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1 WELKOM
Beste lezer,
Tegen de verwachtingen in was ook het schooljaar 2020-2021 een
coronajaar. We hebben te maken gehad met vele maatregelen en
lockdowns. Wel denk ik dat we ons goed door deze periode hebben
geslagen. We hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk leerlingen
op een veilige manier onderwijs op school te geven. Gelukkig hadden
we daar ook vaak de ruimte en mogelijkheid voor.
We hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt met ons
kwaliteitsbeleid. Het is intern goed opgezet en gewaardeerd. Ook
de inspectie beoordeelde het kwaliteitsbeleid als voldoende tijdens
haar bezoeken aan bestuur en de locaties Lariks en Salland. Dat
vormde een mooie opsteker.
Er zijn meer mooie ontwikkelingen te melden, zoals de geweldig
mooie nieuwe school in Beilen met een mooie naam (Volta), Salland
werd verbouwd en kreeg een warm en fris uiterlijk. Een groot
“ei” project voor het Drents museum waarvoor vele leerlingen
zich hebben ingespannen, bracht licht in de soms wat sombere
coronamaanden. Een andere vrolijkheid waren de vele geslaagde
leerlingen. Wij konden ze op heel feestelijke manier feliciteren op de
diverse schitterend aangeklede uitreikingen, waarbij Salland zelfs
een heuse kermis had georganiseerd.
De bovenstaande voorbeelden lieten zien dat onze school drijft op
heel gemotiveerde en kundige medewerkers, waar we trots op zijn.
En dat merken de leerlingen. Ik wens u veel leesplezier.
Alice Vellinga
Voorzitter College van Bestuur
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2 RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht kijkt terug op een jaar waarin, ondanks
corona, zaken verder zijn ontwikkeld en de bestaande
koers is bestendigd. We hebben gezien dat er veel oog voor
medewerkers en leerlingen was en hebben de grote inzet en
betrokkenheid waargenomen waardoor het onderwijs aan
leerlingen zo goed als mogelijk doorgang kon vinden. De Raad
wil ook hier zijn grote waardering uitspreken voor deze inzet.

De Raad hield dezelfde samenstelling als vorig jaar: Marieke
Andreae (voorzitter), Peter Boon, Engbert Breuker, Laurens
Stiekema en Gertjan Zuur. Deze samenstelling weerspiegelt veel
ervaring in onderwijs, organisatieontwikkeling, financiën en
juridische aangelegenheden.
Als Raad hechten we waarde aan een goede informatiepositie,
evalueren we ons handelen periodiek en werken we blijvend aan
competenties. De Raad is door de bestuurder goed meegenomen
in verschillende ontwikkelingen, zoals:

•
•
•
•
•

Het kwaliteitsbeleid met een positieve beoordeling door de
inspectie;
De verdere uitbouw en implementatie van de planning- en
controlcyclus;
De vorming van een nieuw managementteam;
De doorontwikkeling van de grondlagen en waarden van de
school naar een gemeenschappelijke en gedragen visie;
De uitwerking van het meerjarenbeleid;

•
•
•

De realisatie van de locatie Volta in Beilen samen met Dr.
Nassau College en de gemeente Midden-Drenthe, wat leidt
tot een mooi nieuw pand en dito onderwijsconcept;
De ontwikkelingen ten aanzien van de regionale
samenwerking in het voortgezet onderwijs;
De renovatie van Salland en de verhuizing van het
stafbureau.

We constateren als Raad dat de school in een stabieler
vaarwater terecht is gekomen. Veel leerlingen kozen voor CS
Vincent van Gogh, waarmee het marktaandeel werd vergroot.
Ook is er beredeneerd geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering
van het onderwijs.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid staan
we zeer positief in de verkenning van de samenwerking in
Assen en omgeving van de scholen voor voortgezet onderwijs,
om een breed, toegankelijk, thuisnabij en kwalitatief goed
onderwijsaanbod te behouden. Daarnaast moedigen we de
samenwerking aan met Dr. Nassau College en Pro Assen.

De Raad heeft het afgelopen jaar 6 keer formeel vergaderd
met de bestuurder. Daarnaast waren er naast de reguliere RvT
vergaderingen diverse bijeenkomsten met de bestuurder in de drie
commissies:

•
•
•

Remuneratiecommissie
Onderwijs, kwaliteit en innovatie
Auditcommissie

Ook hebben we intern een zelfevaluatie uitgevoerd en aan diverse
scholingsactiviteiten deelgenomen. Tweemaal vond overleg plaats met
de medezeggenschapsraad en in het najaar hebben we schoolbezoeken
afgelegd.
Namens de Raad van Toezicht,
Marieke Andreae,
Voorzitter Raad van Toezicht

Jaarverslag 2020-2021 2 Raad van Toezicht | 4

3 ONDERWIJS
3.1 Onderwijs
Alice Vellinga
CS Vincent van Gogh is een brede scholengemeenschap in
Noord en Midden- Drenthe. De oorsprong dateert van omstreeks
1895 in Assen, maar ook in Smilde en Beilen zijn verschillende
scholen opgericht. Door samenwerking en fusies is de school
in haar huidige vorm ontstaan. In 1992 is de naam Vincent van
Gogh gekozen. Vincent van Gogh was een bijzondere en enorm
getalenteerde schilder. Het is nu niet meer voor te stellen, maar
bij zijn leven verdiende hij weinig aan zijn schilderijen. Vincent
van Gogh had ook door zijn achtergrond oog voor de medemens.
Hij wilde het lot van de armen delen en waar mogelijk hun
situatie verbeteren. Hij probeerde zoals hij het zelf zei: ‘een
christenwerkman te zijn’. Hij had uiteraard veel geestelijke
problemen en kreeg veel steun van zijn broer Theo. We herkennen
ons in zijn sociale bewogenheid. We dragen de naam met trots uit:
#IkbenVincent!
In 2019 hebben we onze missie en visie als school herijkt en we
hebben vier grondlagen vastgesteld met elkaar. De metafoor
daarvoor zijn de stralende (zonne)bloemen die groeien op
voedende grond. Een leerling groeit in zijn of haar tijd bij
Vincent. De goede grond bestaat wat ons betreft uit de volgende
grondlagen:
1) Identiteit: hier komen onze waarden tot leven: hoop in een
goede wereld en verbetering, geloof dat er altijd een nieuw
begin mogelijk is en liefde als teken van daadwerkelijke
interesse. We dragen uit: je mag zijn wie je bent en je krijgt de
gelegenheid dat te onderzoeken!

leren leren
leren leven
verbinding & vertrouwen
identiteit
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2) Verbinding en Vertrouwen: We vinden de relatie tussen
docent en leerling heel belangrijk, maar ook voor alle collega’s
onderling. Daarom hebben we Verbinding en Vertrouwen als
tweede grondlaag vastgesteld.
3) Leren leven is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling.
We besteden veel aandacht aan vorming. We staan midden in de
samenleving. In de schoolperiode kun je jouw plek in de wereld
ontdekken. We gaan uit van wederkerigheid: het is mooi om iets
voor de wereld te betekenen en je mag ook hulp vragen.
4) Leren leren gaat na de basisschool niet altijd vanzelf. We helpen
je goed te leren. We zorgen voor goed en actueel onderwijs.
De mentor of coach is heel belangrijk. We besteden aandacht
aan het blijvend leren. Deze grondlagen zijn herkenbaar in het
onderwijsconcept van al onze locaties.

Bij het onderwijsconcept hoort dat je mag ontdekken wie je bent en
wat bij je past. Een meerjarige brugperiode helpt daarbij. We helpen
je doelen te stellen en zo steeds beter te leren. Dat zie je terug in
onze manier van toetsen: je leert niet alleen voor toetsen en cijfers
maar we kijken ook naar je ontwikkeling. Je ziet de brede oriëntatie
ook terug in ons onderwijsprogramma. We bieden ruimte voor
uitwisseling, voor projecten. Dat zie je terug in de verschillende
profielen op de locaties. Het ligt niet allemaal vast: je kunt je in je
eigen tempo ontwikkelen, je kunt kiezen en bijstellen. We zijn ook
een sociale school. We vinden een prettige sfeer heel belangrijk.
Ook na schooltijd zijn veel leerlingen nog actief in projecten en
bijvoorbeeld met sport. In het vormende deel van het onderwijs
bieden we aandacht aan veel vaardigheden. Er zijn vele projecten
die een bijdrage leveren aan de samenleving en waar je samen leert
werken. Er is ook aandacht voor goede doelen. We staan bekend als
een veilige school, waar je wordt gezien als leerling en je mag zijn
wie je bent.

We vinden dat de onderwijsresultaten natuurlijk goed moeten zijn,
met goede doorstroomcijfers en examenresultaten. Maar onze
grondlagen vinden we nog belangrijker, omdat je daarmee goed
wordt voorbereid op het vervolgonderwijs en de rest van je leven.
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3.2 Salland
Rolf Albring

Corona
Het schooljaar 2020/2021 stond ook op Salland voor een groot
deel in het teken van corona. Omdat het gebouw groter is dan
nodig voor het aantal leerlingen, hebben we gelukkig gedurende
het grootste deel van het jaar het onderwijs aan de meeste
leerlingen fysiek kunnen verzorgen. Door lokalen samen te
voegen en slim te roosteren, is het ons gelukt om ook tijdens de
periodes van strenge maatregelen het onderwijs redelijk normaal
doorgang te laten vinden. Een deel van dit onderwijs is natuurlijk
wel digitaal gegeven, en soms was het ook nodig om hybride te
werken. In die laatste situatie zat een deel van de klas thuis en
een ander deel in het lokaal. Deze situatie heeft veel gevraagd
van onze docenten, die zich er uiteindelijk goed doorheen hebben
geslagen.

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten van Salland in het schooljaar 2020/2021
waren uitstekend. Ondanks de kansrijke plaatsing en overgang
in het schooljaar 2019/2020 hebben veel leerlingen een
succesvol jaar gehad. In de examenklassen leidde dit zelfs tot
een slagingspercentage van 100%. Weliswaar was er sprake van
versoepelde normen, maar een nadere blik op de resultaten leert
dat maar een enkele leerling daarvan gebruik heeft hoeven te
maken. Een compliment waard, dus!
De verbeteropdracht die de inspectie in schooljaar 2019/2020
aan ons heeft gegeven, hebben we begin 2020 afgerond. Na
een gesprek met de inspectie was het oordeel al snel dat
we op Salland duidelijk ‘in control’ zijn voor wat betreft de
onderwijsresultaten en het handelen van onze docenten in de
klas. De teamleiders hebben door middel van lesbezoeken bij alle
collega’s goed duidelijk kunnen maken wat het effect is geweest
van ons ingezette beleid en waar de verbeterpunten liggen.
Deze verbeterpunten hebben vervolgens weer tot input voor het
schoolplan 2021/2022 geleid.

Activiteiten
Natuurlijk was het niet allemaal positief. Door de coronabeperkingen konden veel zaken die het onderwijs zo leuk maken
helaas niet doorgaan. Reizen naar het buitenland, excursies binnen
Nederland, schoolfeesten en andere leuke activiteiten moesten
worden afgelast. Voor veel leerlingen al voor het tweede jaar op rij.
Gelukkig hebben we aan het eind van het jaar nog wel een aantal
activiteitendagen kunnen organiseren, zodat we dit gemis een klein
beetje hebben kunnen goedmaken. Voor de diploma-uitreiking geldt
zelfs dat we die (geheel corona-proof) nog spectaculairder hebben
kunnen uitvoeren dan het jaar ervoor.

Teamleiders
Gedurende het schooljaar werd duidelijk dat één van de twee
teamleiders, mevrouw Krikken, na een verhuizing een andere
baan heeft aanvaard in Heerenveen. Na een mooie procedure
konden we begin mei mevrouw Oldenbeuving aanstellen als haar
opvolger. Zij is per 1 augustus 2021 bij ons gestart als teamleider
TL/Mavo.

Aanmeldingen
Voor het tweede jaar op rij was de werving van nieuwe leerlingen
succesvol. Het verhaal van Salland, dat zich focust op uitgestelde
keuze en brede vorming, blijkt goed aan te slaan in de Asser
onderwijsmarkt. Dat er ondanks de groeiende aanmeldingen toch
sprake is van een dalend leerlingenaantal, heeft te maken met de
forse uitstroom in de examenklassen. We hebben goede hoop dat
het leerlingenaantal (als we het marktaandeel weten te behouden)
de komende jaren weer licht zal stijgen.
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3.3 Lariks
Ina Everts
Het schooljaar 2020-2021 is door vier hoofdelementen bepaald.

Internationaal
Allereerst was er het gebruikelijke programma van Lariks met veel
internationale onderdelen. Er zijn veel uitwisselingen geweest en
buitenlandse reizen gemaakt door groepen leerlingen, het imago
van Lariks als een school met internationalisering als kernkenmerk
werd goed waargemaakt. De leerlingen van alle leerjaren hebben
hiermee vormende ervaringen meegemaakt, zij hebben op grote
schaal en op kleine schaal meegemaakt wat het is om een burger
in Europa te zijn.

Coronavirus
Aan deze boeiende activiteiten en aan het gewone lesprogramma
kwam een abrupt einde met opnieuw de sluiting van de school
in december 2020, als gevolg van de verspreiding van het
coronavirus. Bij Vincent van Gogh Lariks is heel hard gewerkt om
het onderwijsprogramma te laten doorgaan.
De overstap op digitaal onderwijs bleek mogelijk, na een heel korte
tijd van voorbereiding. Deze veelbepalende ervaring is het tweede
hoofdelement van het schooljaar 2020-2021.
De examenleerlingen hebben na de kerstvakantie onderwijs
op school kunnen volgen. Daarbij moest onderling 1,5 meter
afstand worden gehouden. De overige leerlingen hebben tot de
voorjaarsvakantie online onderwijs gevolgd. Gelukkig konden na
de voorjaarsvakantie dagelijks kleine groepen leerlingen lessen op
school volgen. Dat betekende wel dat de docenten steeds hebben
hebben moeten schakelen tussen online lessen, hybride lessen en
fysieke lessen. Het Centraal Examen kon, in tegenstelling tot het
vorige schooljaar, met enige aanpassingen gewoon doorgaan. Als
gevolg van corona is het tweede tijdperk van het Centraal examen
uitgebreid en een derde tijdperk toegevoegd.

De feestelijke uitreiking van de diploma's heeft tijdens een creatieve
happening plaatsgevonden.
Zo werd het examenjaar toch op een speciale manier afgerond.

Onderwijskwaliteit
Het derde hoofdelement van het schooljaar was de grote aandacht
die nodig was voor de herstelopdracht die de inspectie van het
onderwijs aan Lariks had opgelegd.
In oktober 2020 heeft de inspectie de school opnieuw bezocht. Na
dit bezoek heeft de inspectie het vertrouwen in de kwaliteit van het
onderwijs op Lariks uitgesproken.
In mei 2021 is een nieuwe directeur benoemd, die samen met het
hele team de kwaliteit van het onderwijs cyclisch en systematisch
evalueert en zo nodig acties inzet.

handelen van mentoren en leerlingcoördinatoren.
Aan het einde van het schooljaar werd dit ook zichtbaar tijdens
de overgangsvergaderingen. De vragen die we bij de bespreking
van de leerlingen stelden waren:
"Welke leerroute past volgend schooljaar het beste bij deze
leerling?"
"Wat heeft deze leerling nodig om volgend schooljaar deze
leerroute te volgen?

Vertrouwen
Opnieuw konden we dit jaar weer veel leerlingen inschrijven
voor het nieuwe schooljaar. Ongeveer 200 brugklassers vormen
opnieuw een mooie basis voor de ontwikkelingen binnen de
school de komende jaren. Na de open dag, die dit jaar helaas
online heeft moeten plaatsvinden, was dit een mooi teken van
vertrouwen van leerlingen en ouders.

We hebben zicht op de ontwikkeling van de individuele leerling. Deze
aandacht voor de leerling is meer systematisch opgenomen in het
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3.4 Volta / CSG Beilen
Teun van Roy

De start van Volta
Volta is in het schooljaar 2020-2021 gestart in het gebouw aan de
Leliestraat. Een bijzondere start van het jaar waarin corona veel
roet in het onderwijs-eten gooide. De voorbereiding was daardoor
ook al enigszins verstoord, maar er is doorgezet. En ondanks alle
belemmeringen is de eerste lichting Volta-leerlingen vol goede
moed gestart.
Het gekozen onderwijsconcept en het begrip Noaberschap hebben
vorm gekregen, maar niet de uitwerking die zo gewenst was
en is. Door de lockdown en alle andere beperkingen heeft de
ontwikkeling op hele andere terreinen plaatsgevonden. Wel iets
waar we enorm trots op mogen zijn overigens. Digitaal en hybride
lesgeven zijn competenties die menig docent nu kan bijschrijven
op zijn of haar CV.

Open avond
Om Volta te kunnen presenteren in een tijd dat we niemand
konden ontvangen, is er voor een digitale open avond gekozen.
Daarbij hebben de leerlingen in de omgeving ook een tasje met
opdrachten gekregen die ze konden uitvoeren. Een hele mooie en
creatieve manier om toch te kunnen laten zien wie wij zijn. Het
heeft geresulteerd in ruim 130 nieuwe leerlingen. Toch enigszins
een tegenvallend aantal leerlingen, maar uit een rondgang onder
docenten groep 8 blijkt er geen aantoonbare reden te zijn voor
deze daling anders dan dat er minder leerlingen in groep 8 zaten
op de scholen die bijna voor 100% leerlingen aan ons overdragen.

Examens
Dit jaar wel weer examens, maar met een aangepaste zak-slaag
regeling. Het heeft een paar leerlingen geholpen, maar de meeste
leerlingen hebben het echt op eigen kracht gedaan. We hebben het
jaar, na een extra tijdvak, positief afgesloten met een prachtig
examenresultaat.

Verhuizing
Ondertussen zijn de leerlingen van Volta in september verhuisd naar
de Omloop 4. De Leliestraat bleek niet langer nodig te zijn. Daarvoor
is wel een gedeelte van de leerlingen van CSG Beilen klas 3 en 4 naar
de Esdoornlaan gegaan, het gebouw waar ook de leerlingen van klas
3 en 4 van het Nassau college hun lessen volgen. En als de leerlingen
samengaan, dan gaan de docenten dat ook.

Nieuwbouw

Onderwijskundige teams

De nieuwbouw is gestaag gevorderd, maar een verhuizing na de
zomervakantie bleek niet haalbaar. Ook hier heeft o.a. corona een
negatieve duit in het zakje gedaan. De oplevering heeft net voor
de herfstvakantie plaatsgevonden, maar daarvoor was al besloten
de verhuizing in de kerstvakantie te laten plaatsvinden. Daarmee
is er bewust gestuurd op een verhuizing die in alle rust kan
plaatsvinden, zodat we ook echt een goede start kunnen maken in
januari 2022.

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we de structuur van
de twee besturen apart doorbroken en zijn we in onderwijskundige
teams gaan werken. Eén team onderbouw, bestaande uit klas 1 en
2 Volta-leerlingen en één team bovenbouw, bestaande uit klas 3 en
4 van zowel van Gogh als Nassau leerlingen. Een spannende maar
noodzakelijke stap.

Het bovenbouwteam heeft daarmee een bijzonder karakter
gekregen. De leerlingen in klas 3 en 4 hebben niet voor Volta
gekozen en draaien hun eigen programma. Daarmee zijn de
teams nog wel verdeeld. De collega’s van van Gogh geven les
aan de eigen leerlingen, maar vaak ook aan de leerlingen van
Volta. Dat vraagt enige flexibiliteit. En daarvoor moeten ze ook
nog tussen twee gebouwen pendelen.

Een bewogen jaar
We kijken terug op een bewogen jaar waarin veel stappen zijn
gezet. Soms twee stappen vooruit en dan weer een klein stapje
terug. Het samen gaan en het samenwerken met, zijn nog niet
helemaal verenigd, maar een dergelijk proces kost ook gewoon
tijd. Het samen verhuizen naar ‘ons’ gebouw gaat daarin zeker
ondersteunend werken. En zolang de betrokkenheid van alle
medewerkers blijft zoals hij is, voorzien wij een prachtige
toekomst voor Volta.
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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.

De verhuizing naar fusieschool Volta
in Beilen kan beginnen. Scholieren
krijgen na de kerstvakantie lessen in
het nieuwe gebouw.

Scholengemeenschap CS Vincent
van Gogh haalt bijna 18.000 euro
op voor KWF Kankerbestrijding
met sponsorloop.

Leerlingen CS Vincent
van Gogh zetten mega
paaseieren neer in
centrum Assen.

Ina Everts vanaf 1 mei nieuwe
directeur van havo-/vwo-afdeling
Lariks van CS Vincent van Gogh in
Assen.

Leerlingen CS Vincent van
Gogh Assen (Salland) maken
fleurige jurkjes ‘Straks weer
feestjes? Aan de kleding zal
het niet liggen!

Honderden leerlingen CS
Vincent van Gogh beginnen
aan hun examens in De Bonte
Wever.

Leerlingen CS Vincent van Gogh
tekenen hun diploma op de kermis.

Directeur Volta Teun van Roy
voelt zich een bevoorrecht
mens.

Nieuwe mediatheek op locatie
Salland van CS Vincent van Gogh
in Assen.

Gymzaal de Sprong in Beilen is
klaar, de brug bijna.

C S Vincent van Gogh maakt
sinterklaaspakketten in
Assen compleet.
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4.2 P&O
Door de lichte 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
Leiding

fte

Personen

fte

Personen

fte

Personen		
fte

2

1,500

5

5,0000

3

2,8000

1

1,0000

Onderwijsgevend personeel

35

26,1562

107

75,8563

57

43,0210		

Onderwijs Ondersteunend Personeel

11

6,2851

30

16,1180

20

14,1146

18

15,0324

Totaal

48

33,9413

142

96,9743

80

59,9356

19

16,0324

Op CS Vincent van Gogh streven we naar een evenwicht in de man/vrouw verhouding van onze medewerkers. Zowel bij de Leiding als bij het Onderwijsgevend
Personeel en bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel is het percentage vrouwen echter gestegen

Verdeling man/vrouw
Functiecategorie		

Aantal mannen
31-12-2020

Aantal vrouwen

31-12-2021

Leiding		
6

31-12-2020

Percentage mannen

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

Percentage vrouwen
31-12-2020

31-12-2021

7

3

4

66,67

63,64

33,33

36,36

Onderwijsgevend personeel		

90

80

109

118

45,23

40,70

54,77

59,30

Onderwijs Ondersteunend Personeel

28

28

45

52

38,36

35,00

61,64

65,00

Totaal		 124

115

157

174

44,13

40,21

55,87

59,78
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De gemiddelde leeftijd binnen CS Vincent van Gogh is in 2021
stabiel gebleven. Deze stabilisatie 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. Anderzijds is er
relatief ouder personeel benoemd. Ook ons aannamebeleid, gericht
op een evenwichtige leeftijdsopbouw, is de afgelopen tijd niet strikt
gehanteerd.
De komende tien jaar zullen nog veel medewerkers (bijna 30%) de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Gezien de arbeidsmarkt en
ondanks de te verwachten lichte groei, 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 waarvoor
het moeilijk zal blijven om bevoegde docenten te krijgen.

Ziekteverzuim
In 2021 is het ziekteverzuim 5,9%, gemeten tot en met 28-10-2021.
Naar verwachting scoren we hiermee, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, boven het landelijk gemiddelde (deze
verzuimpercentages zijn op dit moment nog niet bekend voor 2021).
Het landelijk verzuimpercentage in 2020 was ruim 4,8%.
De verwachting is dat dit over 2021 iets hoger wordt.
Vooral het langdurig verzuim, dit is verzuim tussen de 6 weken
en 1 jaar, is een probleem.
9,31%
20,28%
14,88%

Extra lang verzuim
Kort verzuim

55,53%

Middellang verzuim
Lang verzuim

Gemiddelde leeftijd

31-12-2019

31-12-2020

Leiding

53

49

48

Onderwijsgevend Personeel

46

46

45

Onderwijs Ondersteunend Personeel

48

50

52

Totaal

49

47

47

De redenen van verzuim variëren van (ernstige) lichamelijke
ziekten tot psychische klachten waar geen structurele oorzaken
voor aan te wijzen zijn. Wel is het onrustig geweest binnen de
school door de coronacrisis en de daarmee samenhangende
maatregelen zoals het verzorgen van digitaal onderwijs. Ook is er
meer lesuitval.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

31-12-2021

Samenwerking
In de regio Assen wordt goed samengewerkt tussen de
schoolbesturen. Daarnaast neemt CS Vincent van Gogh deel aan
Noorderwijzer, het samenwerkingsverband dat er samen voor
zorgt er in de toekomst voldoende leraren in de regio zijn.
Ook maken we sinds dit schooljaar uit van Noordermarke: de
opleidingsschool in Noord Nederland.

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;
Lease-regeling voor een fiets;
Sportregeling;
Tassenregeling;
Masseur@Work (ligt stil vanwege de coronacrisis)
collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars zoals Univé,
Zilverenkruis Achmea, Menzis, de Friesland en Pro Life zor
gverzekeringen;collectiviteitskorting bij Univé en Achmea
voor andere verzekeringen zoals inboedelverzekering of
autoverzekering.
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4.3 Arbo
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 drie preventiemedewerkers: één van elke
schoollocatie.

Ongevallen en incidenten
In het verslagjaar 2020 – 2021 zijn er drie ongevallen met docenten
gemeld en 3 ongevallen met leerlingen. 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. Sommige procedures en protocollen zijn nog
extra onder de aandacht gebracht.

Werkplekonderzoek
Bij P&O komen soms vragen binnen over de houding op
de werkplek. Naar aanleiding daarvan wordt dan een
werkplekonderzoek uitgevoerd. In de meeste gevallen waren
klachten eenvoudig te verhelpen door het aanpassen van de
bureaustoel, beeldscherm of het geven van aanwijzingen op de
juiste zithouding. In een aantal situaties was het nodig extra
maatregelen te treffen in de vorm van een beeldschermbril,
andere bureaustoel, in hoogte verstelbaar bureau of speciale
muis.
Omdat het afgelopen schooljaar overwegend vanuit huis gewerkt
is hebben wij medewerkers een budget gegeven voor het
aanschaffen van extra hulpmiddelen (voetensteun, koptelefoon,
extra beeldscherm etc.).

Vitaliteit
Al een paar jaar bieden wij stoelmassages aan voor personeelsleden.
Deze massages zijn zowel ontspannings- als klachtgericht. Helaas zijn
wij genoodzaakt om met de komst van het coronavirus het aanbieden
van deze voorziening tijdelijk te stoppen. In plaats daarvan hebben we
het afgelopen jaar een online-programma van First1 Bedrijfsfitness
aangeboden. Medewerkers konden intekenen op allerlei activiteiten /
workshops die vanuit huis via een beeldscherm te volgen waren
(Pilates, Yoga, ademhalingstechnieken, gezonde voeding, de Thuiswerk
APK, full body workout, de kracht van het compliment, Persoonlijk
leiderschap, beter slapen).
Hier is door een relatief kleine groep medewerkers volop gebruik van
gemaakt.
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4.4 Gemiddelde klassengrootte

Salland
Mavo/Havo

TL

KB

BB

M/H1: 28

T1: 29

K1: 21

B1: 17

M/H2: 17

T2: 28

K2: 23

B2: 18

M/H3: 22

T3: 26

K3: 23

B3: 16

M/H4: 26

T4: 20

K4: 24

B4: 17

Lariks
TTO-Vwo

Vwo

TTO-Havo

Havo

TTO1: 27

V1: 26

P1: 23

H1: 27

TTO2: 21

V2: 24

P2: 22

H2: 26

TTO3: 16

V3: 23

P3: 23

H3: 24

V4: 28		

H4: 28

V5: 26		

H5: 28

V6: 29		

CSG Beilen
Brugklas

Havo

Vmbo-B

Vmbo-K

Vmbo-T

BR1: 21

3H: 24

3B: 13

3K: 13

3T: 28

4B: 17

4K: 17

4T: 25

BR2: 24		
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4.5 Examenresultaten

Salland
Geslaagden (in %)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Basis

88

95

100

100

98

100

Kader

90

91

88

92

100

100

TLW

93

96

82

89

100

100

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Havo

94

82

88

89

99

96

Vwo

94

92

92

93

100

99

Lariks
Geslaagden (in %)

TTO-examens

CSG Beilen
Geslaagden (in %)

GP IGCSE

100%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

GP AS

100%

Basis

100

100

100

100

100

100

IGCSE English First Language (H5)

100%

Kader

97

100

100

95

100

92

AS-Level English Language (V6)

90%

TLW

98

94

93

100

100

100

IGCSE English as a Second Language (H3/V3)

100%
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5 GEBOUWEN,
FACILITAIR EN
INFRASTRUCTUUR
5.1 Facilitair
Op onze locaties bieden wij inspirerend en toekomstgericht
onderwijs, waarmee de leerlingen en medewerkers het beste
uit zichzelf kunnen halen. Ze mogen er zijn, en hun identiteit
wordt erkend. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol door
het bieden van een inspirerende, gastvrije, en veilige school- en
werkomgeving.
Voor het optimaal functioneren van onze leerlingen,
medewerkers en bezoekers van onze gebouwen, levert de
Facilitaire Dienst hieraan een fundamentele bijdrage. We
streven naar een duurzame, optimale en stabiele dienstbeleving
in een comfortabele en veilige leeromgeving binnen de drie
onderwijslocaties: Salland, Lariks en Volta.
Daarnaast zorgen wij voor goede arbeidsomstandigheden en
stimuleren wij vitaliteit.
De toegevoegde waarde van de Facilitaire Dienst is dat
zij verantwoordelijk is en daarmee garant staat voor de
randvoorwaarden waardoor: leren leren, leren leven, verbinden
en vertrouwen mogelijk is. Door maatwerk te leveren binnen de

onderwijslocaties ontzorgt, ondersteunt, adviseert en faciliteert
de Facilitaire Dienst vanuit een positieve relatie met: de
leerlingen, het onderwijs, de medewerkers en onze leveranciers.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, leveren wij
producten en diensten aan die eigentijds zijn, afgestemd op de
doelgroep, van goede kwaliteit en van toegevoegde waarde.
De basis voor verbinding is: ontmoeten en interactie. De
Facilitaire Dienst wil garant staan voor Hospitality. Dit is terug
te vinden in onze werk- en leeromgevingen waarbij werken, leren
en ontmoeten plezierig en doelmatig plaats vindt. Wij geven
leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers het gevoel dat ze
WELKOM zijn.

Hospitality willen we uitstralen door goede kwaliteit en
gastvrije service binnen onze onderwijslocaties aan te bieden.
Dit doen we op onze specifieke manier en op basis van een
open oog voor ontwikkelingen om zo de verbindingen te
kunnen leggen en duurzame samenwerkingen aan te gaan.
Wij blijven investeren in de fysieke leeromgevingen van onze
leerlingen en in de toekomst van het voortgezet onderwijs!
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5.2 ICT
ICT in coronatijd

Bring Your Own Device

Samenwerking in Beilen

Het afgelopen jaar was voor Vincent van Gogh een intensief jaar
waarin leerlingen en medewerkers veerkracht hebben getoond
door zich aan te passen aan de corona maatregelen waarbij
thuiswerken voor de tweede keer noodzakelijk bleek. In 2021
is de coronacrisis nog niet voorbij en het onderwijs zal ook het
komende jaar flexibel moeten zijn. De afhankelijkheid van ICT
blijft daarmee groot.

Op Vincent van Gogh werken we volgens met het Bring Your Own
Device (BYOD) principe. We vinden het wenselijk dat onze leerlingen
hun eigen laptop mee naar school nemen. Een eigen device biedt
extra mogelijkheden tot het leveren van maatwerk. Voor ouders die
problemen hebben met het financieren van de aanschaf is er een
sociale regeling. De ouders/leerlingen zijn eigenaar van het apparaat
en zijn verantwoordelijk voor de aanschaf, werking, verzekering, etc.
Wij hebben leenapparaten die ingezet kunnen worden in geval van
nood waarbij de afdeling ICT de nodige ondersteuning verleent.

Op locatie CSG Beilen wordt samen met het DNC de nieuwbouw
gerealiseerd, Volta genaamd. Deze nieuwbouw wordt januari
2022 betrokken. De inrichting van de ICT op de bestaande locaties
is zodanig gekozen dat deze kan worden meegenomen naar de
nieuwbouw.

Het was de afgelopen periode helaas weer nodig personeel en
leerlingen een deel van de tijd thuis te laten werken. Daarom
werd er ook weer onderwijs op afstand gegeven. In plaats van
fysiek aanwezig zijn op school, kregen leerlingen digitaal les,
gingen videobellen met leraren en kregen online toetsen. Het
werken met Teams was in de vorige lockdown gemeengoed
geworden, daardoor kon er nu nagenoeg probleemloos
geschakeld worden tussen fysiek aanwezig zijn en onderwijs op
afstand.
Onze leerlingen zijn in de toekomst werkzaam op een
arbeidsmarkt die continue aan verandering onderhevig zal zijn.
Werk dat nu nog wordt gedaan door mensen, zal steeds meer
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Toekomstige werknemers
krijgen te maken met een wereld waarin ICT een nog grotere
rol speelt. Virtuele reality en kunstmatige intelligentie zullen
gemeengoed worden. Voor ons reden om daar de nodige
aandacht aan te schenken.

Het is voor ouders en leerlingen mogelijk om via een leverancier
tegen aantrekkelijke voorwaarden een laptop aan te schaffen/
te huren en te verzekeren. Alle leerlingen komen inmiddels met
een eigen device naar school. Voor de school blijft het daarom
noodzakelijk te investeren in een robuuste ict-infrastructuur. Die
infrastructuur moet betrouwbaar, veilig en toekomstgericht zijn en
probleemloos draadloos werken mogelijk maken. Een haperende
ict-infrastructuur mag het onderwijsproces niet verstoren. Dat
vraagt om een professionele inrichting, waarbij de veiligheid van
de verbindingen naar buiten van groot belang zijn. Op hun device
kunnen leerlingen, naast lesmateriaal, via een licentie van school
Office 365 installeren

AVG-wetgeving
Wij verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij
het inschrijven van een leerling. In het leerling dossier worden
de gegevens van de leerling verwerkt. Ook werken we met
toetsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. Scholen zijn volgens
de wet verantwoordelijk voor zorgvuldige en veilige verwerking.
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
hebben wij ook een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder
meer in dat we moeten kunnen aantonen welke technische
en organisatorische maatregelen wij hebben genomen om de
persoonsgegevens van onze leerlingen te beschermen. Binnen onze
school is een AVG-commissie die er zorg voor draagt dat we middels
een dit jaar aangeschaft programma aan de wettelijke eisen voor
registreren en documenteren van AVG gelieerde zaken voldoen.

Administratie
Applicaties voor ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn
gestandaardiseerd, voor elke functie is voor zover mogelijk één
systeem of applicatie in gebruik. We maken binnen VvG gebruik
van één e-mailprogramma, één HR-administratieprogramma en één
leerlingenadministratie. Bij gelijke geschiktheid en het voldoen aan
een aantal randvoorwaarden heeft een cloudoplossing de voorkeur.
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6 KWALITEIT
6.1 Kwaliteitszorg
Een van de opdrachten van de inspectie in 2019 was het op orde
brengen van de kwaliteitszorg. We hebben op dat punt stappen
gezet met de implementatie van een eigen kwaliteitszorgsysteem
(KMS). Met behulp van dit KMS monitoren we de operationele
processen: het onderwijsproces d.m.v. verslagen van lesbezoeken
(door teamleiders en/of vakcollega), de onderwijsresultaten en het
schoolklimaat. Een korte toelichting:

KWALITEITSZORG CS Vincent van Gogh
KA Kwaliteitszorg - algemeen
OP1 Schoolplannen
OP1-OP7-OR2-OR3 LOB-Burgerschap-Praktijkvorming-Vervolgsucces
OP2-OP3-SK2 Begeleiding-Didactiek-Pedagogisch klimaat

- twee keer per jaar worden de onderwijsresultaten per vak /
leerjaar/ locatie naar de teamleiders en directeuren gestuurd
(in december en maart). De resultaten worden met de secties
besproken en geanalyseerd; op basis van deze gesprekken
kunnen de vakdocenten acties in gang zetten waardoor klassen
of leerlingen betere resultaten kunnen behalen; indien nodig
kan extra ondersteuning tijdens de les of buiten de les worden
ingezet.
- om de veiligheid in de school onder leerlingen/ouders/		
medewerkers te meten worden tevredenheidsonderzoeken
afgenomen en geanalyseerd via Kwaliteitscholen. De 		
resultaten worden bekend gemaakt en besproken met de
medewerkers. Op basis van alle informatie worden actiepunten
geformuleerd door het LMT en opgenomen in het schoolplan
voor komend jaar. De inspectie publiceert jaarlijks de uitslag
van de tevredenheidsonderzoeken.

OP4 Extra Ondersteuning

Hiermee is een basis gelegd om te werken aan een kwaliteitscultuur
binnen Vincent en zijn alle aspecten van het VO waarderingskader
(2021) beschreven. Het is geen eindpunt maar een startpunt!Binnen
de locaties, vaksecties en schoolleiding wordt veel gesproken over
de kwaliteit van ons onderwijs en dat de documenten op termijn
worden aangepast en vernieuwd.Onderwijs is een dynamisch
proces; de maatschappelijke veranderingen hebben invloed op
onze leerlingen. Ons onderwijs zal moeten meegroeien met onze
leerlingen en dat heeft gevolgen voor het contact met de leerling en
de manier waarop wij lesgeven.

OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
OR Onderwijsresultaten
SK1 Schoolveiligheidsplannen
SK1 Tevredenheidsonderzoeken
FB Financieel Beheer

Er zijn meer voorbeelden te geven, maar daarvoor zijn documenten
opgesteld. Om goed in beeld te brengen waaraan ‘goed onderwijs’
moet voldoen zijn twaalf kwaliteitszorgdocumenten verschenen
 zie Insite/kwaliteit
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6.2 Communicatie
Duidelijke informatie
Ook dit jaar werken wij samen met communicatiebureau PuurIDee
voor alle pr en communicatiewerkzaamheden. 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. Het afgelopen schooljaar zijn bijvoorbeeld
allerlei nieuwe brochures gemaakt voor bijzondere profielen: D&P,
TTO, Gymnasium en Mavo.

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 ook
in schooljaar 2020-2021 verder geïntensiveerd. Zo presenteren de
scholen zich gezamenlijk op de Scholenmarkt. Ook dit schooljaar
weer een groot succes, ondanks de coronamaatregelen. Jaarlijks
verschijnt 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 AssenHoogeveen.

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 Volta / 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.

Website
Op onze website is alle informatie te vinden over de verschillende
locaties, zowel voor huidige leerlingen als toekomstige leerlingen.
Ook vind je er links naar alle applicaties die gebruikt worden door
leerlingen, ouders en medewerkers. Downloads en belangrijke
documenten worden op de website geplaatst zodat deze makkelijk
te vinden zijn. Natuurlijk zetten we ook altijd belangrijk en bijzonder
nieuws op onze website.

Informatie voor leerlingen
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.
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6.3 Medezeggenschap
Medezeggenschap

Leerlingenraden

MR en Raad van Toezicht (RvT)

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 20202021 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).

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

Volgens de wet op de medezeggenschap dient de mr tenminste
tweemaal per jaar te vergaderen met (een delegatie van) de Raad
van Toezicht. Vanwege corona heeft dit overleg dit schooljaar
slechts éénmaal plaats kunnen vinden. Dit was een digitale
bijeenkomst op 19 april 2021. Tijdens deze bijeenkomst is met
name gesproken over de bestuurlijke samenwerking, Volta, het
inspectierapport naar aanleiding van de herstelopdracht, corona
in relatie tot het onderwijs, proces beoordeling bestuurder en
het bij de Raad van Toezicht onder de aandacht brengen van de
verbinding tussen de diverse locaties.

DR en PDR
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: Richard Veenstra.
• Voorzitter Salland: Winold Wijnholds.
• Voorzitter locatie CSG Beilen: Bart Jan ter Bork.

MR en PMR
De 15 leden van de mr komen tenminste zesmaal 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.

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 drouder(s).
Jaarlijks vinden per ouderraad/ouderpanel tenminste vier
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 er een lezing/workshop
over een interessant onderwerp wordt gehouden. Hierbij is ook
de voorzitter CvB aanwezig samen met de locatiedirecteuren
van Salland, Lariks en Beilen. De centrale ouderraad is dit
schooljaar op 20 oktober 2020 en op 28 juni 2021 bijeengeweest.
De bijeenkomst van 20 oktober werd gevuld door een digitale
workshop 113-suïcidepreventie.
Op 28 juni werd de ouderraad begeleid door Erik Renkema,
adviseur identiteit, die aan de hand van stellingen een
uiteenzetting gaf over de identiteit van Vincent van Gogh.

Scholing
In het schooljaar 2020-2021 heeft de mr vanwege alle
maatregelen rondom het corona virus geen scholing of een
cursus gevolgd.

In stemming gebrachte mr-onderwerpen
in 2020-2021
• Schoolplan 2020-2021
• Schoolgids 2020-2021
• Begroting 2021 (advies)
• Vakantieregeling 2021-2022
• Klachtenregeling
• Reglement commissie van beroep examens VO
• Intentieverklaring toekomstbestendig onderwijs Assen (advies)
• Vaste arbeidsovereenkomsten en flexibiliteit
• Toetsbeleid
• Leasetraject fietsregeling
• Vacature facilitair medewerker
• Streefformatie dienstenbureau (advies)
• Formatieplan dienstenbureau
• Compensatievoorstel functiemix
• Selectieprocedure teamleider (advies)
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7 BETROUWBAARHEID
7.1 Financiën
We geven bij CS Vincent van Gogh graag het geld uit aan het
onderwijs, zodat dat direct ten gunste komt van de leerling.
We volgen dat ook nauwgezet. Het financiële resultaat van
2020 is opgenomen in het jaarverslag. Dat bedroeg negatief
€ 1.101.000,- . Extra kosten in verband met corona maar
vooral extra uitgaven aan medewerkers (extra lessen, kleinere
groepen) zijn de oorzaak van dit verlies. Op deze manier
konden we het eigen vermogen ook iets afbouwen, zoals
gewenst.
Op de volgende bladzijde treft u een overzicht met
kengetallen aan.
Conform de nieuwe richtlijnen van de overheid worden de
reserves vanaf 2020 gemonitord. De consequenties zullen wij
in beeld brengen en volgen. De meerjarenbegroting 2022 –
2026 geeft aan dat het eigen vermogen eind 2025 even hoog
zal zijn als normatieve eigen vermogen en een jaar later zelfs
53K lager. De norm is dat het eigenvermogen vanaf 2024 niet
hoger mag zijn dan het normatief eigen vermogen.

7.2. Bestuursverslag
Na de accountantscontrole en goedkeuring van het
bestuursverslag, wordt het bestuursverslag op de website
geplaatst.
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7.3. Bouwstenen van een sterke organisatie
Financieel beheer

Vermogensbeheer

Bufferliquiditeit*

Rentabiliteit*

Streefwaarde is groter dan 5%

2020

2019

2018

Er is gekozen om meer uit te geven zodat het vermogen iets afneemt. Dit is
conform de aanwijzing over het normatief eigen vermogen.

9,7%

16,1%

14,1%

Streefwaarde laatste jaar groter dan -10

landelijk gemiddelde = 15,3%
* (activa / baten)

2020

2019

2018

-5,5%

0,9%

4,2%

landelijk gemiddelde = -0,3%

Solvabiliteit 2*

* netto resultaat / (totaal baten + financiële baten) * 100%

Streefwaarde is groter dan 0,35

2020
0,73

2019

2018

0,74

0,68

Current ratio*
Streefwaarde is groter dan 0,75

landelijk gemiddelde = 0,67

2020

* (Eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal

2,60

2019

2018

3,07

2,45

landelijk gemiddelde = 2,70

Weerstandsvermogen*

* vlottende activa / kortlopende schulden

Eigen streefwaarde is groter dan 15%

2020

2019

2018

29,1%

31,5%

28,7%

landelijk gemiddelde = 30,6%
* eigen vermogen / (totaal baten + financiële baten) * 100%
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Hoe verhouden de financiële kengetallen zich ten opzichte van de signaleringswaarden van de Inspectie?

Kengetal

Signaleringswaarden
Inspectie

Rentabiliteit (cumulatief laatste drie jaar)

< 0%

Rentabiliteit (cumulatief laatste twee jaar)

< -5%

Rentabiliteit (laatste jaar)

< -10%

Current ratio

2016

2017

2018

2019

2020

6,0%

5,1%

-0,4%

1,8%

4,2%

5,1%

-4,5%

1,8%

0,0%

4,2%

0,9%

-5,5%

< 0,75

1,99

2,06

2,45

3,07

2,60

Solvabiliteit (2)

< 0,30

0,65

0,65

0,68

0,74

0,73

Huisvestingsratio

> 10%

4,2%

3,8%

3,1%

3,3%

3,3%

Weerstandsvermogen

< 5%

26%

24%

29%

31%

29%
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8 DE TOEKOMST
Alice Vellinga
Graag kijk ik vooruit, ook in dit jaarverslag. Als eerste hoop ik dat
corona snel de wereld uit zal zijn of beheersbaar. Dat valt uiteraard
buiten mijn invloedssfeer, toch merkten we dat we, ondanks alle
coronamaatregelen, bijna alle doelen van afgelopen jaar hebben
gerealiseerd. Dat geeft moed voor onze nieuwe voornemens:

•
•
•
•

Een visie op professionalisering voor alle medewerkers
In gebruik name van Volta Beilen en een eerste evaluatie van
het nieuwe onderwijsconcept
Een evaluatie van het onderwijsconcept op Salland, waar sprake
is van veel eigenaarschap en maatwerk
Een nieuwe onderwijsvisie op Lariks aangevuld met een
duidelijk profiel.

Ook maken we werk van de samenwerking met de collega-scholen
in Assen. Daarnaast is de Vincent commissie, die onze grondlagen
versterkt en richting geeft aan de invulling van ons burgerschap
versterkt.
Het gebouw Salland wordt verder aangepakt en er wordt een plan
ontwikkeld voor de huisvesting Lariks, om dit gebouw aan te passen
aan het nieuwe onderwijsconcept en wensen uit de praktijk.
Al met al een school om trots op te zijn met vele plannen!
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
EN DE RAAD VAN ADVIES
Samenstelling Raad van Toezicht 2020 -2021

Samenstelling Raad van Advies 2020 -2021

Naam

Rol

Benoeming

Aftreden

Naam

Rol		

Benoeming

Mevrouw M.M. Andreae

voorzitter

2017-08

2025

De heer A. van Bekkum

voorzitter

2015

De heer E. Breuker

vicevoorzitter

2017-08

2025

De heer B. Altena

lid		

2015

De heer P.G. Boon

lid

2019-04

2022 (herkiesbaar)

Mevrouw V. de Graaf

lid		

2015

De heer G. Zuur

lid

2019-04

2022 (herkiesbaar)

De heer A. Welink

lid		

2019

De heer L.G. Stiekema

lid

2014-11

2022

De heer J. Seton

lid		

2019

Mevrouw B. Wezenberg

lid		

2019
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ORGANOGRAM
Raad van Toezicht
College van Bestuur

Medezeggenschapsraad

Raad van Advies

DR
Directeur
HAVO/VWO
Lariks

DR
Directeur
VMBO
Salland

Secretaresse

Teamleider
HAVO
3 t/m 5

Docenten

Coördinator
Teamleider
TL

Docenten
OOP

Coördinator

Coördinator

OOP

Teamleider
VWO
3 t/m 6

Directeur
HAVO/VWO/VMBO
CSG Beilen

OOP

Docenten

Coördinator
Docenten
OOP

DR
Hoofd
Dienstenbureau

Secretaresse

Coördinator
Teamleider
HAVO/VWO
1&2

Secretaris RvT en CvB

Teamleider
BB/KB

Docenten
OOP

Leerlingbegeleiders
Teamleider

Docenten
OOP

Financiële
administratie
Inkoop &
contracten

Personeel &
Organisatie
Personeels- en
salarisadministratie

Leerlingen
administratie

Personeelsbegeleider

Boekenfonds
administratie

Ambtelijk
secretaris MR

Systeem- en
applicatiebeheer

Pr &
communicatie

Coördinator
kwaliteitszorg

Facilitaire
zaken
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#IK BEN VINCENT!

