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1 WELKOM
Beste lezer,
Dit jaarverslag geeft een beeld van onze school in het
schooljaar 2018-2019. Dit was voor mij het eerste jaar
als bestuurder bij CS Vincent van Gogh. Ik heb genoten
van dit eerste jaar én de energie van de leerlingen.
De school die ik als ouder al kende, heb ik nu van
binnenuit mogen bewonderen!
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd waar we op terug kunnen
kijken. Met collega’s en anderen hebben we veel aandacht besteed
aan wat CS Vincent van Gogh een goede en prettige school maakt;
de missie en visie. De essentie van CS Vincent van Gogh hebben
we verbeeld in een metafoor voor de school en de leerling. Als CS
Vincent van Gogh willen wij de voedende grond zijn waarop je goed
groeit - zoals de Zonnebloemen die Vincent van Gogh ooit schilderde.
Wat ons betreft bestaat die voedende grond uit vier lagen. Hieronder
schets ik voor u de vier verschillende lagen, met een aantal
voorbeelden.
1) Identiteit: je mag zijn wie je bent, vanuit positieve Christelijke
waarden bieden we hoop, liefde en geloof in het kunnen van
iedere leerling.
2) Verbinding en vertrouwen: vanuit een goede relatie kun je
groeien. Leerling, mentor en ouder werken samen om een goede
ontwikkeling mogelijk te maken.
3) Leren leven: dit maakt Vincent uniek. We bieden onderwijs dat
opleidt tot levensvaardigheden, waardoor je gelukkiger wordt en
jouw plek in de samenleving kunt vinden.

4) Leren leren: door geleidelijk zelfstandiger te werken
en te werken aan studievaardigheden kun je je
ontwikkelen en het beste uit jezelf halen.
Zoals u in dit jaarverslag leest, is er hard gewerkt door alle collega’s
en vrijwilligers om het onderwijs goed te laten verlopen. Uitdagingen
zijn er ook: de inspectie gaf ons verbeterpunten. De Drentse
bevolking krimpt, wat invloed heeft op het aantal kinderen dat
onderwijs volgt. Gelukkig is ons ziekteverzuim relatief laag en
zijn er vele betrokken en enthousiaste collega’s. Bijzonder goed
waren onze examenresultaten. Met de vele buitenschoolse en
bijzondere activiteiten hebben we daarnaast het gehele schooljaar
het “leren leven” in de praktijk gebracht!
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u met ons van mening
bent dat CS Vincent van Gogh een prettige school voor iedereen.
#Ik ben Vincent.
Alice Vellinga
Voorzitter College van Bestuur
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2 RAAD VAN TOEZICHT
Marieke Andreae

De Raad van Toezicht kijkt terug op een mooi en intensief jaar;
een jaar waarin veel in beweging is gezet en de al wenselijke
bewegingen zijn gecontinueerd.

De Raad van Toezicht kreeg gedurende het jaar een nieuwe
voorzitter en bestaat nu uit de volgende personen: Marieke Andreae
(voorzitter), Peter Boon, Engbert Breuker, Laurens Stiekema en
Gertjan Zuur. Deze samenstelling weerspiegelt vele ervaring
in onderwijs, organisatieverandering, financiën en juridische
aangelegenheden.
Het afgelopen schooljaar hebben we gezien dat er veel initiatief
is genomen door de bestuurder en de vele medewerkers van CS
Vincent van Gogh. Wij zijn tevreden over de richting die in de school
is uitgezet, met een nieuwe metafoor die weerspiegelt waar Vincent
voor staat en een duidelijke visie op het meerjarenbeleid. We
herkennen ons in de grondlagen voor de school: identiteit (je mag
zijn wie je bent), verbinding en vertrouwen, leren leven en leren
leren. De onderwijskwaliteit en het prettige klimaat op Vincent
staan daarbij centraal. We staan als Raad positief ten opzichte
van de ingezette lijn tot samenwerking met andere VO-scholen om
de krimp op te vangen. Samenwerking met het primair onderwijs

beschouwen we als positief. We zijn verheugd dat de nieuwbouw in
Beilen, mede dankzij de samenwerking en de goede relatie met de
gemeente Midden-Drenthe, nu werkelijk gerealiseerd gaat worden.
Bij krimpende bevolking hoort ook zorgvuldig met financiën omgaan
en als Raad hebben we gezien dat er tijdig is ingegrepen, zodat ook
op langere termijn de school financieel gezond kan blijven en goed
onderwijs kan bieden.
Het komende jaar is de onderwijskwaliteit topprioriteit. We
willen dat deze goed is en goed blijft. Met de uitwerking van het
meerjarenbeleid met de inspirerende doelen, hebben we alle
vertrouwen in een zonnige toekomst voor CS Vincent van Gogh.
Namens de Raad van Toezicht,
Marieke Andreae
Voorzitter Raad van Toezicht

Jaarverslag 2018-2019 2 Raad van Toezicht | 4

3 ONDERWIJS
3.1 Een portret van de school
Alice Vellinga
Vincent is een brede scholengemeenschap in Noord en MiddenDrenthe. De oorsprong dateert van omstreeks 1895 in Assen.
Door samenwerking en fusies is de school in haar huidige vorm
ontstaan. In 1992 is de naam Vincent van Gogh ontstaan. Vincent
van Gogh was een begenadigd schilder, al was hij onfortuinlijk
wat de verkoop van zijn werk betrof. Hij was echter ook een tijd
evangelist in Engeland, België en Nederland. Hij had oog voor de
medemens en wilde het lot van de armen delen en waar mogelijk
hun situatie verbeteren. Hij probeerde zoals hij het zelf zei: ‘een
christenwerkman te zijn’. In dat levensdoel herkennen wij ons. We
zijn er trots op dat de naam van deze unieke persoon aan onze
school is verbonden en dragen dat ook uit: #IkbenVincent!

leren leren

Een inspirerende metafoor
We willen een bloeiende school zijn waar je veel leert en waar het
prettig is. Leren van leerlingen, leraren en organisatie gebeurt
gelijktijdig in harmonie en soms in botsing met elkaar. We vinden
het belangrijk dat leerlingen, in deze bijzondere levensfase van 12
tot ongeveer 18 jaar, een mooie en leerzame tijd hebben die ze in
belangrijke mate vormt.

Grond voor groei
Zichtbaar op deze tekening zijn stralende bloemen, als verbeelding
van onze locaties. Ze staan symbool voor ons rijke onderwijs
waar je goed kunt ontwikkelen. De bloemen symboliseren ook de
leerlingen en de collega’s. Belangrijk is de voedende grond; je kunt
pas ontwikkelen als je voeding en ruimte krijgt (zonlicht en water
in de metafoor). We verbeelden onze visie verder in de grondlagen,
die ook in de tekening staan. Deze zijn:

leren leven
verbinding & vertrouwen
identiteit
Jaarverslag 2018-2019 3 Onderwijs | 5

Identiteit – met waarden
“Je mag er zijn!’’ zoals je bent. We leven de waarden zelf voor,
omdat je van weinig zoveel leert als voorbeeldgedrag. Identiteit
is ten diepste wie je bent en dat de ander mag zijn wie hij of zij
is. De waarden die ons drijven zijn: nieuwsgierigheid en geloof
in kunnen (in plaats van oordeel), liefde (in plaats van angst en
wantrouwen) en hoop (in plaats van cynisme). Je mag ontdekken
wie je bent!
Vertrouwen en verbinding
Vertrouwen en verbinding zie je in de manier waarop we samen
leren en samen sturen. Bij het samen leren gaat de regie
geleidelijk steeds meer naar de leerling. Hij of zij mag steeds
meer kiezen. We gaan dus uit van groeien in autonomie: de
leerling als mede-eigenaar van het leerproces. Dat kan niet
zonder structuur en ondersteuning. Elke leerling is anders en
daar houden we rekening mee. We werken actief aan goede
kansen voor iedereen.

We helpen mensen die kansen nodig hebben en bieden meer
ondersteuning. We zijn moedig. Het leiderschap is dienend.
We voeden dat wat er nodig is en laten dat ontwikkelen. We
werken veel samen: met de leerlingen, met ouders en met ander
onderwijs. We hebben een duidelijk en positief beeld voor ogen
en werken daar naartoe. Het is prettig op Vincent, hoewel je ook
leert doorzetten en problemen overwinnen!
Leren Leven
We onderscheiden ons door veel aandacht te bieden aan vorming
en het ontwikkelen van levensvaardigheden. We staan open ten
opzichte van de samenleving, de wereld en leren de leerling en
onszelf daarin te bewegen. De school is een oefenplaats voor
het samen leven in een spannende levensfase. Het gaat om
persoonlijke vorming, om relaties, om je mensbeeld en om het
ontdekken en ontwikkelen van waar je goed in bent. We leren in
de klas, maar ook buiten: in projecten, op werkweken en tijdens
stages. Ook ouders worden actief betrokken bij het leren.
Leren Leren
We zijn en blijven een goede school. Mentor en leerling hebben
een goede relatie. Reflectie vinden we belangrijk voor iedereen
die op Vincent leert, werkt en samenwerkt. Leerlingen laten
schitteren is wat ons drijft en we benaderen onze leerlingen dan
ook op een positieve wijze. We zijn onderdeel van een keten en
werken samen met PO en vervolgonderwijs.

Uiteindelijk zijn en blijven we natuurlijk een school: ons
onderwijs nodigt uit tot een stevige kennisverwerving én er
is aandacht voor bewegen en verbeelden. We houden ons
onderwijs actueel en we blijven zelf ook leren. Dat doen we
door het inzetten van digitale mogelijkheden (wij blijven de
techniek de baas). We maken ook gebruik van wetenschappelijk
kennis over het leren en motiveren. Toetsen is bij ons geen
doel, maar een middel. We gebruiken het als meetlat en om ons
aanbod steeds verder te verbeteren!
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3.2 Salland
Rolf Albring

Ontwikkeling
Op de locatie Salland stond in schooljaar 2018-2019 vooral
het verder ontwikkelen en voorbereiden van het nieuwe
onderwijsconcept voor de komende jaren centraal. Zowel
onderwijsinhoudelijk als met betrekking tot de organisatorische
aspecten, vraagt de nieuwe opzet aanpassingen waarbij alle
medewerkers van Salland betrokken zijn.
Er zijn in dit schooljaar diverse bijeenkomsten geweest waar
onderwijsinhoudelijke thema’s zoals leerdoelgericht werken,
formatief toetsen, coaching en gepersonaliseerd leren zijn
gepresenteerd, gedeeld en uitgewerkt naar een concrete aanpak
en producten die in schooljaar 2019-2020 worden ingezet. Dit
aanbod is grotendeels door een uit docenten samengesteld
ontwikkelteam gerealiseerd, in nauwe samenwerking met het
locatiemanagementteam.
Diverse voorstellen zijn besproken met het personeel, leerlingen
en ouders. De nieuwe lessentabel (DR) en het nieuwe taakbeleid
(PDR) zijn in de loop van het jaar geaccordeerd. Het roosterbureau
heeft veel aandacht besteed aan juiste mogelijkheden van het
invoeren van 40 lessen en de flexlessen, waarbij een leerling kan
kiezen uit meerdere vakken op hetzelfde lesuur.

breed, verderop in de opleiding steeds specifieker. We noemen de
verschillende ‘hoeken’ waarin leerlingen terecht kunnen komen ‘De
Werelden’. Ons doel is om leerlingen met al onze werelden te laten
kennismaken, zodat ze uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken.

De Werelden

Lenteschool

Op Salland zijn we van mening dat leerlingen niet al aan het einde
van de basisschool een keuze kunnen maken over hun toekomst.
Waar kinderen van 12 soms best een idee hebben wat ze later
willen worden, denken wij dat dit ook deels komt omdat veel
mogelijkheden onbekend zijn. Bij Salland willen we leerlingen alles
laten ervaren wat er in het beroepsonderwijs ‘te koop’ is, zodat
ze uiteindeljk een goede keuze kunnen maken. In deze keuze
begeleiden wij onze leerlingen uiteraard: in de eerste jaren heel

In de meivakantie heeft voor het eerst de lenteschool
plaatsgevonden. Deze is in de plaats gekomen van de zomerschool.
Aan de lenteschool hebben 14 leerlingen deelgenomen, die zich daar
hebben voorbereid op een goede afsluiting van het schooljaar. Alle
leerlingen die aan de lenteschool hebben deelgenomen zijn aan het
einde van het schooljaar overgegaan.

Leren leven
We vinden leren leven heel belangrijk. Dat is zichtbaar in de vele
activiteiten die we ondernemen: op het terrein van sport (Triathlon),
kunst en cultuur (Mannes), techniek (doorwerken aan het vliegtuig
en groen en natuur (de prachtige nieuwe buitenruimte op Salland
met tuinen).

Directie
Philp Messak nam na 10 jaar afscheid van Salland. Zijn taak wordt
overgenomen door Rolf Albring. Rolf is ook al directeur van CSG
Beilen. Met zijn ervaring en visie verwachten we dat hij de locatie
Salland met verve zal leiden.
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3.3 Lariks
Wolbert van Wageningen
De locatie Lariks voor (tweetalig) havo en vwo kenmerkt zich door
een breed onderwijsaanbod in het kader van internationalisering.
Dit vanuit de gedachte dat grenzen letterlijk en figuurlijk steeds
meer vervagen als het gaat om economie, cultuur, werk en vrije
tijd. De school leidt de leerlingen ook op tot Europeanen en
wereldburgers door accenten op taal, cultuur, communicatie en
sociaal en politiek bewustzijn.

Maatwerk
We maken het mogelijk om examen te doen op verschillende
niveaus (havo of vwo) en er is aandacht en ruimte voor talenten
op het gebied van (top)sport en cultuur. Hierbij kan je bijvoorbeeld
denken aan het vak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM),
speciale regelingen, talentenavonden, toneel, museumbezoeken,
kunstexposities, ‘rondje cultuur’ en de examenvakken kunst
en muziek. Daarnaast is gestart met het opzetten van een
programma voor hoogbegaafde leerlingen. Dit aanbod wordt op
termijn uitgebreid.

Laptops
Leerlingen in de brugklas hebben vanaf dit schooljaar allemaal
een laptop om in te zetten tijdens de lessen en ook bij het maken
van huiswerk en andere opdrachten. Doordat steeds meer vakken
ook digitale versies van hun methode gebruiken, sluit het werken
met een laptop goed aan op de mogelijkheden die deze digitale
methodes bieden. Daarnaast wordt ook meer ingezet op maatwerk
voor de leerlingen.

Internationalisering
In het kader van internationalisering is er een groot aanbod van
moderne vreemde talen: Engels, Frans, Duits en Spaans. Vrijwel
alle leerlingen ervaren het internationale karakter op school,

doordat ze meegaan op uitwisselingen of werkweken. Daarnaast
beschikt de school over een senior-certificate tweetalig onderwijs
voor vwo en havo en worden voor Duits, Frans en Spaans de
verdiepings- en verrijkingsprogramma’s Goethe en Delf aangeboden.
In het kader van het ontwikkelen van internationaal bewustzijn en
training van gespreks- en debattechniek en het motto Leren Leven
neemt de school deel aan het Model European Parliament en het
Model United Nations.
Er zijn daarnaast veel buitenlandse werkweken en diverse
uitwisselingsprojecten met scholen in verschillende Europese
landen.

Tweetalig onderwijs (tto)
In het kader van TTO 2.0 wordt op dit moment hard gewerkt om
de school te kwalificeren voor het nieuwe TTO certificaat. Er is
een scholingsprogramma opgesteld om de TTO docenten te laten
kwalificeren voor de eisen die TTO aan hen stelt. Er waren talloze
prachtige activiteiten in het tweetalig onderwijs, waaraan leerlingen
veel plezier hebben beleefd.

Leren leven
Leren leven is een onderscheidend element in onze school.
Dit is zichtbaar in de vele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een
skireis, verschillende uitwisseling en vele projecten.

Breed aanbod
Lariks kenmerkt zich door een persoonlijke sfeer en een breed
aanbod. Er is ruimte voor sport en ook de bèta vakken zijn
goed vertegenwoordigd. Een bijzonder voorbeeld daarvan is
het vak ontwerpen, wat een beroep doet op technisch inzicht,
samenwerken en creativiteit.
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Plusklas Programmeren

Leerlingenmentoraat

Om leerlingen in een vroeg stadium kennis te laten maken
met programmeren en Robotica is een plusklas Programmeren
ingericht voor leerlingen van de derde klas. De leerlingen zetten
hun eerste stappen in het programmeren van computers en
robots.

Vorig schooljaar is op Lariks gestart met een project waarbij
bovenbouw leerlingen worden ingezet als hulpmentoren. De
goede ervaringen die we hebben opgedaan hebben geleid tot
voortzetting van dit project. Voor de brugklasleerlingen is het
goed om met medeleerlingen die al veel ervaring hebben op
school te kunnen overleggen en zaken te kunnen bespreken. Voor
de bovenbouwleerlingen is het goed om een meer zelfstandige en
verantwoordelijke rol in de school te hebben.

Leerlingenklankbordgroepen
Dit jaar zijn we gestart met leerlingenklankbordgroepen.
Leerlingen uit de verschillende schooljaren spreken met een lid
van de schoolleiding over de manier waarop zij de school ervaren
en welke veranderingen zij zouden willen zien in de school.

Pedagogisch-didactische ontwikkelingen
In het kader van Leren Leren biedt de school in de onderbouw
studievaardigheidsonderwijs aan met behulp van de methode
Tumult waarbij ouders, docenten en leerlingen kunnen inloggen in
het digitale programma en zo kunnen samenwerken. Leerlingen in
de brugklas werken uitsluitend digitaal met deze methode, waarbij
mentoren de gelegenheid hebben de vorderingen van leerlingen te
monitoren en op die manier het overzicht te behouden. Vanuit dit
overzicht kan dan gericht met leerlingen worden gesproken.

Leren doe je het beste samen, met en van elkaar. Er ontstaat
een cultuur waarin leerlingen en docenten elkaar respecteren,
inspireren en coachen.

Gezonde en veilige school
Lariks is een Gezonde en Rookvrije School met een professionele
kantine waar aandacht is voor gezonde voeding, een grote en
zeer goed geoutilleerde buitenruimte met verschillende sport- en
bewegingsmogelijkheden.

Leerlingen van de locatie Lariks hebben het initiatief van GSA
(Gender Sexuality Alliance) overgenomen en zijn voor Lariks gaan
deelnemen aan het GSA-netwerk om acceptatie van alle leerlingen te
stimuleren. In het kader hiervan worden activiteiten georganiseerd
in het kader van “Paarse Vrijdag” waar aandacht wordt besteed aan
acceptatie van alle leerlingen.

Meerjarenvisie
Lariks gaat de komende jaren inzetten op het versterken van het
onderwijskundig eigenaarschap en leiderschap van docenten. De
opzet en inhoud van de gesprekscyclus wordt daarop ingericht, er zal
meer ruimte komen voor intervisie, coaching, kleinschalig overleg,
didactisch en pedagogisch onderzoek.
Samen met een groep docenten, leerlingen en ouders is gewerkt aan
het bijeenbrengen van de bouwstenen voor een onderwijsvisie die
volgend schooljaar geconcretiseerd moet worden.

In het kader van Leren Leven wordt door de school actief beleid
tegen pesten gevoerd, onder andere door een theatervoorstelling
voor de leerlingen over dit thema in school te organiseren.

De school heeft tevens een huiswerkplanklas voor leerlingen die
moeite hebben met plannen. Ook is er een begeleidingsgroep voor
studievaardigheden voor bovenbouw leerlingen.
In de lessen wordt in toenemende mate ingezet op het aansluiten
bij leerlingen. Dit betekent dat gekeken wordt hoe leerlingen met
extra leerbehoefte ondersteund kunnen worden en hoe leerlingen
die ‘over’ hebben meer uitdaging geboden kan worden.
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3.4 CSG Beilen
Rolf Albring

Samen
Voor CSG Beilen stond het schooljaar 2018/2019 in het teken van
de voorbereidingen op de gezamenlijke nieuwbouw met het Dr.
Nassau College in Beilen. In de loop van het jaar is door middel van
verschillende bijeenkomsten met de teams een programma van
eisen opgesteld, dat aan het einde van het jaar een schetsontwerp
voor een mooi nieuw gebouw heeft opgeleverd. In het schooljaar
2019/2020 zal de bouw starten, met als doel om in 2021 de
nieuwbouw te kunnen betrekken.

Aanbod
Naast het huidige profiel Zorg en Welzijn is ervoor gekozen om
in de nieuwe situatie in Beilen ook een technisch VMBO-profiel
aan te bieden. Dit profiel zal worden vormgegeven binnen het
bestaande profiel Dienstverlening en Producten, en in nauwe
samenwerking met het Beiler bedrijfsleven worden aangeboden.
Er is tevens onderzoek gedaan naar de vraag of het haalbaar
is een bovenbouw havo te realiseren in Beilen, hiervoor bleek
na uitgebreid onderzoek de leerlingenpopulatie te klein te zijn.
De conclusie is dus dat in de gezamenlijke nieuwbouw naast
onderbouw havo/vwo en de volledige TL-opleiding, tevens een
basis- en kaderberoepsgerichte afdelingen Zorg & Welzijn en
Dienstverlening & Producten wordt aangeboden.

Leerlingaantallen
Ondanks een betrekkelijk goede instroom in augustus 2018, is het
leerlingenaantal van CSG Beilen verder afgenomen. Evenals vorig
jaar komt dit door een grote examengroep die de school heeft
verlaten, terwijl de instroom is genormaliseerd.

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten waren in het schooljaar 2018/2019 wederom
uitstekend. De gehele examengroep TL, bestaande uit maar
liefst 72 leerlingen, is geslaagd, wat voor CSG Beilen gerust een
unicum genoemd mag worden. Op onze afdeling BB slaagden alle
vier leerlingen, terwijl op de afdeling KB achttien van de twintig
leerlingen met een diploma de school hebben verlaten.

Veilige school

Ook de oudertevredenheid is in vergelijking met de landelijke
benchmark goed te noemen. Op alle onderzochte onderdelen
scoort de school een ruime voldoende en op vrijwel alle
onderdelen wordt ook de landelijke benchmark overstegen. Met
name het feit dat de leerlingen op CSG Beilen nog steeds een
maatschappelijke stage ‘moeten’ doen, ondanks dat dit landelijk
niet meer verplicht is, wordt door heel veel ouders als een
positief punt ervaren.

In het schooljaar 2018/2019 zijn onderzoeken uitgevoerd naar
ouder- en leerlingtevredenheid. Uit het onderzoek onder onze
brugklasleerlingen bleek dat CSG Beilen op alle onderdelen boven de
landelijke benchmark scoorde. Met name het pedagogisch klimaat
komt zeer positief naar voren: de leerlingen ervaren CSG Beilen
als een veilige school, waar weinig wordt gepest en waar serieus
naar klachten wordt geluisterd. Ook in de onderzoeken onder onze
tweede- en derdeklassers komt dit beeld duidelijk naar voren.
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4 LEERLINGEN EN COLLEGA’S
4.1 In de schijnwerpers
Regelmatig verschijnt onze school in de media met nieuws
over activiteiten op onze locaties of mooie prestaties van onze
leerlingen.

Warme sjaal
voor Mannes.

Leerlingen
overhandigen
cheque aan kika.

MEP op Vincent.

Vliegtuig VVG
bijna startklaar.

Lariks steunt Aloha
tijdens goede
doelendag.

Samenwerking
Asser vo-scholen.

Rolf Albring wordt
directeur Salland.

Leerlingen organiseren
MUN-bijeenkomst.

Leerlingen halen
Goethe certificaat.
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4.2 P&O
Joop ten Cate
Door de daling van het leerlingaantal is het totaal aantal fte’s van
CS Vincent van Gogh gedaald naar bijna 207 verdeeld over de
volgende functiecategorieën en locaties:

CSG Beilen		

Lariks		

Salland		

Dienstenbureau

Personen

Personen

Personen

Personen		
fte

fte

fte

fte

Directie

1

0,4600

1

1,0000

1

0,5400

Management

1

1,0000

3

3,0000

2

2,0000		

OP

42

31,2637

97

70,8511

64

50,0928		

OOP

11

6,8258

23

12,5396

23

13,6788

15

12,7324

Totaal

55

39,5495

124

87,3907

90

66,3119

16

13,7324

Op CS Vincent van Gogh streven we naar een evenwicht in de man/
vrouw verhouding van onze medewekers.

1

1,0000

In de directie en management is er een daling van het aantal vrouwen,
dit komt door het ontslag van een aantal vrouwen in deze categorie.

Verdeling man/vrouw

Aantal mannen

Aantal vrouwen

Percentage mannen

Percentage vrouwen

Functiecategorie

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

Directie

3

2

1

1

75,00

66,67

25,00

33,33

Management

5

4

3

2

62,50

66,67

37,50

33,33

OP

85

82

133

117

38.99

41,21

61,01

58,79

OOP

35

29

57

42

38.04

40,85

61,96

59,15

128

118

194

161

39.7

42,29

60,25

57,71

Totaal
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De gemiddelde leeftijd binnen CS Vincent van Gogh is in 2019
gedaald. Deze daling is verwacht omdat ondanks het optrekken van
de pensioengerechtigde leeftijd het verloop binnen de organisatie
behoorlijk is geweest. Dit is het gevolg van een actief beleid
t.o.v. de (bijna) pensioengerechtigden en het in 2019 in werking
getreden mobiliteitsplan. Ook ons aannamebeleid, gericht op een
evenwichtige leeftijdsopbouw, heeft tot deze daling geleid.
De komende tien jaar zullen nog veel medewerkers (rond de 20%)
de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Gezien de arbeidsmarkt
en de te verwachten krimp, is het de verwachting dat dit geen grote
problemen zal opleveren bij het vervullen van het merendeel van
de vacatures. Echter, er zijn ook vakken waar het moeilijk is om
bevoegde docenten te voor te krijgen.

Gemiddelde leeftijd

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Directie

53,00

48,50

47,67

Management

50,75

53,75

53,83

OP

44,71

45,71

46,06

OOP

47,82

48,48

48,07

Totaal

49,07

49,11

46,75

Vooral het langdurig verzuim, dit is verzuim tussen de 6 weken
en 1 jaar, is een probleem.
De redenen van verzuim variëren van (ernstige) lichamelijke ziekten
tot psychische klachten waar geen structurele oorzaken voor aan te
wijzen zijn.
We zijn niet ontevreden over het verzuim, mede gelet op de vele
veranderingen die CS Vincent van Gogh doormaakt.

Lang verzuim

Ziekteverzuim
In 2019 is het ziekteverzuim 5,47 % gemeten tot en met 06-11-2019.
Naar verwachting scoren we hiermee, net als de voorgaande
jaren, onder het landelijk gemiddelde (deze verzuimpercentages
zijn op dit moment nog niet bekend voor 2019). Het landelijk
verzuimpercentage in 2018 was ruim 5,6 %. De verwachting is dat dit
over 2019 nog hoger wordt.

Extra lang verzuim
Kort verzuim
Middellang verzuim
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Secundaire arbeidsvoorwaarden
CS Vincent van Gogh biedt haar medewerkers onder meer de
volgende secundaire arbeidsvoorwaarden:
• mogelijkheden tot professionalisering en groeimogelijkheden;
• goede balans tussen werk en privé door regelingen zoals
het persoonlijk en aanvullend budget,betaald/onbetaald
ouderschapsverlof, spaarverlof en zorgverlof;
• (elektrische) fietsregeling;
• Sportregeling;
• Tassenregeling;
• Masseur@Work;
• collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars zoals
Univé, Zilverenkruis Achmea, Menzis, de Friesland en Pro Life
zorgverzekeringen;
• collectiviteitskorting bij Univé en Achmea voor andere
verzekeringen zoals inboedelverzekering of autoverzekering.

Jaarverslag 2018-2019 4 Leerlingen en colllega's | 14

4.3 Arbo
Jody Alberts
We hechten veel belang aan een veilige omgeving voor onze
leerlingen en medewerkers. Op de locaties zijn preventiemedewerkers
aangesteld. Daarnaast hanteren we verschillende systemen om
veiligheid te borgen.

Preventieteam
Het preventieteam bestaat uit vijf preventiemedewerkers: één van
elke schoollocatie en twee van het Dienstenbureau.

Ongevallen en incidenten
In het verslagjaar 2018 – 2019 zijn er 15 ongevallen gemeld. Geen
van de ongevallen hoefde gemeld te worden bij de arbeidsinspectie.
Ook was het niet nodig naar aanleiding van de ongevallen drastische
maatregelen te treffen; in bijna alle gevallen was er sprake van pech.
Sommige procedures en protocollen zijn nog extra onder de aandacht
gebracht.
Er is één incident gemeld.

Masseur@work
Al paar jaar bieden wij stoelmassages aan voor personeelsleden.
Deze massages zijn zowel ontspannings- als klachtgericht. De kosten
hiervan worden volledig door school betaald. We ontvangen hier hele
positieve reacties op en zijn dan ook voornemens de stoelmassages
uit te breiden.

Werkplekonderzoek
Bij de Arbo coördinator komen regelmatig vragen binnen over
de houding op de werkplek. Naar aanleiding daarvan zijn er bij
diverse medewerkers werkplekonderzoeken uitgevoerd. In de
meeste gevallen waren klachten makkelijk te verminderen door
het aanpassen van de bureaustoel, beeldscherm of het geven van
aanwijzingen op de houding. In paar gevallen was het nodig extra
maatregelen te treffen in de vorm van een beeldschermbril, andere
bureaustoel, of speciale muis.
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4.4 Gemiddelde klassengrootte
Bert Ossel

Salland
Mavo/Havo

TL

KB

BB

M/H1: 22

T1: 28

K1: 13

B1: 11

M/H2: 26

T2: 27

K2: 21

B2: 13

M/H3: 20

T3: 23

K3: 24

B3: 20

M/H4: 25

T4: 28

K4: 19

B4: 20

Lariks
TTO-Vwo

Vwo

TTO-Havo

Havo

TTO1: 15

V1: 14

P1: 26

H1: 26

TTO2: 13

V2: 14

P2: 17

H2: 30

TTO3: 17

V3: 18

P3: 14

H3: 27

V4: 24		

H4: 30

V5: 33		

H5: 27

V6: 30		

CSG Beilen
Brugklas

Havo

Vmbo-B

Vmbo-K

Vmbo-T

BR1: 23

3H: 27

3B: 4

3K: 16

3T: 24

4B: 6

4K: 11

4T: 25

BR2: 19		
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4.5 Examenresultaten
Bert Ossel

Salland
Geslaagden (in %)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Basis

100

97

88

95

100

100

Kader

95

100

90

91

88

92

TLW

96

92

93

96

82

89

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Havo

85

91

94

82

88

89

Vwo

92

90

94

92

92

93

Lariks
Geslaagden (in %)

TTO-examens

CSG Beilen
Geslaagden (in %)

GP AS (Global Perspectives vwo)

100%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GP IGCSE (Global Perpectives havo)

100%

Basis

94

93

100

100

100

100

IGCSE English klas 3 havo en vwo, afronding tto-junior)

100%

Kader

100

96

97

100

100

95

IB English B (H5)

100%

TLW

97

93

98

94

93

100

IB English A (V6)

97%
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5 GEBOUWEN,
FACILITAIR EN
INFRASTRUCTUUR
5.1 Facilitair
Jody Alberts

Meerjarenonderhoudsplanning
We vinden als Vincent de staat van de gebouwen belangrijk.
Het is een belangrijke voorwaarde om goed te leren. Voor Lariks
staat er een goed en modern gebouw. Het gebouw Salland is
goed, maar vraagt om modernisering. Daarom is een projectgroep
gestart met een plan en verwachten we de komende tijd een
metamorfose te kunnen uitvoeren.

Nieuwbouw VO Beilen
De locatie CSG Beilen is samen met het Dr. Nassaucollege Beilen,
gestart met de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting.
Het nieuwe gebouw zal geplaatst worden naast het huidige
gebouw aan De Omloop. De Gemeente Midden Drenthe is
bouwheer, maar beide scholen zijn nauw betrokken. Inmiddels is
er een architect geselecteerd en is het voorlopig ontwerp gereed.
Er is een modern, mooi en inspirerend ontwerp gemaakt en we
verwachten het pand in het voorjaar 2022 opgeleverd te krijgen.
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5.2 ICT
Jakob Christoffers

Blended learning

Ondersteuning bedrijfsvoering

Gegevensbescherming

De rol van ICT wordt steeds belangrijker in het hedendaags
onderwijs. Naast de normale toepassingen neemt de vraag naar
gebruik van methode-afhankelijke software en applicaties steeds
meer toe en neemt de afhankelijkheid van betrouwbare ICT door
deze ontwikkelingen eveneens toe. Voldoende bandbreedte voor
internet is daarbij onmisbaar. Veel lesmateriaal is opgenomen
of beschikbaar via de ELO van Somtoday of Its-Learning. Wij
combineren het gebruik van boeken en digitale leermiddelen,
door blended learning kunnen leerlingen gedifferentieerd leren
en gemakkelijk op hun eigen tempo en niveau stof tot zich
nemen.

Applicaties voor ondersteuning van de bedrijfsvoering e.d. zijn
gestandaardiseerd. Voor elke functie is één systeem of applicatie in
gebruik. We maken binnen VVG gebruik van één e-mailprogramma,
één HR-administratieprogramma, en één leerlingenadministratie.
Bij gelijke geschiktheid van applicaties heeft een cloudoplossing
de voorkeur. Gegevens staan in de cloud, mits de beveiliging,
beschikbaarheid, prestaties en/of integriteit van gegevens in relatie
met het economisch belang kunnen worden geborgd.

Per mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming
van kracht. Vincent van Gogh volgt de richtlijnen van Kennisnet
en heeft de benodigde documentatie op orde. Er is een wettelijk
verplichte Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd
en er zijn processen ingericht om gegevensbescherming goed
in te kunnen vullen. Personeel en leerlingen worden middels
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van relevante in formatie
over de AVG. Op termijn zullen we omgevingen zoals die van
Afas, Sometoday en ons eigen netwerk beveiligen middels multifactor authenticatie en encryptie. Uiteindelijk is het gebruiken
en verwerken van digitale persoonsgegevens mensenwerk en
dat blijft de zwakste schakel. Dit jaar is het Edulinq portaal in
gebruik genomen. Met behulp van dit portaal kunnen leerlingen
en medewerkers zelf hun wachtwoorden van de binnen de school
toegepaste applicaties beheren en resetten, een goede stap voor
het beveiligen van persoonsgegevens.

Eigen laptops en tablets
Om het gebruik van ICT toepassingen mogelijk te maken wordt
het gebruik van een eigen device (laptop of tablet) gestimuleerd.
Op dat device kunnen de leerlingen via een licentie van school
office 365 installeren. Op Lariks en Salland maken inmiddels
meer dan 1000 leerlingen hier gebruik van. Daarnaast maken
vrijwel alle leerlingen dagelijks via hun smartphone verbinding
met het WIFI netwerk van de school om o.a. roosters te
raadplegen of lesstof te bekijken. Het streven is dat de school
minder gaat investeren in werkplek apparatuur en dat de leerling
verantwoordelijk is voor zijn eigen device. De school blijft
daarbij investeren in een goede infrastructuur om probleemloos
draadloos te kunnen werken.

Dit schooljaar bereidden we de overstap van naar een nieuw
leerlingadministratiesysteem voor. In plaats van het oude Magister
wordt met ingang van het volgend schooljaar SomToDay gebruikt.

Techniek tijdens de lessen
Op locatie Salland zijn alle lokalen inmiddels voorzien van
Touchscreens. Op de locaties Beilen en Lariks worden beamers
toegepast, waarvan een groot deel interactief.
Door de locatie CSG Beilen is het gebouw aan de Leliestraat buiten
gebruik gesteld. De apparatuur die hierbij is vrijgekomen is voor
ingezet op de hoofdlocatie. Het aantal Chromebooks dat op deze
locatie wordt gebruikt tijdens de lessen is ook dit jaar verder
uitgebreid. Daarnaast wordt bij het vak muziek intensief gebruikt
gemaakt van iPads.

Onderhoud
Door de ICT-afdeling is veel tijd gestoken in monitoring en preventief
onderhoud, daardoor wordt lesverstoring voorkomen. Op de locaties
heeft waar nodig vervanging van desktop- en laptopsystemen
plaats gevonden. Voor zowel leerlingen als docenten draaien de
werkplekken onder het Windows 10 besturingssysteem.
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6 KWALITEIT
Tjeerd de Vries

6.1 Kwaliteitszorg
De onderwijskwaliteit stond de laatste jaren te weinig centraal
in de aansturing en focus van de school en ook miste de school
een doorleefde en heldere positionering. In het schooljaar
2018-2019 is gewerkt aan een nieuwe focus, waarbij onderwijs
en ontwikkeling leidend zijn. Met vele collega’s is een nieuwe
metafoor voor de organisatie ontwikkeld, die richting geeft aan
wat CS Vincent van Gogh een goede school maakt en aansluit bij
de kwaliteiten die Vincent heeft. Ook externe stakeholders waren
hierbij betrokken. Daarmee is krachtig ingezet op een nieuwe,
maar realistische visie, waarvoor veel enthousiasme bestaat. Ook
is het afgelopen jaar met twee verbeterplannen gewerkt aan de
herstelopdracht van de inspectie.
Op de locaties is hard gewerkt aan het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Herstel van vertrouwen speelde op Lariks
een belangrijke rol, maar kost ook tijd. Ook op Salland is een
ingrijpende vernieuwing ingezet, waarbij op een moderne manier
onderwijs is ontwikkeld.
Het is spijtig maar niet verwonderlijk dat tijdens het
herstelonderzoek van de inspectie nog niet alle onvolkomenheden
waren opgelost. Tijdens het bezoek zijn mooie zaken naar voren
gekomen. Genoemd wordt dat op het gebied van kwaliteitszorg
er meer sprake is van zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Ook
zijn de behaalde resultaten in beeld bij de schoolleiding en zijn er
concrete acties in gang gezet om de knelpunten aan te pakken.
De benoemde aspecten in het oordeel van 2018 en 2019 zullen wij
het komende jaar op een structurele wijze aanpakken.

De eerste stap daarin is het betrekken van alle medewerkers.
We realiseren ons dat betrekken en openheid belangrijk zijn bij
het versterken van de kwaliteitscultuur en het versterken van
saamhorigheid.
De tweede stap is het aanstellen van een centrale
kwaliteitsmanager, die regie voert op de verbeterplannen, op de
kennisvergroting en kwaliteit bevorderende maatregelen initieert.
Hij rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder en maakt deel uit
van de stuurgroep kwaliteit, met bestuur en directie.
Voor de locatie Lariks worden verbeterpunten geconstateerd met
betrekking tot kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en een onderdeel
van didactisch handelen op de havo-afdeling . Vele resultaten in
de school zijn goed, maar er zijn enige zorgpunten. In het plan van
aanpak zijn de nieuwe maatregelen opgenomen.

Over de locatie Salland vmbo-kader is geconstateerd dat
de verbetering van het didactisch handelen (met name de
actieve betrokkenheid van leerlingen in de theorielessen) nog
niet terug te zien is in de resultaten. Voor Salland is dit ook
opgenomen in het plan van aanpak. We sturen op verbetering
van het bovenbouwsucces.
We zullen proactief zijn in ons kwaliteitsbeleid. Dit houdt
in dat we in de hele scholengemeenschap het verbeterplan
doorvoeren de komende jaren om de kwaliteitszorg en de
kwaliteitscultuur op de drie locaties te verbeteren. Kwaliteit
staat centraal!

Jaarverslag 2018-2019 6 Kwaliteit | 20

6.2 Communicatie
PuurIDee

Duidelijke informatie
Met het vertrek van onze communicatiemedewerker Vera Duiker
de beslissing genomen om communicatiebureau PuurIDee
in te schakelen. PuurIDee helpt ons om na te denken over
de boodschap achter de boodschap. Het doel is om zowel
(toekomstige) leerlingen en ouders als medewerkers en andere
belanghebbenden altijd zo volledig mogelijk te informeren. Op dit
moment is bijvoorbeeld een nieuwe, overzichtelijke website in
ontwikkeling.

Samenwerking vo-scholen Assen
Sinds 2014 is de werkgroep gezamenlijke voorlichting Asser
voortgezet onderwijs actief. De vijf vo-scholen in Assen
en omgeving zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd.
Het voorzitterschap en de projectondersteuning ligt bij de
communicatiemedewerker van onze school. Het doel van de
werkgroep is het stroomlijnen van de informatievoorziening
en voorlichtingsactiviteiten vanuit het vo naar het primair
onderwijs. De samenwerking tussen de vijf Asser VO-scholen
heeft zich in schooljaar 2018/2019 verder geïntensiveerd. De
samenwerkingsscholen hebben de samenwerking gestart om
zich in oktober 2019 gezamenlijk te kunnen presenteren op de
Scholenmarkt. Ook verscheen dit schooljaar de gezamenlijke
voorlichtingsgids Over!, waarin de vijf vo-scholen zich
presenteren. Daarnaast heeft onze school zich gepresenteerd
in de (commerciële) VO-gids. De VO-gids wordt gratis verstrekt
aan alle basisscholen in het gebied Assen-Hoogeveen. Tijdens
voorlichtingen, op de open dag en via basisscholen zijn
informatiebrochures over onze locaties verkrijgbaar. Hierin staat
uitgebreide informatie voor onze toekomstige leerlingen over
ons onderwijs en de gang van zaken op onze locaties. Leerlingen
van christelijke basisscholen in Assen worden samen met hun
leerkracht ontvangen op Salland en Lariks tijdens ‘jouw school,
mijn school’; een middag waarop de groep 8-leerlingen een
kijkje kunnen nemen op onze school. Leerlingen van openbare

basisscholen die ook graag alvast willen komen kijken, doen dat
samen met hun ouders tijdens de meedraaiavonden waarvoor ze
zich kunnen opgeven.

Nieuwsbrieven
Op de locaties worden leerlingen en ouders geïnformeerd door
middel van digitale nieuwsbrieven. Op Salland gebeurt dat via
Salland Nieuws, op Lariks via Zeefdruk en op CSG Beilen via de
Nieuwsbrief. Ouders ontvangen persoonlijke uitnodigingen per
brief of per mail voor bijvoorbeeld ouder- of spreekavonden.
Ook de informatie over bestellingen in de webshop waar het de
schoolkosten, het boekenfonds en leermiddelen betreft, ontvangen
de ouders schriftelijk; digitaal of per post. Over de dagelijkse
gang van zaken op de locaties, worden ouders geïnformeerd
via de locatiegebonden digitale informatieboekjes: Salland
Loket, Lariks Focus en CSG Beilen Prisma. Daarnaast ontvangen
leerlingen de ‘koelkastkaart’ waarop overzichtelijk de praktische

informatie over de dagelijkse gang van zaken vermeld staat. Om
onze brugklasleerlingen snel en makkelijk te laten wennen aan onze
school, wordt aan het begin van het schooljaar het brugklasboekje
uitgereikt. Elke locatie heeft een eigen boekje waarin op een
toegankelijke manier wordt uitgelegd hoe een schooldag eruitziet en
hoe je het beste huiswerk kunt maken en leren.

Onze medewerkers
Op de locaties verschijnen locatiegebonden nieuwsbrieven voor
ouders en medewerkers. Het programma Insite is bedoeld om
medewerkers te informeren over individuele personeelszaken en
organisatorische aangelegenheden; van loonstrook en jaaropgave
tot interne telefoonlijst en belangrijke beleidsstukken zoals
bijvoorbeeld het schoolveiligheidsplan.
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6.3 Medezeggenschap
Jeanet Holst

Medezeggenschap
De school kent een medezeggenschapsstructuur waarbij de
medezeggenschapsraad (mr) het overleg voert met de voorzitter
van het College van Bestuur CS Vincent van Gogh (voorzitter
CvB) over onderwerpen van de locaties Lariks, Salland en CSG
Beilen. Zaken die binnen de locaties worden besloten, worden
besproken in de afzonderlijke deelraden (dr). In schooljaar 20182019 heeft de mr gefunctioneerd met een vast aantal leden, met
ondersteuning van een ambtelijk secretaris (as). De mr wordt
met een vaste verdeling vanuit elke locatie vertegenwoordigd
door de oudergeleding (3), de leerlingengeleding (6) en de
personeelsgeleding (6).

DR en PDR

docent, leerlingencoördinator of een teamleider aanwezig. De
besproken thema’s worden door de klassenvertegenwoordigers
teruggekoppeld naar hun klasgenoten. De besluiten en acties
worden afgewikkeld door de leerlingen.

Ouderraden/ouderpanel
Op alle locaties zijn er ouders actief. Op Salland en Lariks in de
ouderraad en in Beilen in het ouderpanel. Bij de vergaderingen
van de ouderraden/het ouderpanel is de locatiedirecteur en
zijn wisselend een of meer teamleiders aanwezig voor het
beantwoorden van vragen en het geven van een toelichting. Het
voorzitterschap van de ouderraden is in handen van de dr-ouders.

Iedere locatie heeft een deelraad van waaruit de mr wordt
gestuurd. De deelraden van de locaties vergaderen met
de locatiedirecteur over locatie gebonden onderwerpen.
Voorafgaand komen de personele geledingen (pdr) van de
respectievelijke locaties in een vergadering bijeen.
Voorzitter Lariks:
Harold Brunsting.
Voorzitter Salland:
Winold Wijnholds.
Voorzitter locatie CSG Beilen: Bart Jan ter Bork.

Jaarlijks vinden per ouderraad/ouderpanel tenminste drie
vergaderingen plaats en aan het einde van het jaar vindt er
een gezamenlijke vergadering plaats waarbij alle ouders van
de drie locaties het schooljaar evalueren en een lezing over
een interessant onderwerp wordt gehouden. Hierbij is ook de
voorzitter CvB aanwezig samen met de locatiedirecteuren van
Salland, Lariks en Beilen en de teamleiders.

MR en PMR

Tweemaal per jaar vergadert een delegatie van de mr met een
delegatie van de Raad van Toezicht. Dit jaar was dat op 16 oktober
2018 en op 21 mei 2019.
Tijdens de bijeenkomst op 16 oktober is met name
gesproken over de terugloop van het leerlingenaantal, de
evaluatie van het inspectiebezoek, de nieuwbouw Beilen, de
onderwijsontwikkelingen op Salland. etc.
In de bijeenkomst van 21 mei kwam de professionalisering van
de mr aan de orde en is gesproken over welke ontwikkeling de
mr de komende 3 of 4 jaar ziet. Verder is gesproken over de
samenwerking met de andere scholen in verband met de krimp en
over het mobiliteitsplan.

De 15 leden van de mr komen tenminste viermaal per jaar
bijeen. In deze brede mr-vergaderingen vindt overleg plaats
met de voorzitter CvB. Voorafgaand komen de 6 afgevaardigde
personeelsleden van de drie locaties samen voor de pmrvergadering om locatie overstijgende personele thema’s met de
voorzitter CvB te bespreken.

Leerlingenraden
Onder leiding van de dr-leerlingen vergaderen
klassenvertegenwoordigers drie- tot viermaal per jaar
in de leerlingenraden. Deze raden zijn onderverdeeld in
een onder- en bovenbouw. Bij deze vergaderingen is een

MR en Raad van Toezicht (RvT)

Scholing
In het schooljaar 2018-2019 heeft de mr tweemaal een interne
cursus gevolgd, gegeven door een cursusleider van de AOb.
Op 10 januari 2019 werd een algemene cursus gegeven waar
zittende en nieuwe leden uitgebreide informatie kregen over
de bevoegdheden (informatie-, instemmings- en adviesrecht)
van de mr etc.
Op 19 juni ging de mr verder met een scholing voor een
professionelere mr door nuttiger met de tijd om te gaan,
efficiënter te werken en ook vaker en korter te vergaderen.
In die cursusdag kwamen verder ook met name de actuele
onderwerpen, die op de diverse locaties speelden, uitgebreid
aan de orde.

In stemming gebrachte mr-onderwerpen
in 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profielschets Raad van Toezicht; bindende voordracht
onderwijskundig profiel (advies)
Schoolplan 2018-2019
Schoolgids 2018-2019
Voorgenomen beluit duurzame samenwerking VvG CSG en
Dr. Nassau College in Beilen (advies).
Advies m.b.t. het dienstenbureau (advies eenhoofdige
aansturing en aanstellen kwartiermaker)
Vakantieregeling 2019-2020
Managementstatuut
Protocol ongewenste omgangsvormen
Openstellen diverse vacatures in het kader van het
mobiliteitsplan
Uitgangspunten formatiebeleid 2019-2020
Verplaatsingsregeling
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7 BETROUWBAARHEID
Atse de Vries

7.1 Financiën
In het kort
De financiële middelen die we van de overheid en van de ouders
ontvangen, besteden we volledig aan het onderwijs. De financiële
situatie van onze school wordt aan twee factoren getoetst;
de weerstandsfactor en de kapitalisatiefactor. Als peildatum
wordt hiervoor 31 december 2018 gehanteerd. Het beeld ziet er
dan als volgt uit:

		

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Weerstandsvermogen

21,1%

32,6%

24,9%

25,4%

25,8%

24,5%

28,7%

Kapitalisatiefactor		

0,365

0,484

0,400

0,409

0,435

0,440

0,483

Weerstandsfactor: moet tussen de 10 en 40 liggen
Kapitalisatiefactor: mag niet boven de 0,35 liggen
De forse stijging van beide factoren is het gevolg van een fors
positief resultaat in 2018. Een afnemend aantal docenten per
1 augustus met een bekostiging die onverminderd het hele
kalenderjaar doorgaat op basis van het aantal leerlingen per 1-102017 is de voornaamste reden van het fors positieve resultaat.
De totale baten waren in 2018 iets lager dan in 2017, terwijl het
vermogen en de liquide middelen beide zijn gestegen met het
positieve resultaat. Naar verwachting zullen beide factoren nog
verder stijgen in de komende twee jaar. En daarna verwachtten we
een scherpe daling van beide factoren.

7.2. Bestuursverslag
Na de accountantscontrole en goedkeuring van het
bestuursverslag, wordt het bestuursverslag op de website
geplaatst.
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8 DE TOEKOMST
Alice Vellinga
We kunnen stellen dat Vincent als school volop in beweging is
en ook in het komende schooljaar zal dat zeker het geval zijn. We
nemen alvast een kijkje vooruit:

Het ziekteverzuim bij Vincent is relatief laag en we doen er veel aan om
dat zo te houden. Zowel leerlingen als medewerkers moeten zich prettig
voelen op onze school.

We werken nauw samen met collega-scholen in regio Assen om de
terugloop in leerlingaantallen op te vangen. Daarnaast werken we
sterk aan de kwaliteit van ons onderwijs – we verdiepen ons nog
meer in wat leerlingen bezighoudt en daarbij maken we gebruik
van de metafoor zoals in dit verslag toegelicht. Ook worden de
doelen van ons nieuwe meerjarenbeleid uitgewerkt en zullen we
het komende jaar een mooi boek uitgeven waarin die doelen zijn
beschreven.

Tot slot hebben we besloten om jaarlijks een Vincent dag te houden: op
en rond de geboortedag van Vincent van Gogh! Dat is op 30 maart en wij
zullen van deze dag een feestelijke dag maken.
Wij hopen met u dat u tevreden bent over CS Vincent van Gogh en net zo
trots bent op onze school als wij zelf zijn! #WijzijnVincent.
Alice Vellinga
Voorzitter College van Bestuur

De huisvesting zal de komende tijd veel aandacht krijgen. We zetten
de nieuwbouwplannen in Beilen door, samen met het Dr. Nassau
college en ook locatie Salland zal een mooie update krijgen. Zo
willen we onze leerlingen een inspirerende leeromgeving bieden.
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT,
RAAD VAN ADVIES EN MR
Samenstelling Raad van Toezicht 2018-2019
Naam

Samenstelling MR 2018-2019

Rol

Benoeming

Aftreden

Voorzitter

2009-06

2019

Mevrouw H.G. Horenga

Vicevoorzitter

2009-06

2019

De heer L.G. Stiekema

Lid

2014-11

2022

De heer N. van der Gaag

Lid

2012-06

2019

Mevrouw M.M. Andreae

Lid

2017-08

2021 (Herkiesbaar)

De heer E. Breuker

Lid

2017-08

2021 (Herkiesbaar)

De heer P.G. Boon

Lid

2019-04

2022 (Herkiesbaar)

De heer G. Zuur

Lid

2019-04

2022 (Herkiesbaar)

De heer R.R. Valkema

Personeelsgeleding

Leerlinggeleding

Oudergeleding

Mevrouw A. Bertram
De heer B. ter Bork
De heer H. Brunsting
Mevrouw E. Heeling
Mevrouw E. Kramer
De heer W. Wijnholds

Artur Adamczyk
Sanne Boelen
Ciska de Lugt
Alaz Suliman
Fleur Stebis
David Zwiers

Gerben Dijkstra
Alie Kamphof
Anneke Lalkens

Samenstelling Raad van Advies 2018-2019
Naam
De heer A. van Bekkum
De heer J. Hofsteenge
Ds. B. Altena
Mevrouw V. de Graaf

Rol
Voorzitter
Lid
Lid
Lid

Benoeming
2015
2014
2015
2015
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ORGANOGRAM
Raad van Toezicht
Medezeggenschapsraad

College van Bestuur

Raad van Advies

DR
Directeur
HAVO/VWO
Lariks

DR
Directeur
VMBO
Salland

Secretaresse

Teamleider
HAVO

Docenten

Coördinator
Teamleider
TL

Docenten
OOP

Coördinator

Coördinator

OOP

Coördinator
Teamleider
TTO

Directeur
HAVO/VWO/VMBO
CSG Beilen

OOP

Docenten

Docenten

DR
Hoofd
Dienstenbureau

Secretaresse

Coördinator
Teamleider
VWO

Secretaris RvT en CvB

Teamleider
BB/KB

Docenten
OOP

Leerlingbegeleiders
Teamleider

Docenten
OOP

Financiële
administratie

Personeelsadministratie

Inkoop &
contracten

Salarisadministratie

Leerlingen
administratie

Personeelsbegeleider

Boekenfonds
administratie

Ambtelijk
secretaris MR

Systeem- en
applicatiebeheer

Pr &
communicatie

Coördinator
kwaliteitszorg

Facilitaire
dienst

OOP
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#IK BEN VINCENT!

