2.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis
De school is een christelijke basisschool. Het bestuur van de schoolvereniging werkt
wel samen met de overige Protestants Christelijke schoolbesturen binnen
Giessenlanden en omliggende gemeenten, maar kiest er vooralsnog voor om niet
met andere partijen te fuseren. Wij zijn een zgn. “éénpitter”.
CBS De Hoeksteen is een school met 12 groepen en 304 leerlingen (teldatum 01-102015). Het ziet er naar uit dat dit aantal in de komende jaren zal gaan teruglopen.
Bij het vaststellen van het personeelsbestand voor de komende jaren zullen we hier
rekening mee moeten houden.
Onze school telde per 1 januari 2015 in totaal 30 medewerkers. Daarin is het aantal
onderwijsondersteunend personeel van 5 medewerkers meegeteld. De totale
werktijdomvang op onze school bedroeg in 2015 gemiddeld WTF 18,22 waarvan 1,61
in onderwijsondersteunend personeel.
Per juni 2015 is 1 medewerker schoonmaak met WTF 0,3947 vervroegd uitgetreden
en met pensioen gegaan. Na het ontstaan van deze vacature zijn de werkzaamheden
opnieuw bekeken en verkleind en is de vacature ingevuld met een benoeming van
WTF 0,3305.
We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd
zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.
Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden daartoe de nodige afspraken
geëvalueerd en bijgesteld.

1.2

Onderwijsprestaties

Periodiek worden we bezocht door de onderwijsinspectie, die ons onderzoekt en
bevraagt naar voorgenomen zaken en geleverde prestaties. De rapportages zijn vrij
toegankelijk via www.onderwijsinspectie.nl. De inspectie heeft onze school in oktober
2014 voor het laatst bezocht.
De inspectie is overwegend tevreden over onze school en de door haar behaalde
resultaten. In het rapport van 6 januari 2015 concludeert de inspectie dat de
kwaliteit van het onderwijs op CBS De Hoeksteen op alle onderzochte onderdelen op
orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen
tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende
basisarrangement gehandhaafd.
Daarnaast schetst de inspectie in haar rapport het algemene beeld als volgt:
“Op basisschool De Hoeksteen zijn alle onderdelen die de kern vormen van goed
onderwijs van voldoende niveau. De leerresultaten zijn zowel aan het einde als op
tussentijdse momenten voldoende. Ook in het onderwijsleerproces en in de zorg voor
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leerlingen die op- en uitvallen liggen er geen tekortkomingen. Datzelfde geldt voor
kwaliteit. Op een enkel onderdeel is deze zelfs als ‘goed’ beoordeeld.
Het team van de school is trots op de manier waarop zij met de leerlingen omgaan:
er is veel zorg voor de kinderen en zij voelen zich erg betrokken bij de ontwikkeling
en de voortgang van hun leerlingen. Er zijn specialisaties binnen het team,
waaronder taal-lezen, rekenen en gedrag. ICT onderwijs en de sprong naar de 21st
Century Skills zijn onderdelen waar de school zich verder in wil bekwamen.”
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