten

2011		

			
Rijksbijdragen
E 10.011.457		
Diverse subsidies
E 99.574 		
Financiële baten-lasten
E 42.385 		
Overige baten
E 854.031 		
Totaal baten

Lasten

2010
E 9.807.578
E 55.942
E 34.407
E 530.848		

E 11.007.447 		 E 10.428.775

2011		

2010

			
Personeelslasten
E 9.311.013 		 E 8.781.866
Afschrijvingen
E 274.659 		
E 272.393
Huisvestingslasten
E 707.108 		
E 987.770
Overige lasten
E 956.196 		
E 823.930
			
Totaal lasten
E 11.248.976 		 E 10.865.959
Resultaat

-E 241.529 		

-E 437.184

Toelichting op
het negatieve resultaat

Passiva		

Voor een grootste deel is dit
tekort ontstaan doordat we
in 2011 extra geld hebben
geïnvesteerd in Wereldwijs. De reserves van de
voormalige Laurensschool
en Poolster waren ruim
voldoende om hiervan extra
personeel in te zetten t.b.v.
Wereldwijs. Jaarlijks worden
tekorten en overschotten
op schoolniveau verrekend
met de reserves op schoolniveau. Dus de extra inzet op
Wereldwijs is niet ten koste
gegaan van reserves van de
andere scholen.
We verwachten in 2012 een
negatief resultaat (-125.000
euro) en we koersen aan op
een evenwicht tussen baten
en lasten in 2013.
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2011		

2010

Eigen vermogen
E 3.243.499
E 3.485.026
Voorzieningen
E 525.534 		 E 567.524
Langlopende schulden
E 72.812
E 40.837
Kortlopende schulden		E 1.031.658		 E 1.148.965
Totaal passiva

E 4.873.503 		 E 5.242.352

Zonne-energie

				

Kapitalisatiefactor

2011		

2010

44,1%
				

48,5%

De kapitalisatiefactor geeft aan hoe rijk een schoolbestuur is.
De commissie Don heeft voor kleine schoolbesturen een kapitalisatiefactor van maximaal 60% en voor grote besturen maximaal
35% aanbevolen. Stichting Delta valt onder de grote besturen,
dus in dat opzicht en volgens die systematiek zijn we iets te rijk.
In 2012 zullen wij een beredeneerde hoogte van een voor ons
wenselijke kapitalisatiefactor gaan bepalen.
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De schoolgebouwen van onze
stichting verkeren over het algemeen
in goede staat. De meeste schoolgebouwen zijn de afgelopen jaren
goed gerenoveerd en aangepast aan
het onderwijs van deze tijd. Enkele
scholen zijn gehuisvest in nieuwe
schoolgebouwen. Twee scholen staan
op de nominatie voor nieuwbouw:
Wereldwijs en de Regenboog.
De Regenboog De plannen voor brede
school de Regenboog werden in 2011
concreet. Het ziet er naar uit dat in
schooljaar 2013-2014 wordt begonnen
met de bouw van deze brede school:
school, kinderopvang en gymzaal.
Wereldwijs De ontwikkelingen m.b.t.
de nieuwbouw van het Cultureel
Educatief Centrum lopen op schema.
Architectenbureau GroupA heeft een
mooi ontwerp aangeleverd en inmiddels is ook het definitief ontwerp
vastgesteld. In 2011 zijn alle benodigde vergunningen afgegeven en
heeft aannemer Hegeman de opdracht
gekregen. We rekenen er op dat we
met onze school Wereldwijs eind 2013
kunnen verhuizen naar een schitterend
nieuw gebouw.

Inmiddels hebben zeven van onze
scholen zonnepanelen, waarmee we
een bijdragen 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 ontvangen we een
mooie subsidie op de door ons geleverde energie (op jaarbasis leveren
onze zonnepanelen in totaal ongeveer
30.000 kWh)
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