
Met het jaarverslag legt het bestuur van Stichting KPO Sint Antonius verantwoording af aan de rijksoverheid, 
het personeel en de ouders van de leerlingen. In het jaarverslag staan de ontwikkelingen op het gebied 
van onderwijs, leerlingen, personeel en de invloed van deze ontwikkelingen op de financiële positie 
van de stichting centraal. Deze publieksversie van het jaarverslag geeft hiervan een samenvatting. Het 
volledige jaarverslag is te downloaden via de website www.kpoantonius.nl. Ook kunt u hier een reactie 
geven of een vraag stellen.

Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, Egbert de Groot, Penningmeester

Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs op de scholen is 
goed. In 2014 heeft de onderwijsinspectie in het 
kader van risicogericht toezicht gesproken met het 
bestuur. De inspectie handhaaft het basisarrange-
ment voor alle scholen. De scholen van de Stichting 
scoren op de CITO Eindtoets in 2014 gemiddeld 
534,2 punten ten opzichte van het landelijke ge-
middelde van 534,4. De Driehuisschool en Hofland 
scoorden in 2014 boven het landelijk gemiddelde.  
Op basis van het gehanteerde leerlingvolgsysteem 
zijn de resultaten zoals verwacht had mogen worden. 

Jaarverslag 2014  
in het kort

1 Bij het bepalen of een  school  op, onder of boven het landelijk 
gemiddelde scoort gaat de inspectie uit van de ongecorrigeerde score.
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Scores CITO  Score 2012 Score 2013  Score 2014  Oordeel
Eindtoets zonder correctie zonder correctie zonder correctie Inspectie 2014  

Antoniusschool 540,1 528,9 532,8 Onder gemiddeld
Jozefschool 534,8 538,6 533,0 Onder gemiddeld
Driehuis 539,0 536,8 537,7 Boven gemiddeld
Proostdij 534,3 535,7 531,4 Onder gemiddeld
Hofland 539,1 539,5 538,4 Boven gemiddeld
Twistvlied 537,8 530,3 532,0 Onder gemiddeld

B  = Boven gemiddeld    G    = Gemiddeld    O    = Onder gemiddeld

Scores CITO Eindtoets

Profilering 
Profilering is een onderwerp dat in het hele onderwijs 
een belangrijke rol speelt. In 2014 zijn ook de profielen 
van onze scholen weer tegen het licht gehouden. Tijdens 
deze bijeenkomsten is door de schoolleiding uitgebreid 
gediscussieerd over onderwijsmethoden en concepten. 
Hier zijn ideeën uitgekomen die door de directies 
verwerkt zijn  in een meerjarenplan. Aan de hand van dit 
meerjarenplan worden nieuwe onderwijsmethoden en 
-concepten geleidelijk ingevoerd in de komende jaren. 
Deze ideeën worden verder uitgewerkt in de schoolplannen 
2015-2019 welke in 2015 worden geschreven.

Driehuisschool en Hofland  scoorden in 2014 
boven het landelijk gemiddelde 1



Personeel
In 2014 waren er 77 medewerkers in dienst. Zij vervulden samen 55,7 voltijdsfuncties. In 2013 hadden wij nog  
82 medewerkers voor 58,9 voltijdsfuncties. Hier zijn de effecten van het dalend leerlingenaantal zichtbaar. 

Het verzuim door ziekte is bij de stichting lager dan het landelijk gemiddelde 6,50%. Met 5,98% was het verzuim
percentage van 2014 wel iets hoger dan dat van 2013 (5,37%). In 2014 is gewerkt aan de wens om de juiste persoon 
op de juiste plek in te zetten. Gecombineerd met ervaringen uit het verleden hebben het bestuur en het directieteam 
aangezet om de huidige kwaliteit van ons zittende personeel te inventariseren en waar nodig te verbeteren.

 

Huisvesting 
In 2014 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Hierin is ook de planning voor het buitenon
derhoud opgenomen waarvoor de middelen en de verantwoordelijkheid per 1 januari 2015 van de gemeente naar 
het schoolbestuur gaan. In 2014 is het buiten schilderwerk van de Sint Jozefschool uitgevoerd. 
 

Financiën
Het dalend leerlingenaantal is ook terug te zien 
in de financiën. Er komen minder middelen 
van de rijksoverheid. Daar moet rekening mee 
worden gehouden met de structurele uitgaven.  
In de grafiek is de opbouw van de exploitatie
kosten van de stichting weergegeven. Personeels
kosten vertegenwoordigen meer dan 80% van 
de exploitatiekosten van een school. Omdat de 
Stichting KPO Sint Antonius over een gezonde 
reserve beschikt, is zij nog altijd in staat te inves
teren in de kwaliteit van het onderwijs.
 

Visie voor de komende vier jaar
In november 2014 zijn we gestart met het formuleren van een visie voor de komende vier jaar, dit is tevens de 
basis voor het strategisch beleidsplan. In deze visie vormt de daling in het aanbod van leerlingen in de gemeente 
De Ronde Venen een belangrijke rol. Op korte termijn wordt hierbij gekeken naar een actieve onderscheidende 
profilering van de scholen en intensievere samenwerking tussen de scholen binnen de Stichting. Voor de langere 
termijn zijn acties in gang gezet om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot externe 
samenwerking met onder andere collega schoolbesturen, gemeente, kinderopvangorganisaties, voortgezet 
onderwijs, etc., om tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor niet alleen het basisonderwijs, maar 
het volledige onderwijs in de gemeente.

Vooruitzicht 2015 en verder
In 2015 wordt het nieuwe strategische beleidsplan 2015 2019 op stichtingsniveau geschreven. De scholen 
schrijven voor dezelfde planperiode hun nieuwe schoolplan. Hierin staat de onderwijsontwikkeling en de 
profilering centraal.
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Verdeling van de uitgaven:

Stichting Katholiek
Primair Onderwijs
Sint Antonius

Correspondentieadres:
OOG onderwijs en jeugd
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam

Tel. 020  6400982
Fax 020  4535265
antonius@oog.nl


