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“Het is meer 
een tijd van 

geven dan 
van nemen”

Delta bestaat 5 jaar. Dat is 

iets om even bij stil te staan, 

want we staan er goed voor. We 

merken dat andere scholen zich 

bij ons willen aansluiten, omdat 

we een solide en stabiele koers 

varen. Daar is in deze tijd grote 

behoefte aan. We hebben goe-

de scholen, tevreden ouders en 

de leerlingenaantallen zijn bo-

ven verwachting. Tegelijkertijd 

zien we dat de buitenwereld het 

zwaar heeft. Er zijn scholen in 

de regio die de deuren moeten 

sluiten. Er komen bezuinigingen 

aan. Omdat we niet op kwali-

teit willen inleveren, zal er de 

komende tijd best wat gaan 

veranderen. Voor de teams op de 

scholen, voor de ouders en voor 

Stichting Delta. Ik denk dat het 

nu meer een tijd is van geven dan 

van nemen.

Bij de teams op de scholen zal de 

komende tijd alles gericht zijn op 

constructieve samenwerking. We 

zullen meer fl exibiliteit van onze 

mensen vragen. Daarmee wordt 

het onderwijs niet royaler, maar 

zullen we wel minder last hebben 

van de crisis. Door goed samen 

te werken, kun je tijd en geld 

besparen. 

Per 1 juli 2012 zijn José Coenen 
(secretaris) en Mieke Groenewegen 
(lid) gestopt met hun bestuurs-
werk. José is acht jaar bestuurslid 
geweest. Eerst vier jaar bestuurslid 
van de VPCO De Bilt – Bilthoven 
(een van de rechtsvoorgangers 
van Stichting Delta) en vervol-
gens bestuurslid vanaf de start 
van Stichting Delta. Mieke is vier 
jaar bestuurslid geweest; vanaf 
de start van Stichting Delta. Piet 
den Ouden (lid) heeft de functie 
van secretaris per 1 juli van José 
overgenomen.

Eind 2012 is volgens de werving- 
en selectieprocedure gezocht 
naar twee nieuwe bestuursleden. 
In maart 2013 is deze procedure 
afgerond en zijn Paul Meuwese en 
Erwin Bosman toegetreden tot het 
bestuur.

Het bestuur functioneert conform 
de gangbare code goed bestuur 
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Samenstelling van het bestuur in 2012

Naam  Functie  Aandachtsveld 

Rob van Seters voorzitter  Strategie en kwaliteit 

Piet den Ouden  Secretaris Strategie en kwaliteit 

José Coenen  Secretaris  Personeel

Leo Versteeg   Financiën en huisvesting 

Maud van Boven    Communicatie

Titia van Lier     Juridische zaken 

Mieke Groenewegen     Personeel 

“We varen een solide en stabiele koers, 
daar is in deze tijd behoefte aan.”

Ouders zullen ook te maken krij-

gen met veranderingen. Er zijn 

al pilots gestart met vijf gelijke 

schooldagen. We onderzoeken 

de mogelijkheden van de zoge-

naamde ‘integrale kindcentra’;  

een plek waar onderwijs en op-

vang gecombineerd wordt aan-

geboden. Behoorlijk ingrijpend, 

voor alle betrokken partijen. 

Ook de Stichting Delta veran-

dert: het bestuur krijgt meer de 

rol van toezichthouder. Voor de 

scholen betekent dit concreet 

dat ze door de dagelijkse 

leiding, de algemeen directeur, 

strakker gestuurd worden. Op 

onderwijskwaliteit, personeels-

management en kosten. Het 

is niet zo dat we ons met alles 

gaan bemoeien, integendeel. 

Want daar wordt niemand blij 

van. Er komt veel verantwoor-

delijkheid bij de scholen zelf te 

liggen, zodat er snel bijgestuurd 

kan worden. Daar zit de kennis 

en kunde. Wij geven de kaders 

aan, en - gevraagd of onge-

vraagd - feedback.

Ik ben erg blij met hoe we er nu, 

na vijf jaar, voor staan. Maar 

wat ik het mooist vind, is als 

scholen tegen mij zeggen dat 

ze, dankzij de inspanningen van 

Delta, meer tijd hebben voor het 

onderwijs, voor de kinderen. 

Daar doen we het voor! 

De komende periode gaan we 

ook werken aan vernieuwing in 

de communicatie. Meer digitaal, 

meer interactief. Dit is dan ook 

het laatste papieren boekje van 

de Stichting Delta. Met bijdra-

gen van de scholen, en het 

jaarverslag van 2012. Ik 

wens u veel leesplezier!

Namens het 

bestuur van 

Stichting Delta 

De Bilt voor primair onderwijs, 

Rob van Seters, voorzitter. 

(versie Besturenraad) en de door 
stichting Delta gemaakte concreti-
sering hiervan.
Het bestuur heeft in het kader 
van de code goed bestuur en de 
wettelijke verplichting tot het 
scheiden van besturen en intern 
toezicht houden in 2011 onder 
deskundige begeleiding vanuit 
Beekveld&Terpstra een aantal 
keuzes gemaakt. Het bestuur zal 
de komende jaren een ontwikke-
ling in gaan richting een Raad van 

Toezicht. Het managementstatuut 
is aangepast, zodat hiermee de 
afspraken inzake verantwoordelijk-
heden en mandatering tussen het 
bestuur en de algemeen directeur 
dusdanig zijn geregeld dat het aan 
de wettelijke verplichting inzake de 
scheiding tussen besturen en intern 
toezicht houden voldoet.

Het bestuur en de algemeen 
directeur hebben in 2012 zeven 
keer vergaderd. Deze vergaderin-

gen vonden per toerbeurt plaats 
in de verschillende scholen van 
onze stichting. De directeur van 
de ontvangende school kreeg bij 
de aanvang van de vergadering de 
gelegenheid om in het kort de rele-
vante ontwikkelingen op zijn/haar 
school te presenteren. Daarnaast 
heeft het bestuur twee keer zonder 
de algemeen directeur vergaderd 
inzake de scheiding tussen bestu-
ren en intern toezicht houden en 
daarbij werd tevens het bestuurlijk 
handelen geëvalueerd.
De notulen van de bestuursver-
gadering worden ter informatie 
verstrekt aan de directeuren van de 
scholen en aan de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad.
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In 2008 zijn we van start gegaan met als slogan Samenwerken 

brengt ons verder! Nu na bijna vijf  jaren met veel samenwerken, 

kunnen we constateren dat dit ons inderdaad verder heeft ge-

bracht. We zijn als stichting verder ontwikkeld en hiervan hebben 

de scholen met hun 2500 leerlingen kunnen profi teren. Maar ook 

het omgekeerde geldt: dankzij de goede ontwikkelingen op onze 

scholen is onze stichting weer diverse stappen verder gekomen. 

Het is ook mooi om te constateren dat de samenwerking verder 

gaat dan alleen de samenwerking met onze eigen scholen. Stich-

ting Delta heeft inmiddels een stevige 

plek in de Biltse samenleving: een orga-

nisatie voor uitstekend onderwijs, maar 

ook een organisatie met een gevoel voor 

maatschappelijk ondernemen. 

Martin van Veelen

(algemeen directeur)

Samenwerken 
brengt ons verder!

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.

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is ontstaan uit de 

samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en 

bestuurt negen basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen 

zijn katholiek, protestants of algemeen christelijk. Wij streven naar 

kwalitatief uitstekend onderwijs dat gegeven wordt door uitste-

kend personeel in een professionele organisatie en … 

Kwaliteit 
en strategie

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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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 doe-

len en ambities te realiseren.

Aangezien onze stichting een 

continue verbetering op allerlei 

terreinen nastreeft, geeft on-

derstaande illustratie een goed 

beeld van ons kwaliteitsdenken.

Beleidsontwikkeling
In schooljaar 2009-2010 is ge-

werkt 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 voorbeel-

den hiervan: het gaan werken 

met eenzelfde administratie- en 

kwaliteitssysteem op alle scho-

len (ParnasSys en Integraal). 

Nadenken over kansen die 

andere scholtijden met zich mee-

brengen. Een betere samenwer-

king realiseren voor onderwijs 

en opvang (o.a. BSO). Uitvoering 

geven aan aantrekkelijk werkge-

verschap en het bevorderen van 

innovatie.

Onderwijs en 
identiteit
Het onderwijs is de kern van 

onze organisatie. De stichting 

heeft als doel het verzorgen 

en bevorderen van kwalitatief 

hoogwaardig primair onder-

wijs in de gemeente De Bilt, 

waarbij gewerkt wordt vanuit 

een christelijke inspiratiebron. 

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 uitgevoerd en 

vormgegeven kan op de scholen 

van onze stichting verschillen, 

er zijn immers verschillende 

schoolconcepten en verschil-

lende levensbeschouwelijke 

identiteiten, maar alle scholen 

In alle geledingen en op alle 

hebben de intentie om continu 

en planmatig bezig te zijn met 

de verhoging van de kwaliteit 

van ons onderwijs, zodat de 

leerlingen hun talenten (cog-

nitief en sociaal-emotioneel)  

optimaal kunnen ontwikkelen.

In de wet op het primair on-

derwijs 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.

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), wer-

ken 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 leer-

lingenzorg in de regio door als 

Stichting Delta de in dit verband 

opgestelde intentieverklaring te 

ondertekenen. De algemeen di-

recteur van onze stichting is lid 

van de Stuurgroep Passend On-

derwijs regio Zuidoost Utrecht. 

De komende jaren zullen de 

effecten van passend onderwijs 

in het basisonderwijs merkbaar 

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
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zijn. De individuele scholen 

hebben zich in 2012 beraden op 

de mate waarin zij in bepaalde 

onderwijsbehoeften kunnen 

voorzien. In 2013 wordt in het 

nieuwe samenwerkingsverband 

voor een dekkend aanbod 

gezorgd.

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 ontwikke-

lingen wenselijk en haalbaar 

zijn. Inmiddels hebben alle 

groepen 3 t/m 8 en ook diverse 

kleutergroepen ervaring met 

een digitaal schoolbord en/

of touchscreen 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, o.a. via het netwerk 

Delta-ICT, een netwerk met 

deelnemers vanuit iedere 

school van Delta.

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 re-

sultaten binnen deze vakken al 

behoorlijk goed zijn, maar het 

kan bijna altijd nog beter.

De leerlingen
Ieder jaar worden de leerlingen 

geteld op 1 oktober (reguliere 

teldatum). Hieronder treft u een 

overzicht aan van de leerlin-

genaantallen per school, het 

totaal van de aantallen binnen 

Stichting Delta en de aantallen 

leerlingen in de gemeente 

De Bilt. 

  01-10-07 01-10-08 01-10-09  01-10-10 01-10-11 01-10-12 01-10-13  

   

Martin Luther Kingschool 250 262 253 241 235 223 215

Theresiaschool 352 374 390 406 429 425 425

Julianaschool 410 448 481 465 487 499 500

Wereldwijs  347 332 302 298 277 280 290

Daltonschool de Rietakker 182 181 180 199 211 200 210

Patioschool de Kleine Prins 203 201 195 200 203 201 205

De Regenboog  60 82 104 127 148 174 205

Groen van Prinstererschool 236 236 235 241 232 231 230

Michaëlschool 259 257 254 246 252 245 240

Totalen Stichting Delta 2304 2373 2394 2423 2474 2478 2520

Totalen gemeente De Bilt 4477 4535 4507 4510 4509 4417 4400

  2009 2010 2011 2012 

Praktijkonderwijs 0 0 0 1 

VMBO met LWOO 9 12 4 5 

VMBO BK  11 16 23 21 

VMBO T  51 21 30 39 

VMBO T / HAVO 22 31 29 33 

HAVO  35 51 47 75 

HAVO / VWO 79 63 56 57 

VWO  83 97 76 102 

     

TOTAAL  290 291 265 333TOTAAL  290 291 265 333

 prognoseSCHOOL

Uitstroomcijfers
In 2012 gingen 333 leerlingen vanuit onze groepen 8 naar het voortgezet 

onderwijs.

Ter vergelijking 

De landelijke uit-

stroomcijfers geven 

aan dat ongeveer 

50% van de leerlin-

gen naar een school 

voor VMBO gaat en 

ongeveer 50% naar 

een school voor 

Havo/VWO. 
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Het personeel is van cruciaal 

belang bij de realisatie van onze 

doelstelling: het verzorgen van 

kwalitatief hoogwaardig onder-

wijs! 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 succes-

factor is, zowel in kwalitatieve 

als in kwantitatieve zin. Het 

verstevigen van de competen-

ties van het personeel is in dit 

verband dus heel waardevol, 

maar ook de adequate inzet van 

het personeel.

Binnen het personeelsbeleid 

speelt de afstemming tus-

sen de personeelsbehoefte 

en de beschikbaarheid van 

het personeel een belangrijke 

rol. De omvang van de perso-

neelsbehoefte 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.

Personeel en 
organisatie

pr
es

en
ta

ti
e

tijd

plan do

checkact

borging

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Bestuur

Algemeen directeur

Stafbureau met:
Directeur in algemene dienst
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

Functiegroep vrouw man totaal

Ondersteunend 

personeel 11 3 14

Leerkrachten 157 29 186

Schooldirecteuren 4 5 9

Algemeen directeur 0 1 1

TOTAAL 172 39 211

Aantallen personeelsleden per 31 december 2012

Ziekteverzuimcijfers en trends

Leeftijdscategorie aantal  aantal      totaal

 vrouwen  mannen 

15 t/m 24 jaar 10 0 10

25 t/m 34 jaar 56 7 63

35 t/m 44 jaar 28 7 35 

45 t/m 54 jaar 44 11 55

55 t/m 64 jaar 34 14 48

65 jaar en ouder 0 0 0
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2008 6,4% 6,3%

2009 3,1% 6,2%

2010 3,9% 6,4%

2011 3,8% 6,6%

2012 3,7% 6,9%

 

  

3,8% 6,6%

3,7% 6,9%
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Mobiliteit

Het totaal aantal leerlingen 

groeit gestaag en jaarlijks 

nemen enkele personeels-

leden 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 selectiepro-

cedure. Van deze mogelijkheid 

wordt goed gebruik gemaakt, 

hetgeen een positieve bij-

drage levert aan de onderlinge 

samenwerking en biedt tevens 

kansen voor de ontwikkeling 

van scholen en personeel. 

Per 1 augustus 2012 zijn weder-

om leerkrachten op een andere 

school binnen onze stichting 

gaan werken.

Functiemix

Vanaf 1 augustus 2010 krijgt 

een school in het kader van het 

Convenant LeerKracht extra 

geld voor functiedifferentiatie. 

We zorgen dat jaarlijks een be-

paald 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 

ultimo 2012 is ongeveer 24% 

van de leerkrachten in een 

hogere schaal ingedeeld.

 

Deltaplein

In 2012 is een start gemaakt 

met het Delta-plein. We ver-

staan hieronder het platform 

waar personeel van onze stich-

ting elkaar kan ontmoeten en 

gezamenlijk kan werken aan 

professionalisering. Hiervoor 

worden netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd en gezamenlijke 

opleidingen verzorgd. Enkele 

voorbeelden van netwerken: 

directeuren, intern begeleiders, 

ict-coördinatoren, leerkrachten 

groep 8, leerkrachten groepen 

1-2, arbo-coördinatoren, oplei-

dingscoördinatoren.  

Deltadag

Op 21 maart 2012 organiseer-

den we onze tweede Deltadag 

voor al het personeel. Deze 

dag stond opbrengst gericht 

werken centraal. Het ochtend-

programma vond plaats op 

onze scholen waar leerkrachten 

van alle scholen elkaar konden 

ontmoeten en i.s.m. met een 

externe organisatie rondom op-

brengst gericht werken diverse 

workshops hielden. Het mid-

dagprogramma vond plaats in 

het H.F. Wittecentrum in De Bilt 

met het enerverende omdenk-

programma ‘Ja Maar...’ 

Communicatie 
en PR
Communicatie is informatie-

overdracht, gericht op de verrij-

king van kennis bij de ontvan-

gers. 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. Com-

municatie dient dienstbaar te 

zijn aan de verbetering van het 

functioneren van de organisa-

tie. 

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. Bij de start 

werd onze website slechts 

mondjesmaat bezocht, maar 

inmiddels weten steeds meer 

mensen de informatie via onze 

site te vinden. 

Brochure

In de zomer van 2009 heb-

ben 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 

www.deltadebilt.nl

• 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

• Julianaschool  T 030 2287130

• Theresiaschool  T 030 2286556

• Wereldwijs  T 030 2286681

• Martin Luther Kingschool  T 0346 212545

De Bilt

Bilthoven

Maartensdijk

Negen basisscholen, één team...
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twee met de titel: De Kunst van 

het Samenwerken. In de zomer 

van 2011 brachten we ons derde 

boekje uit: Een sportief jaarver-

slag. In 2012 kreeg ons vierde 

boekje de titel: Vertrouwen 

in de Toekomst. Deze brochu-

res met een oplage van 3000 

exemplaren zijn verspreid onder 

alle ouders/verzorgers van onze 

leerlingen, alle personeelsleden 

en belanghebbenden en belang-

Vrijwel alle inkomsten binnen 

het reguliere onderwijs zijn 

afkomstig van de overheid. 

Jaarlijks wordt op basis van wet-

telijke 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 

kunnen 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 afgelopen 

jaren constateren we dat het on-

derwijs verhoudingsgewijs met 

minder geld meer moet preste-

ren, hetgeen de nodige uitdagin-

gen met zich mee brengt.

De regeling en financiering 

van de huisvesting is een zaak 

tussen gemeente en school-

bestuur. In de gemeentelijke 

huisvestingsverordening is de 

verdeling van de verantwoorde-

lijkheid betreffende de school-

gebouwen 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 onder-

houd 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 meerjarenon-

derhoudsplannen (MOP) van 

de schoolgebouwen dateren uit 

2011.

Voornaamste risico’s en 

onzekerheden.

De bekostiging is grotendeels 

stellenden. 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 (= personeelsin-

formatie) beschrijven we zowel 

vermeldenswaardige gebeurte-

nissen van personen of scholen 

als beleidsmatige ontwikke-

lingen 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 2012 zijn er geen formele 

klachten ingediend.

gekoppeld aan het aantal leer-

lingen. Onze stichting heeft nog 

steeds een lichte groei in het 

leerlingenaantal, maar dat kan 

de komende jaren veranderen 

door onvoorziene omstandig-

heden.

De overheden, zowel rijk als 

gemeente, hebben te kampen 

met structurele tekorten. Ook 

het onderwijs wordt hierdoor 

getroffen en het is zeker dat het 

onderwijs met nog meer bezui-

nigingen wordt geconfronteerd, 

maar de omvang hiervan is nog 

onduidelijk.

De financiële effecten van pas-

send onderwijs lijken op korte 

termijn mee te vallen, maar het 

is onzeker welke effecten we op 

langere termijn kunnen ver-

wachten.

De systematiek van de bekos-

tiging van de schoolgebouwen 

wordt aangepast. Er zal een 

doordecentralisatie plaatsvin-

den naar de schoolbesturen. 

Waarschijnlijk gebeurt dit per 

1 januari 2015 en het is nog 

onduidelijk hoe de financiën 

hieromtrent worden geregeld.

 

Financiën en beheer
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Balans per 31 december 2012 en vergelijkende cijfers 2011 

Staat van baten en lasten2012 en vergelijkende cijfers 2011 

Activa  2012  2011 

 

Materiele vaste activa   € 2.258.096          € 2.086.061  

Vorderingen  € 716.522                € 767.975  

Liquide middelen  € 1.620.643          € 2.019.467  

Totaal activa  € 4.595.261          € 4.873.503 

Passiva  2012  2011 
 

Eigen vermogen  € 3.041.273    € 3.243.499  

Voorzieningen  € 464.841   € 525.534  

Langlopende schulden  € 65.969   € 72.812  

Kortlopende schulden  €  1.023.178  € 1.031.658 

 

Totaal passiva  € 4.595.261   € 4.873.503 

 

 Kapitalisatiefactor 2012  2011 
                                                          37,7%                     44,1% 

Fi
na

nc
ie

el
 v

er
sl

ag
 2

01
2

De kapitalisatiefactor geeft aan hoe 

rijk een schoolbestuur is.

De commissie Don heeft voor kleine 

schoolbesturen maximaal 60% en voor 

grote besturen maximaal 35% aanbevo-

len. Stichting Delta valt onder de grote 

besturen, dus in dat opzicht en volgens 

die systematiek is stichting Delta dus 

iets boven de norm. Daar zijn we voor dit 

moment tevreden mee, want we zijn ons 

bewust dat we door deze reserves de 

huidige bezuinigingen in het onderwijs 

kunnen opvangen en daardoor enkele 

jaren de negatieve resultaten kunnen 

accepteren. We verwachten in 2014 een 

kapitalisatiefactor van 35% te hebben en 

de inkomsten en uitgaven in evenwicht 

te hebben.

 

Baten 2012  2011 
   

Rijksbijdragen   €  10.597.054  € 10.011.457 

Diverse subsidies €  105.535   € 99.574 

Financiële baten-lasten €  32.285   € 42.385  

Overige baten €  552.350   € 530.848  
 

Totaal baten  €  11.287.224    € 11.007.447

Lasten 2012  2011 
   

Personeelslasten € 9.669.231             € 9.311.013 

Afschrijvingen € 303.229   € 274.659  

Huisvestingslasten € 685.544   € 707.108 

Overige lasten  € 831.446   € 956.196  
   

Totaal lasten  € 11.489.450     € 11.248.976  

Resultaat -€ 202.226   -€ 241.529

Toelichting op het resultaat: 

Een negatief resultaat was voorzien, 

maar dit viel toch hoger uit dan verwacht. 

Enkele opvallende posten die heb-

ben bijgedragen aan dit resultaat. Wij 

hebben geaccepteerd dat basisschool 

Wereldwijs meer kon uitgeven dan van 

overheidswege werd verstrekt (ongeveer 

120.000 euro). Deze school heeft hiervoor 

de eigen algemene reserve, die in het 

verleden is opgebouwd, gebruikt, dus dit 

is niet ten koste gegaan van de andere 

scholen. Daarnaast vielen de kosten 

voor ouderschapsverlof tegen (40.000 

meer dan verwacht) en hebben we extra 

afgeschreven op de activa (30.000 euro). 

Het wordt voor de scholen steeds moei-

lijker om uit te komen met de inkomsten 

voor materiële zaken. Dit komt doordat 

de inkomsten vanuit de overheid niet 

evenredig toenemen met de stijging van 

de kosten (o.a. infl atie, kosten als gevolg 

van regelgeving)
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Huisvesting 

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. En-

kele 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 en in 2012 is besloten 

om in samenwerking met de ge-

meente en Kinderopvang De Bilt 

nieuwbouw te gaan realiseren.  

Het ziet er naar uit dat in school-

jaar 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, alle benodigde 

vergunningen zijn afgegeven 

en aannemer Hegeman heeft 

de opdracht gekregen en is 

volop aan het bouwen, zodat 

het gebouw in oktober 2013 kan 

worden opgeleverd. De eigenaar 

SSW en de participanten heb-

ben een nieuwe naam voor het 

gebouw gekozen: Het Lichtruim. 

Zonne-energie

Zeven van onze scholen hebben 

zonnepanelen, waarmee we een 

bijdrage leveren aan het opwek-

ken 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 zon-

nepanelen in totaal ongeveer 

30.000 kWh)

nepanelen in totaal ongeveer 

30.000 kWh)

Stichting Delta De Bilt

voor Primair Onderwijs

kantoor:

Melkweg 1

3723 RG  Bilthoven

www.deltadebilt.nl

kantoor@deltadebilt.nl

030 2211552
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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 beleids-

voornemens 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 kwali-

tatief goed onderwijs binnen deze stichting.

Visie
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 de juiste invoering 

van passend onderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat elke school 

zijn eigen mening en beleid mag blijven voeren. Het belang van het 

onderwijs aan de kinderen en de werkomgeving van de leerkrach-

ten moeten bij elk beleidsvoornemen voorop staan. 
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Een moderne school in een traditioneel jasje. 

Een jas die goed en vertrouwd aanvoelt als je 

de school inloopt. In eerste instantie willen we 

een school zijn waar een kind zich veilig voelt. 

De algehele sfeer, gevormd door het gebouw en 

de manier van omgaan van de kinderen en de 

leerkrachten, dragen hiertoe bij.

Door de jaren heen is het onderwijs sterk ontwik-

keld. Veel dingen zijn verbeterd: er wordt gelukkig 

steeds meer uitgegaan van de onderwijsbehoef-

ten van een kind. Om daar aan te kunnen voldoen 

zijn er juffen en meesters die op verschillende 

manieren een goed beeld vormen van de kinde-

ren. Zij blijven zich ontwikkelen en specialiseren 

om datgene te kunnen bieden waar de kinderen 

behoefte aan hebben.

Daarnaast is er de Intern Begeleider, die mee-

kijkt over de schouders van de leerkrachten om 

gedegen plannen te kunnen maken voor elke 

groep, voor elk kind. Dat is een zeer belangrijke 

rol. Samen met de groepsleerkracht worden de 

mogelijkheden van kinderen in kaart gebracht; dat 

geeft helderheid en rust - zowel bij de leerkracht 

als bij de kinderen. Een kind wordt aangesproken 

op datgene dat hij/zij aan kan.

Soms lukt het niet de speciale hulp in de groep 

te organiseren. Of dit nu is voor de kinderen die 

moeite hebben met leren of juist heel gemakkelijk 

leren, er is daar een leerkracht voor beschikbaar. 

In verschillende groepen is ook een leerkracht op 

de woensdag ‘dubbel’; deze leerkracht kan op die 

dag in alle rust met kinderen aan werk gaan die 

wat extra aandacht nodig hebben. Dus geen com-

puter die een virtuele leeromgeving biedt, maar 

een leerkracht die de twinkeling in de ogen van 

een kind ziet als het plezier heeft of de twijfel als 

het niet weet hoe verder te gaan. Deze speciale 

hulp moet niet op een onrustige plek in de school 

worden geboden. Voor beide groepen zijn aparte 

ruimtes aanwezig waar je ongestoord aan het 

werk kunt.

Op de Groen hanteren we de traditionele school-

tijden. Dat houdt o.a. in dat er tussen de middag 

gelegenheid is om thuis een boterham te eten 

of over te blijven. Veel kinderen blijven over; 

een aantal omdat dit moet maar ook een fl ink 

aantal omdat het gewoon leuk is. Er worden veel 

activiteiten aangeboden, o.a. sport, danswork-

shops, beeldbewerking en muziek. Muziek wordt 

verzorgd door een vakleerkracht, die ook in alle 
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groepen muzieklessen 

geeft. Na deze fi jne ont-

spanning start de school 

weer om 13.15 uur.

In het gebouw van de 

Groen is ook een buiten-

schoolse opvang aan-

wezig en met ingang van 

september 2013 ook een 

peuterspeelzaal. Beide 

worden verzorgd door 

Small Society. 

We maken nu 5 jaar deel 

uit van de Stichting Delta. 

Het samenwerken op verschillende terreinen krijgt 

steeds meer vorm en inhoud en maakt ons inder-

daad steeds sterker!

Voor meer informatie zie: 

www.groenvanprinstererschool.nl  

Groen van Prinstererschool

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

Directeur: Eric Ippel

lees verder op de volgende pagina

Vijf jaar Stichting Delta. Het team van de 

Julianaschool heeft deze samenwerking 

ervaren als een meerwaarde.

Het gaat niet alleen om gemeenschappe-

lijke inkoop van middelen, maar zeker op 

inhoudelijk gebied hebben wij met elkaar 

grote stappen gemaakt op het gebied van 

kwaliteit. Een duidelijke voelbare prettige 

manier van leiding geven van onze Algemeen 

Directeur en een Bestuur op hoofdlijnen en 

een secure administratieve ondersteuning 

van het hele ‘Deltakantoor’. 

Op de foto’s ziet u vrolijke kinderen van de 

Julianaschool. Zij zijn betrokken bij datgene 

wat zij aan het doen zijn. 

Ieder op zijn/haar eigen manier, eigen wijze 

bezig kunnen zijn met de dingen waarin je 

bent geïnteresseerd. Net als vele andere 

scholen zet de Julianaschool in op Weten-

schap en Techniek. Wij geloven in het belang 

hiervan. Het prikkelt de creativiteit en 

Samenwerken en 
je samen 

verantwoordelĳ k 
voelen...
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Julianaschool

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

Directeur: Ella Prins

nieuwsgierigheid van kinderen 

en helpt zo hun talenten te 

ontwikkelen.

Kwaliteitszorg  staat centraal 

op onze school. Maar kwaliteit 

maak je samen. Het is een zaak 

van alle geledingen in school: 

ouders, leerlingen, schoollei-

ding en bestuur.

Kwaliteitszorg is integraal. Dat 

wil zeggen het is van iedereen.

Door de ouderbetrokkenheid en 

meedenken werken wij samen 

aan de kwaliteit van de school.

Kwaliteitszorg is het geheel van 

activiteiten dat wordt onder-

nomen om de kwaliteit van 

het onderwijs te onderzoeken, 

te borgen of te verbeteren en 

extern te toetsen. 

Kwaliteit mag geen toeval zijn. 

Het is noodzakelijk systema-

tisch en continu te werken aan 

de kwaliteit van de school. 

Dat betekent: het juiste beleid 

formuleren, de juiste handelin-

gen verrichten en op de goede 

manier controleren of bereikt 

is wat we wilden bereiken. Wat 

de gewenste kwaliteit is zal de 

school rekeninghoudend met 

wet- en regelgeving, zelf moe-

ten formuleren. Voor het beste 

resultaat formuleren wij deze 

doelen aan de hand van de mis-

sie en de visie van de school. 

Daar zijn wij als Julianaschool 

duidelijk in!

Kwaliteitszorg begint dus 

intern. Het primaire proces, 

het pedagogisch en didactisch 

handelen van de leerkrachten 

en vooral leerlingen laten leren, 

is de basis van kwaliteitszorg.

De interne kwaliteitszorg alleen 

is niet voldoende om onderwijs-

kwaliteit te garanderen. 

De inhoud en de opbrengst van 

de activiteiten moeten extern 

worden getoetst. 

De kwaliteitszorg heeft heel 

veel aspecten. De Gemeente 

De Bilt is Fair-trade gemeente. 

De Julianaschool is op weg om 

Fair Trade school te worden. 
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Natuur in de school 
Sinds enige jaren proberen we bij de kinderen 
de aandacht voor de leefomgeving te vergro-
ten door de natuur daadwerkelijk in de school 
te halen.

De natuurouders
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen  

ongeveer zes keer per jaar de natuurouders in 

de klas. Ieder bezoek draait rondom een be-

paald thema zoals: smaak, uilenballen, zaden en 

pitten, paddenstoelen en champignons. Na een 

korte inleiding gaan de ouders in groepjes met 

de kinderen aan de slag. Daarbij hebben ze zelf 

gezorgd voor allerlei bijpassende materialen. De 

kinderen kunnen volop hun zintuigen gebruiken.

De schooltuintjes
Bij het omvormen van de speelplaats naar 

een plek  voor ’natuurlijk spelen’ is ook ruimte 

vrijgemaakt voor schooltuintjes. Het beheer 

hiervan is in handen van ouders. Wanneer het 

groeiseizoen begint worden in de klas de eerste 

zaadjes opgekweekt waarna ze in de schooltuin-

tjes uitgezet worden. Tussen de middag bij het 

overblijven en bij de naschoolse opvang wordt  

in de schooltuintjes gewerkt met de kinderen 

die dat leuk vinden. Het meest aantrekkelijke 

is het oogsten en het direct verwerken van de 

verse producten. Regelmatig wordt een verse 

salade klaargemaakt of worden producten in de 

oven of pan verwerkt. 

Doordat de kinderen er zelf aan gewerkt hebben 

smaakt het allemaal veel lekkerder…

In de vakantieperiode wordt door de ouders een 

rooster opgesteld zodat alle gewassen toch 

voldoende water en verzorging krijgen.
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Michaëlschool

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

Directeur: Guusta van Wijk

Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk dat ouders (en met ouders 

worden ook de verzorgers bedoeld) actief bij de 

Martin Luther Kingschool zijn betrokken. Aan 

het einde van elk schooljaar worden alle ouders 

die actief de school hebben ondersteund en op 

die wijze hebben bijgedragen aan de verzorging 

van het onderwijs in het algemeen uitgenodigd 

op de bedankavond aanwezig te zijn. Tijdens 

deze avond bedankt de school de ouders van de 

Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad, 

de activiteitencommissies, de Luizepluisouders, 

de kopieerouders, de moeder die Spaanse les 

geeft, enz, enz.  De grote hal van de school is 

dan haast te klein en duidelijk wordt hoe groot 

de groep ondersteunende ouders feitelijk is. 

Twee activiteiten die voornamelijk door ouders 

worden georganiseerd zijn ‘Het natuurmoment’ 

en de ‘workshops voor de onder- en boven-

bouw’. 

Het natuurmoment
Kennis van de natuur en verantwoordelijkheid 

voor het milieu leer je niet alleen uit een boekje. 

Kinderen worden met de levende natuur in 

aanraking gebracht en in de directe omgeving 

bewust gemaakt van de omringende natuur en 
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Martin Luther Kingschool

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

Directeur: Gerrit van Vembde

het milieu. 

Voor alle kinderen wordt door 

een groep enthousiaste ouders 

‘Het natuurmoment’ geor-

ganiseerd. Vier keer per jaar 

bezoeken de kinderen op school 

en/of buiten de presentatie van 

een uitgewerkt thema waarbij 

de natuurouders de kinderen 

informeren en tastbare levende 

of opgezette dieren/reptielen/

insecten of planten aanwezig 

zijn. 

Zo hebben de kinderen in de 

afgelopen jaren kennis ge-

maakt met levende slangen en 

hagedissen, eetbare padden-

stoelen en een imker met bijen 

in een kas. Tijdens en nadat de 

presentatie is bezocht worden 

opdrachten rond het getoonde 

thema, vaak in kleine groepjes, 

uitgevoerd.

De workshops
Naast de handvaardigheidles-

sen in de groepen worden door 

vele ouders de workshops 

georganiseerd. De inhoud van 

deze workshops worden mede 

bepaald door de specifi eke ken-

nis van organiserende ouders 

over een bepaald onderwerp. 

Dankzij deze opzet worden de 

onderwerpen ‘out of the box’ 

gekozen en zijn altijd verrassend 

en uitnodigend. Zo zijn er al 

robotjes gemaakt en heeft een 

fi lmregisseur lessen ‘Hoe pre-

senteer ik me voor de camera?’ 

gegeven. Via een roulatiesys-

teem maken de kinderen kennis 

met alle geboden onderwerpen. 

De workshops worden geduren-

de vier weken jaarlijks georga-

niseerd. 

Dat de Martin Luther Kingschool 

blij is met zoveel nuttige en 

effectieve ondersteuning van 

ouders mag duidelijk zijn. 
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“Alleen met je hart kun je goed zien.”
De Kleine Prins naar het sprookje voor volwassenen, 

geschreven door Antoine de Saint-Exupéry. Zijn kijk 

op vrijheid en verantwoordelijkheid spreekt ons aan. 

“Alleen met je hart kun je goed zien.” Deze zin uit het 

boekje ‘De Kleine Prins’ is ons uit het hart gegrepen 

en geeft aan waarvoor we willen staan.

Patio naar de oorspronkelijke 

vorm van het gebouw: 

de lokalen lagen rond een centraal 

gelegen speel-werkruimte, de patio.
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Patioschool De Kleine Prins

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

Directeur: Corry de Rooij

Belangrijke uitgangspunten van de school

• De Patioschool is een stabiel opgebouwde
 school met ± 200 leerlingen verdeeld over 
 8 groepen. Wij vinden het belangrijk dat 
 kinderen, leerkrachten en ouders elkaar 
 kennen en zich thuis voelen in een veilige en
 vertrouwde omgeving.
• De continue ontwikkeling en het eigene van
 het kind staan centraal. Daarbij willen we 
 bewust rekening houden met de verschillen
 tussen kinderen.
• De school heeft een uitgebreide zorgstruc-
 tuur, om zo goed mogelijk zorg op maat te
 kunnen bieden. 
• Leren is voor kinderen een actief gebeuren:
  zelf dingen doen en zo nieuwe dingen ontdek-
 ken zijn dus van wezenlijk belang.
• Samen werken en samen leren is belangrijk
 in ons onderwijs. Groepsoverstijgend onder-
 wijs neemt hierbij een belangrijke plaats in.
• De Patioschool is een rijke, sfeervolle leef- 
 en werkomgeving met passende en 
 uitdagende onderwijsmiddelen.
• We willen kinderen (mede) verantwoordelijk
 laten zijn voor hun eigen leren en ontwikke-
 ling. Dit bevorderen we door kinderen keuzes 
 te laten maken, onder andere bij het zelfstan-
 dig werken.
• Creativiteit in denken en doen. We willen 
 kinderen stimuleren te zoeken naar nieuwe en
 oorspronkelijke oplossingen voor problemen.
• Vanuit onze katholieke achtergrond is ruim 
 aandacht voor respect, waarden en normen.
 Wij vinden het belangrijk dat het kind ontdekt 
 en accepteert wat het kan en ook de mogelijk-
 heden van anderen leert zien.
• Ouders worden actief betrokken bij het 
 schoolgebeuren: ouderparticipatio.
• De school heeft aaneengesloten schooltijden
 (continurooster).

lees verder op de volgende pagina
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De Regenboog 

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

Directeur: Douwe Bilder

De zeven kleuren van 
De Regenboog 
De Regenboog is een Algemeen 

Christelijke basisschool. Onze 

school staat voor onderwijs 

met hoofd, hart én handen. Het 

onderwijs is op maat en is erop 

gericht dat alle kinderen de 

kerndoelen halen. Daarnaast 

vinden wij het belangrijk dat wij 

kinderen ook andere competen-

ties aanleren, die in het leven 

belangrijk zijn. 

Dat zijn de volgende zeven:

Voor het ontwikkelen van de 

sociale competenties (bijvoor-

beeld: ik ben verantwoordelijk 

en ik ben respectvol) werken 

wij op De Regenboog met 

de methode De Vreedzame 

School. 

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een 

compleet programma voor 

basisscholen voor de sociale 

competenties en democratisch 

burgerschap. Het beschouwt 

de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin 

kinderen zich gehoord en ge-

zien voelen, een stem krijgen 

en waarin kinderen leren om 

samen beslissingen te nemen. 

De kinderen leren tijdens de 

lessen dezelfde taal te spreken 

en leren op dezelfde manie-

ren confl icten oplossen. Een 

confl ict mag en als je goed met 

een confl ict omgaat, hoeft het 

immers geen ruzie te worden. 

In een Vreedzame School 

voelen de kinderen zich 

verantwoordelijk voor elkaar 

en voor de gemeenschap. Zij 

staan open voor de verschillen 

tussen mensen. De Vreedzame 

School wil kinderen opvoeden 

tot verantwoordelijke en actie-

ve leden van de gemeenschap. 

Daartoe beschouwen wij de 

klas en de school als een 

oefenplaats. Kinderen leren 

dat zij deel uitmaken van de 

gemeenschap die de klas en 

de school vormt en leren daar 

een bijdrage aan te leveren. 

Zij leren oog en oor te hebben 

voor anderen, zich verant-

woordelijk te voelen voor het 

algemeen belang. 

Het hart van De Vreedzame 

School wordt gevormd door 

een lessenserie. De Vreedzame 

School gaat echter verder en 

werkt door in alle lagen van 

de school. Daarmee is De 

Vreedzame School niet alleen 

een methode, maar een echt 

onderdeel van de identiteit van 

De Regenboog.

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 een fi lmpje over 

De Vreedzame School in de 

praktijk. 

Basisschool De Regenboog: 

Onderwĳ s met hoofd, 
hart én handen!
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Vaak hebben ouders er wel vaag iets over gehoord 

of gelezen maar kunnen niet precies benoemen wat 

het nu werkelijk inhoud. 

Wie wil er nu niet dat zijn kind verantwoordelijkheid 

neemt, zelfstandig is en goed kan samenwerken?  

Volgens mij zijn deze pijlers essentieel om straks 

als volwassene goed te kunnen functioneren in de 

maatschappij.

Ik ben van mening dat het voor ieder kind een meer-

waarde is als de leerkrachten werken volgens de 

principes van het Daltononderwijs. Kinderen kunnen 

vaak veel meer dan volwassenen toelaten. Dit kan 

leiden tot afhankelijkheid en passiviteit wanneer je 

als ouder of leerkracht te veel de regie wilt houden. 

“Lekker achterover hangen en bedien me maar!”

Wij maken op De Rietakker kinderen proactief. 

Door de leerlingen vertrouwen te geven krijgen ze 

het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor een an-

der en voor zichzelf. Als kinderen het gevoel hebben 

dat ze serieus worden genomen en invloed hebben 

op situaties zullen ze in actie komen. Ze gaan zich 

verantwoordelijk voelen voor de sfeer in de groep, 

bemiddelen in confl icten en kijken kritisch naar hun 

eigen werk. 

Door als leerkracht duidelijke grenzen te stellen, 

het bieden van een heldere structuur en handvatten 

voor uitgestelde aandacht creëren wij een veilige 

plek waar kinderen zich volledig kunnen ontplooien. 

Dit alles zorgt ervoor dat onze leerlingen het gevoel 

hebben dat ze er mogen zijn en vanuit dat standpunt 

respectvol de wereld in kijken. 

lees verder op de volgende pagina
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Daltonschool De Rietakker

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

Directeur: Jan Buis

Het bijna honderdjarige Daltonconcept biedt 

dus precies wat kinderen in deze tijd nodig 

hebben. Daarnaast staat ICT ook hoog in ons 

vaandel. Het is werkelijk geïntegreerd in ons 

onderwijs. Dit betekent dat software de lessen 

ondersteunt maar ook wordt ingezet tijdens 

het verwerken van de leerstof. Waar mogelijk 

worden toetsen digitaal afgenomen, wat als 

bijkomend voordeel heeft dat het programma 

direct corrigeert en een foutenanalyse geeft. 

Remediëren kan daardoor snel passend 

worden aangeboden. Dat kan vanwege het 

feit dat De Rietakker hiervoor 90 werkplekken 

beschikbaar heeft. 

Op De Rietakker hebben een goede mix 

gevonden tussen oude principes en nieuwe 

ontwikkelingen die maken dat we passend 

onderwijs kunnen bieden zodat we het beste 

uit de kinderen kunnen halen op zowel sociaal 

emotioneel als cognitief gebied.

Kom een keer langs om het te beleven!

Jan Buis (directeur)

De Theresiaschool is een school met een breed 

aanbod voor alle leerlingen. Daar hoort buiten-

schoolse opvang bij en bijvoorbeeld huiswerk-

begeleiding. Maar ook pedagogisch verant-

woorde begeleiding van de jongste kinderen. 

Sinds september 2013 is daarom bij de  The-

resiaschool de nieuwe Peutergroep Theresia 

gevestigd. De Peutergroep is opricht door een 

nieuwe stichting, in nauwe samenwerking met 

de school, de Kinderopvang de Bilt, ouders en 

leidsters. 

Bij Peutergroep Theresia spelen en leren 

kinderen van twee tot vier jaar oud. De peuters 

leren omgaan met elkaar (‘samen spelen, samen 

delen!’), samen opruimen en bijvoorbeeld hoe 

je samen een verjaardag viert.  Spelenderwijs 

bereidt de peutergroep kinderen ook voor op de 

basisschool. Ze maken bijvoorbeeld een begin 

met kleuren herkennen, tellen en bijvoorbeeld 

verschillen als groot-klein, lang-kort en dun-dik. 
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R.K. Basisschool St. Theresia 

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

Directeur: Vacature

De peuters knutselen vaak en spelen veel buiten. 

Ook mogen de peuters gebruik maken van het 

mooie, speciale gymlokaal van groep 1 en 2. 

Voor de stichting Peutergroep Theresia staat de 

eigen ontwikkeling van ieder kind voorop. We vin-

den het belangrijk dat kinderen in een vertrouwde 

omgeving langzaam kunnen wennen aan school. 

En dat ze vriendjes en vriendinnetjes leren kennen 

met wie ze op een goede manier kunnen spelen en 

leren. We zijn trots op de gedegen vakkennis, het 

enthousiasme, de jarenlange ervaring en trouw 

van onze leidsters. En we zijn blij met het prachti-

ge, lichte lokaal waar de kinderen van Peutergroep 

Theresia kunnen spelen en leren. 

Nieuwe plaats om te spelen en te leren: 

Peutergroep � eresia
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Basisschool Wereldwijs is een 

school waar aandacht is voor 

nieuwe ontwikkelingen, voor 

nieuwe ideeën. Omdat soms 

verschillende invalshoeken 

samen meer kunnen beteke-

nen voor het onderwijs aan 

kinderen.

5-gelijke-schooldagen
Vorig schooljaar zijn we gestart 

met het 5-gelijke-schooldagen 

ritme. Alle kinderen starten 

om 08.30 uur en zijn om 14.00 

uur klaar. Van groep 1 tot en 

met 8 en van maandag tot en 

met vrijdag. Dat levert rust 

en regelmaat op in de groep 

en een effi ciënter gebruik van 

onderwijstijd. 

Wereldwijs: omdat 1+1 
Brede school in Het Lichtruim
Op Wereldwijs hebben we een 

unieke samenwerking met onze 

partners in onze Brede School: 

• Het Kunstenhuis, een samen

 werking van de Biltse 

 Muziekschool en de Werk-

 schuit. Hier werken specia-

 listen die de leerkrachten

 met raad en daad terzijde

 kunnen staan op het gebied

 van muziek, kunst en cultuur. 

• De Bibliotheek, waar we 

 graag mee samenwerken, 

 van prentenboek tot compu-

 terzaal, er is zoveel kennis te

 vinden voor onze leerlingen!

• Jeugdtheaterschool 

 Masquerade, denk aan

 toneelspel, musicals speciaal

 voor kinderen etc.

• Kinderopvang de Bilt,   

 waarmee we een doorgaan-

 de pedagogische lijn kunnen

 afstemmen met de kinder-

 opvang en de buitenschoolse

 opvang.

• De kinderboerderij van 

 Stichting Reinaerde naast de

 deur.

• Het gebouw met een theater-

 voorziening, ateliers, biblio-

 theek, ICT voorzieningen, 

 een speelzaal voor jonge 

 kinderen en een goed 

 geoutilleerde sportzaal voor

 iedereen.

• De buitenterreinen: het

 open schoolplein en het 

 grote kunstgrasveld waar 

 kinderen van Wereldwijs, de 

 BSO of uit de wijk onder 

 schooltijd maar ook erna 

 gebruik van kunnen maken. 
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Wereldwijs 

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

Directeur: Annemarie Hoornsman
 

 soms 3 is…
Zoveel kinderen, 
zoveel leerstijlen
Kinderen groeien en ontwikkelen op de 

basisschool. Elk op zijn of haar eigen wijze. 

Op Wereldwijs vinden we het belangrijk dat 

ieder kind daarin gezien wordt: we hebben de 

Wereldwijzer klassen voor kinderen die meer 

uitdaging nodig hebben, we hebben voldoen-

de handen in de klassen om waar nodig de 

kinderen extra instructie te geven.  

Maak met ons een afspraak als je wilt weten 

wat Wereldwijs voor uw kind kan betekenen!

www.deltadebilt.nl
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