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NIEUWSBRIEF VCOPS 2E KWARTAAL 2020
ALGEMEEN
Coronavirus
Vanaf 16 maart tot aan de meivakantie hebben de scholen lesgeven op afstand georganiseerd. De basisscholen in
Nederland bleven gesloten tot maandag 11 mei 2020. Doordat de VCOPS scholen beschikken over een goede ICT
infrastructuur was het lesgeven op afstand binnen afzienbare tijd te realiseren. Voor de kinderen met ouders in de
vitale beroepen en de kinderen waarvan de thuissituatie ingewikkeld is, werd opvang georganiseerd.
Er is veel waardering voor de schoolteams voor de snelle en adequate manier waarop het lesgeven op afstand en
de opvang van kinderen georganiseerd is! Het betrof een wekenlange periode waarin veel creativiteit en flexibiliteit
gevraagd werd van alle teamleden.
Op dinsdag 25 april werd duidelijk dat de scholen na de meivakantie onder voorwaarden konden heropenen. Hiertoe
is door het ministerie van OCW en de landelijke onderwijspartners een protocol opgesteld. Na gezamenlijk overleg
hebben de VCOPS scholen, in gesprek met de medezeggenschapsraad van de school, gekozen voor het halve dagen
model. 50% Van de leerlingen kwam ’s morgens naar school. De andere helft van de kinderen kwamen ’s middags
naar school. Op enig moment, in de loop van de meivakantie, werd duidelijk dat het ministerie de scholen dringend
adviseerde met hele schooldagen te werken. De VCOPS scholen bleven bij hun keuze voor de halve dagen (pas toe
of leg uit). Enkele ouders hebben bij de betreffende school en/of bij het bestuur door de mediaoproep voor hele
dagen schriftelijk aangegeven bezorgd te zijn over de keuze voor het halve dagen model. Deze ouders ontvingen
een schriftelijke reactie waarin werd aangegeven dat als onderliggend argument het aantal contactmomenten,
waarin instructie gegeven kon worden in de kernvakken, vele malen hoger lag dan bij het hele dagen model.
Conform het landelijke protocol hebben de scholen geïnvesteerd in hygiëne(producten) en extra schoonmaak.
Achteraf kunnen we vaststellen dat het halve dagen model niet geleid heeft tot een toename van besmettingen.
Verder is te melden dat leerachterstanden waar deze aanwezig waren door het halve dagen model voor een deel
hersteld zijn.
In deze bijzondere periode was een voortdurende digitale communicatie tussen het bestuurskantoor en de scholen
wenselijk. Minimaal éénmaal per week was er een digitaal directieoverleg gepland. Kennis en ervaringen werden
gedeeld en gezamenlijke afspraken werden gemaakt.
Vanaf maandag 8 juni zijn de scholen volledig heropend. Het landelijk protocol is aangepast en wordt door de
scholen gevolgd. Het valt de leraren op dat het werken met halve groepen (één dagdeel) effectiever is dan een
hele dag met de volledige groep.
Enkele medewerkers hebben zich bij de GGD laten testen. Tot op heden is er door niemand een positieve uitslag
gemeld. Vanuit de scholen wordt positief gereageerd op de snelle uitslag nadat de test is afgenomen.

Wat betekent dit voor de VCOPS:






Na het zomerreces 2020 zal er een evaluatie gepland worden om de leerpunten van deze crisisperiode te
inventariseren. Daarnaast zullen nieuw ontwikkelde werkvormen besproken en waar mogelijk geïmplementeerd
worden binnen het reguliere onderwijs.
Al met al hebben we als VCOPS een spannende tijd achter de rug. Door alle collega’s is hard gewerkt om het
lesgeven op afstand tot een succes te maken en de communicatie met de ouders en kinderen te onderhouden.
We mogen dankbaar zijn voor het feit dat niemand binnen het verband van de VCOPS is weggevallen door het
Coronavirus.
Voor de thuiswerkende ouders was het een complexe periode vanwege het schakelen tussen werk en
begeleiden van de kinderen.
De scholen bereiden zich voor op een eventuele tweede golf besmettingen. Noodplannen liggen klaar om indien
nodig het lesgeven op afstand snel te kunnen opstarten.

Ambities strategisch beleid VCOPS - onderwijs

We voldoen aan de aspecten betreffende basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs) en hebben eigen ambities
geformuleerd.

We komen tegemoet aan de (basis-) behoeften van ieder kind.

We geven inhoud aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen (eigenheid, talenten, gaven)
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ONDERWIJS & KWALITEIT
Eindtoetsen
Vanwege de Coronacrisis heeft het ministerie van OCW besloten de eindtoets 2020 te laten vervallen. De voorlopige
schoolkeuze van de leerlingen van groep 8 wordt omgezet naar een definitieve schoolkeuze.

Wat betekent dit voor de VCOPS:



De schoolkeuze van de kinderen wordt bepaald aan de hand van het advies van de basisschool.
Door het ontbreken van de eindtoetsgegevens is het niet mogelijk de referentieniveaus van de groepen 8
samen te stellen.

Ambities strategisch beleid VCOPS - onderwijs

We voldoen aan de aspecten betreffende basiskwaliteit (kader Inspectie van het Onderwijs) en hebben eigen ambities
geformuleerd.

We komen tegemoet aan de (basis-) behoeften van ieder kind.

We geven inhoud aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen (eigenheid, talenten, gaven)

PERSONEEL & ORGANISATIE
Ziekteverzuim 2019-2020
Uit onderstaande tabel kan opgemaakt worden, dat het ziekteverzuim beduidend lager ligt dan het landelijk
gemiddelde.
Organisatorische Eenheid
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Totaal

3,74

2,32

3,61

3,42

3,31

4,45

6,17

6,23

6,72

4,31

0,00

0,94

1,96

1,11

6,67

1,59

2,31

1,67

4,60

2,10

0,84

0,70

0,12

1,68

3,54

8,13

7,20

6,84

2,99

0,84

0,00

3,97

2,13

2,54

3,90

6,11

2,50

2,28

5,06

4,75

4,13

4,25

3,95

3,97

3,94

4,53

11,65

9,68

8,34

8,52

9,82

4,79

4,94

7,46

0,35

1,01

0,87

0,54

0,00

0,00

0,35

12JU – Prins Florisschool
Totaal

3,22

10NM – KC Beatrix
Totaal

0,00

12YZ – KC Oranje-Nassau
Totaal

0,00

0,00

11CU – KC Constantijn
Totaal

0,00

0,77

07OB - Anne de Vriesschool
Totaal

4,60

4,85

5,95

08XB - Oranje-Nassauschool
Totaal

5,47

4,27

7,18

04VD – Prins Willem Alexanderschool
Totaal

0,00

0,00

0,42

0,31

43928-1 - Personele Kosten Bovenschools
Totaal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1,92

1,92

2,42

3,12

2,91

3,78

3,28

4,23

3,57

3,87

3,11

Wat betekent dit voor de VCOPS:



Het ziekteverzuimpercentage ligt gemiddeld over de eerste tien maanden van het cursusjaar 2019-2020 2,9%
onder het landelijk gemiddelde (6,0%).
Minimaal tweemaal per jaar wordt door de algemeen directeur en de schooldirecties gesproken met de ARBO
arts (SMO) over de voortgang van de trajecten van langdurig zieken. Tijdens de kwartaalgesprekken staat het
ziekteverzuim op de agenda.

Uitwerking nieuwe CAO PO
De functieomschrijvingen van de directies van de scholen, D12 en D13, zijn door een externe partij (op basis van
het FuwaSys systeem) beoordeeld. Vanwege de Coronacrisis is de datum van definitieve vaststelling, op landelijk
CAO niveau, verplaatst naar 31 oktober.

Wat betekent dit voor de VCOPS:


Na het zomerreces worden de concept functieomschrijvingen D12 en D13 geagendeerd voor het
directieoverleg en de GMR om voor 31 oktober de definitieve beschrijvingen beschikbaar te hebben.

VERENIGING CHRISTELIJK ONDERWIJS SLIEDRECHT
POSTBUS 225
3360 AE SLIEDRECHT

0184-499519

INFO@VCOPS.NL

2

NIEUWSBRIEF VCOPS 2E KWARTAAL 2020
___________________________________________________________________________


Op basis van de functieomschrijvingen worden de directeuren ingeschaald in een passende directieschaal. De
algemeen directeur en het College van Bestuur zullen met iedere directeur een individueel gesprek voeren
voorafgaand aan de inschaling.
Ambities strategisch beleid VCOPS - personeel

We werken vanuit een heldere directiestructuur.

Harmoniseren functiebeschrijving en -waardering directietaken

FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL
FINANCIËN
Jaarrekening en jaarverslag 2019
Het VCOPS jaarverslag 2019, inclusief de jaarrekening 2019, is na bespreking in de Raad van Toezicht goedgekeurd
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VCOPS. Decharge werd verleend aan het College van Bestuur en de
auditcommissie. Het jaarverslag is op de website van de VCOPS geplaatst.
Op basis van het jaarverslag is een publieksvriendelijke versie samengesteld.
Nieuwe leden Raad van Toezicht
De Algemene ledenvergadering van de VCOPS heeft positief gereageerd en ingestemd met de voordracht van twee
nieuwe leden van de Raad van Toezicht: Inge Weerd en Leo van Dijk. Door het vertrek van Erik Verboom en Kees
de Jongh zijn beide vacatures ontstaan.
Ambities strategisch beleid VCOPS - financiën

We dragen zorg voor een overzichtelijke verantwoording

HUISVESTING
Nieuwe wethouder Sliedrecht
In aansluiting op een digitale kennismaking met de nieuwe wethouder Ed Goverde van Sliedrecht heeft het CvB
met de wethouder en twee ambtenaren een fietstocht langs de schoolgebouwen gemaakt waar
huisvestingsuitdagingen liggen. De schoolgebouwen zijn van binnen en van buiten bekeken. De urgentie tot actie
is nadrukkelijk aangegeven.
Uitbreiding Anne de Vriesschool locatie BHW Sliedrecht
Het enige punt dat nog resteert is de eindafrekening van de nieuwbouw van twee leslokalen. Vanwege de
Coronacrisis zal dit punt voor het zomerreces 2020 niet afgerond zijn.
Vervangende nieuwbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Valk)
Naast de bovengenoemde fietstocht met de nieuwe wethouder hebben zich in het afgelopen kwartaal geen
vorderingen voorgedaan in dit project.
Aanbouw Prins Willem Alexanderschool (locatie Van der Waalslaan)
Naast de bovengenoemde fietstocht met de nieuwe wethouder hebben zich in het afgelopen kwartaal geen
vorderingen voorgedaan in dit project.
Oranje Nassauschool
Naast de bovengenoemde fietstocht met de nieuwe wethouder hebben zich in het afgelopen kwartaal geen
vorderingen voorgedaan in dit project.
KC Oranje Nassau
Medio mei ontvingen we het bericht dat het College van B&W van de gemeente Papendrecht bereid is de
gemeenteraad voor te stellen het schoolgebouw uit te breiden; inclusief maatschappelijke vierkante meters.
Donderdag 9 juli as wordt de volgende tekst in de kadernota van de gemeente bespreekbaar gemaakt worden in
de gemeenteraad:

Huisvesting onderwijs: Het huidige Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs loopt tot en met 2022. Eén van de
daaruit voortvloeiende huisvestingsaanvragen betreft de uitbreiding van de christelijke basisschool Oranje Nassau.
Op basis van de verordening ontvangt de school een beschikking berekend op basis van de normvergoeding.
Onduidelijk is nog of deze normvergoeding toereikend zal zijn. Na beoordeling van het door het schoolbestuur
ingediende aanbestedingsdocument wordt het definitieve budget bepaald. Naast de gewenste uitbreiding van de
onderwijshuisvesting wil het schoolbestuur van de Oranje Nassau school een Integraal Kind Centrum (IKC) onder
één dak realiseren.
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Benodigde financiering kan vanuit de gemeente, onder voorwaarde van een kostendekkende verhuurconstructie
met een minimale huurperiode van 20 jaar. De bouw van het IKC verloopt via het schoolbestuur als bouwheer van
dit totale bouwtraject. Na de aanbesteding (gezamenlijk met de school) zal het benodigd investeringskrediet
definitief bepaald worden.
Wat betekent dit voor de VCOPS:


Voorlopig beschikt de Anne de Vriesschool over voldoende lokaalruimten. Verwacht wordt dat de
ruimtebehoefte op enig moment weer aan de orde is.
Door de Coronacrisis zijn diverse huisvestingsprocessen stilgevallen.
De uitkomst van het besluit van het College van B&W van Papendrecht is positief ten aanzien van de uitbreiding
van KC Oranje-Nassau. Afgewacht moet worden in hoeverre de gemeenteraad de kadernota 2021 accordeert.




Ambities strategisch beleid VCOPS - beheer

We werken in veilige, schone en gezonde gebouwen

COMMUNICATIE & KWALITEITSZORG
AVG

In het 2e kwartaal 2020 hebben zich geen datalekken voorgedaan.

Wat betekent dit voor de VCOPS:



De VCOPS voldoet aan de gestelde AVG vereisten.
Een Functionaris Gegevensbescherming bezoekt een paar maal jaar de schoolgebouwen.

GMR
De GMR heeft in het 2e kwartaal 2020 eenmaal vergaderd. De volgende zaken kwamen aan de orde:
Oriënterend besproken
 Ervaringen delen vanwege Coronacrisis;
 Gesprek met vertegenwoordiger Raad van Toezicht.
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Informerend besproken
 Jaarverslag VCOPS 2019;
 Verkort jaarverslag VCOPS 2019;
 Voortgang huisvestingszaken.
Besluitvorming
 Jaarverslag GMR 2019;
 Professionaliseringsbeleid VCOPS;
 Werkkostenregeling VCOPS;
 Rooster van aftreden;
 Kalender 2020-2021.
Klachten
In het 2e kwartaal 2020 zijn bij het CvB zes mails binnengekomen van ouders die hun zorgen uitten over het halve
dagenmodel na de heropening van de scholen op 11 mei 2020. De ouders hebben een schriftelijke reactie
ontvangen waarin de besluiten van de betreffende scholen bestuurlijk gesteund werden.
6.2. a - De VCOPS ziet ouders als cliënt en participant.

Klachten worden op schoolniveau geregistreerd en worden vermeld in de managementrapportage.
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