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Het jaar 2020 stond voor Notre Dame voor een 
groot deel in het teken van COVID-19. Niet alleen 
waren er veel zorgen en onzekerheid. Het dagelijkse 
leven én de gang van zaken op school veranderden 
ook ingrijpend. De noodzakelijke maatregelen om 
de pandemie te beteugelen en tegelijkertijd zo 
goed mogelijk onderwijs te blijven bieden, vergden 
veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van onze 
leerlingen, ouders en medewerkers. Steeds weer 
opnieuw, in iedere volgende fase.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat we de crisis 
goed hebben doorstaan. Daarbij heeft zeker 
geholpen dat we in ons onderwijs altijd al veel 
digitaal werken. De omschakeling naar onderwijs op 
afstand verliep dan ook goed. We zijn gelukkig met 
het lage aantal zieken in onze school en we zijn trots 
op de manier waarop iedereen zijn steentje heeft 
bijgedragen om binnen de nieuwe werkelijkheid de 
leerlingen zo goed mogelijk te blijven begeleiden. 

In augustus 2018 introduceerden we ons 
onderwijsconcept ‘Eigenwijs leren’ in leerjaar 1 
en 2. Vervolgens hebben we dat concept jaar na 
jaar verder doorgevoerd en doorontwikkeld. In 
augustus 2020 startte de laatste groep leerlingen 
in leerjaar 5 die nog traditioneel onderwijs 
krijgen. Vanaf augustus 2021 zullen bij ons alle 
leerlingen ‘Eigenwijs Leren’. De komende jaren 
zullen we verder gaan met het door ontwikkelen 
van ons onderwijs en onze organisatie op basis 
van Eigenwijs Leren. Het is mooi om te zien hoe 
krachtig juist dit jaar teams en medewerkers hebben 
gefunctioneerd en samengewerkt.

Een belangrijke andere ontwikkeling in 2020 
was het verduidelijken van de scheiding tussen 
bestuur en toezicht. Het afgelopen jaar hebben 

we het bestuurlijk model omgevormd van een 
toezichthoudend bestuur en een directeur met 
uitvoerend bestuurlijke taken naar een raad van 
toezicht en een directeur-bestuurder. Daarmee 
is een duidelijke en transparante scheiding 
aangebracht tussen bestuur en toezicht. 

De ontwikkeling van ‘Eigenwijs Leren’ is al een 
grote verandering voor medewerkers, leerlingen 
en ouders. Daar kwamen in 2020 alle aanpassingen 
vanwege COVID-19 nog bovenop. Het is heel fijn 
om te zien met hoeveel energie en plezier iedereen 
ook in dit bijzondere jaar heeft doorgewerkt en 
hoe we individueel en samen ons verder hebben 
ontwikkeld. Daar wil ik iedereen voor bedanken en 
oprecht een groot compliment voor maken.

Marij van Deutekom

1. Voorwoord



6 7

2.  De impact van  
COVID-19

Op vrijdag 13 maart 2020 besloten we om de 
bijzondere reis naar Malawi niet door te laten 
gaan. De berichten over COVID-19 werden 
steeds verontrustender en wij moesten een knoop 
doorhakken. Op dat moment vonden we het nog 
lastig om dat te beslissen, maar achteraf werd 
steeds duidelijker dat het niet anders had gekund. 
Twee dagen later besloot de overheid zelfs dat 
alle scholen dicht moesten. Die onzekerheid is 
gedurende het hele jaar gebleven. Terugkijken is 
gemakkelijk, maar middenin de ontwikkelingen en 
veranderende meningen was het niet eenvoudig 
om gedurende het jaar steeds nieuwe keuzes te 
moeten maken. Het was voortdurend schakelen. 
Bij alle besluiten hebben we de oordelen van 
het RIVM en later het OMT steeds als richtlijn 
aangehouden. We zijn zorgvuldig en alert geweest 
en we zijn heel blij dat er op school relatief heel 
weinig besmettingen hebben plaatsgevonden 
en dat we ook in totaliteit onder leerlingen en 
medewerkers niet veel zieken hebben gehad. 
Het ziekteverzuim onder het personeel lag 
beduidend lager dan andere jaren. Onder andere 
omdat collega’s zich minder snel ziek meldden, 
omdat ze vanuit thuis wel konden doorwerken, 
wat op school niet altijd mogelijk was gezien de 
ziekteverschijnselen.
  
COVID-19 had impact op alles. In de eerste plaats 
op de gezondheid en het geestelijk welzijn van 
leerlingen, ouders en medewerkers. Maar ook 
op onze schoolorganisatie, het gebouw en de 
inrichting. In de loop van 2020 hebben we vier 
verschillende roosters en scenario’s ontwikkeld 
voor de voortgang van het onderwijs. Bij de eerste 

lockdown vanaf maandag 16 maart hebben we 
in heel korte tijd ons volledige onderwijs online 
ingericht. Omdat we in ons onderwijsconcept 
altijd al veel digitaal en online werken, konden 
we snel schakelen en is dat vrijwel zonder 
problemen verlopen. We voerden al wekelijkse 
coachingsgesprekken en leerlingen waren al 
gewend om in de Learning Portal te werken. Dat 
was een groot voordeel.  

Contact houden 
Het bestaande lesrooster hebben we aangepast 
aan de thuissituatie. Zo vonden wij dat leerlingen 
tussen de middag de tijd moesten hebben om 
te lunchen of even wat andere dingen te kunnen 
doen. Communicatie was het belangrijkste 
aandachtspunt; onze eerste prioriteit was contact 
onderhouden. Gelukkig mogen we constateren 
dat bij ons geen leerlingen uit beeld zijn 
geraakt. Voor het contact met ouders en met 
collega’s hebben we een groot aantal webinars 
gehouden. Dat is inmiddels al zo’n vertrouwde 
communicatievorm geworden, dat we die in de 
toekomst zeker zullen blijven inzetten. Mede 
door de ervaren voordelen, zoals verhoogde 
effectiviteit, minder reistijd en laagdrempeligheid 
om deel te nemen. De deelname aan online 
bijeenkomsten met ouders en collega’s was dan 
ook bijzonder hoog.  

Naast alle organisatorische maatregelen en 
aanpassingen hebben we gezien dat het 
effect van COVID-19 vooral heel groot was op 
het welbevinden van mensen. Medewerkers, 
leerlingen en ouders hadden allemaal hun 
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Kiki Goessens, 
zorgcoördinator 
 
Zorg voor leerlingen 
“Het waren 
vooral andere 
ondersteuningsvragen 
die we als zorgteam 
kregen in coronatijd. 
We ondersteunen leerlingen bijvoorbeeld 
omdat ze dyslectisch zijn, ADHD of een 
autismespectrumstoornis hebben. Of vanwege 
problemen met motivatie, thuissituatie of ziekte. 
Vorig jaar kregen we meer te maken met kinderen 
die niet goed in hun vel zaten, neerslachtig waren, 
angstklachten hadden, soms letterlijk hun bed 
niet meer uitkwamen en niet meer gemotiveerd 
waren. Normaal signaleren we dat er iets aan de 
hand is in de klas en hebben we de kinderen voor 
onze neus. Nu gebeurde alles op afstand via het 
beeldscherm. Dat vroeg van de coaches om echt 
door te vragen bij vermoedens dat er iets niet 
goed was. Soms haalden we een leerling naar de 
opvangklas op school. We hebben ook vaker en 
sneller via onze schoolarts doorverwezen naar 
de juiste hulpverlener. Maar corona had ook een 
andere kant: sommige leerlingen deden het juist 
super. Leerlingen die voor corona al niet naar 
school durfden, volgden online les en konden 
tegelijk met alle andere leerlingen in stapjes 
weer vaker naar school. Ze vormden dus geen 
uitzondering meer. En wie periodedoelen open 
had staan, kreeg meer gelegenheid om bij te 
werken. Dat gaf ze zelfvertrouwen.”   

eigen zorgen om henzelf en om naasten. Het 
samenkomen op school viel ineens weg; sommige 
collega’s zijn maandenlang niet op school 
geweest. De COVID-periode heeft een groot 
beroep gedaan op het improvisatievermogen 
en de flexibiliteit van iedereen. Enquêtes die 
wij hebben gehouden onder de medewerkers 
leverden ons veel informatie. Heel openhartig 
vertelden collega’s over hun persoonlijke situatie 
en hun werk, wat ze als positief ervaarden en de 
eventuele zorgen.  

Juliet Wijngaards, 
schoolleider onderbouw 
 
Leerlingen opvangen 
“Toen de scholen 
sloten, wisten we dat 
er leerlingen gingen 
vastlopen en dat er 
ouders waren met een 
vitaal beroep. We hebben die leerlingen op school 
opgevangen en aandacht gegeven. Voor de zomer 
ging het om zo’n vijftien leerlingen, na de zomer 
rond de dertig. Bij veel leerlingen was de rek er 
toen wel uit.  

Je kunt nooit honderd procent zeker zijn, maar ik 
denk dat we op alle kinderen wel zicht hadden. 
Coaches letten goed op of ze geen leerlingen 
misten, leraren signaleerden als iemand niet in de 
les kwam, en het zorgteam zat er ook bovenop. 
Onze lijnen met ouders zijn bovendien kort, er is 
snel en goed contact. We hebben ook meerdere 
webinars voor ouders gedaan. Eigenwijs Leren 
bleek extreem goed te werken in deze situatie. 
Wekelijks zijn er coachgesprekken en komen de 
basisgroepen (online en nu op school ook weer) 
bij elkaar. Dus het valt meteen op als een leerling 
niet verschijnt of meedoet. En omdat online 
lesgeven hoort bij ons onderwijsconcept, konden 
we snel schakelen naar onderwijs op afstand.”

Diplomafestival
Helaas waren we gedwongen in 2020 alle 
buitenschoolse activiteiten te schrappen. 
Buitenlandse reizen konden niet doorgaan, ook 
was er geen happening op de laatste lesdag en 
geen gala voor de examenleerlingen. Ook de 
diploma-uitreiking kon niet zoals gebruikelijk 
plaatsvinden in de aula. Om de examenleerlingen 
toch een feestelijke afsluiting te bieden van hun 
schoolcarrière organiseerden we de diploma-
uitreiking in de vorm van een festival buiten. Met 
tenten, een speciaal podium, picknicktafels, een 
band en een welkomstdrankje. In vijf tranches 
konden de leerlingen samen met hun ouders en 
vrienden helemaal binnen de regels plaatsnemen 
aan een tafel en luisteren naar de speeches. Dit 
alternatief, dat we pas op het allerlaatste moment 
bedachten, bleek een groot succes. Zo geslaagd 
zelfs, dat we de uitreiking waarschijnlijk ook 
komende jaren zo blijven doen.  

Positieve effecten 
En zo had de crisis ook positieve effecten. Omdat 
we gedwongen werden de dingen anders te doen, 
kwam er veel creativiteit los. Ons onderwijs was al 
vergaand gedigitaliseerd, maar COVID-19 heeft 
een extra versnelling gegeven aan het testen en 
doorontwikkelen van technische middelen voor het 
onderwijsproces. Het was hartverwarmend om te 
zien hoe collega’s elkaar hielpen en ondersteunden 
met het maken van instructiefilmpjes, 
cameragebruik en richtlijnen voor Teams-
besprekingen. Er is hard gewerkt en veel geleerd in 
heel korte tijd. Hoewel voor de medewerkers alle 
professionaliseringsactiviteiten waren stopgezet, 
ging de ontwikkeling in de teams dus volop door. 
Het samenwerken werd juist versterkt en ieder 
droeg vanuit zijn eigen rol steentjes bij om er het 
beste van te maken. Het is opvallend hoe goed de 
sfeer in dit bijzondere jaar gebleven is. Het is een 
compliment aan het hele team dat al het extra werk 
met zoveel energie en creativiteit is opgepakt. 
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3. Profiel Notre Dame
Notre Dame is een kleinschalige, lerende 
gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en wil 
kennen. Ons uitgangspunt is: vertrouwen in de 
mogelijkheden van onze leerlingen en van elkaar. 
Onze werkwijze is vergaand gepersonaliseerd. 
Bij ons ontwikkelt elke leerling zich op de manier 
die bij hem of haar past. Omdat de leerling eigen 
keuzes maakt, wordt de leerling ook eigenaar 
van het eigen leerproces. We gaan uit van ieders 
eigen verantwoordelijkheid.  

Ons team werkt vanuit enthousiasme en grote 
betrokkenheid. Als een leerling het in het begin 
nog moeilijk vindt om de weg te vinden of te 
kiezen, dan stippelen we samen de route uit en 
coachen we de leerling onderweg. We hebben 
speciale aandacht voor een veilig, inclusief sociaal 
klimaat en een heldere structuur. Bij ons is elke 
leerling welkom.  

Charel van Deursen,  
pestcoördinator,  
docent 
maatschappijleer, coach 
 
Veilige school 
“Per jaar word ik 
zes tot acht keer 
betrokken bij conflict- 
of groepsgesprekken om problemen rond pesten 
op te lossen. Vorig jaar was dat maar drie keer. Wil 
dat zeggen dat er minder gepest wordt? Ik denk 
het, maar weet het niet zeker. Leerlingen hebben, 
omdat ze thuis werken minder plezier van de 
groepsdynamiek, maar misschien ook wel minder 
pech met de groepsdynamiek.  
Door corona is alles anders. Normaal gebeurt het 
pesten in de klas, nu speelt de groepsdynamiek 

zich meer dan ooit vooral thuis en online af. Als 
school hebben we daar minder zicht op. We zijn 
afhankelijker van meldingen van leerlingen aan 
hun coach of van ouders. Het gevolg kan zijn dat 
het pesten langer doorgaat, vooral ook op sociale 
media. De gesprekken die ik voerde, gingen niet 
zozeer over pesten, maar over het online uitsluiten 
van een leerling. Bijvoorbeeld uitsluiten op de 
groepsapp.  

Notre Dame is een veilige school. Dat blijkt ook 
uit eerdere onderzoeken. Onze aanpak is redelijk 
uniek. We maken leerlingen medeverantwoordelijk 
voor de oplossing van het probleem. Vaak is na 
twee gesprekken het probleem opgelost.”  

Onderwijsconcept 
Met het onderwijsconcept ‘Eigenwijs Leren’, 
geïnspireerd op het Zweedse concept van 
Kunskapsskolan, werken wij aan onze ambitie om 
leerlingen uit te dagen, keuzevrijheid te geven en 
meer ruimte te bieden voor individueel talent. De 
hele organisatie van ons onderwijs 
(dagindeling, rooster, lessentabel, lokalen) is 
volledig gericht op en ingericht voor ‘Eigenwijs 
Leren’. Coachen en samenwerken in teams zijn 
centrale vaardigheden voor onze leraren. In 
augustus 2018 zijn we in de praktijk van start 
gegaan met ‘Eigenwijs Leren’; inmiddels werkt 
het overgrote deel van de school volgens dit 
concept. Alleen de leerlingen die in het schooljaar 
2020-2021 in leerjaar 5 zitten, begeleiden wij 
nog volgens het traditionele systeem naar hun 
eindexamen.  

Strategie  
Notre Dame heeft de ambitie om volwaardig 
partnerschool te worden van Kunskapsskolan. 

In het schoolplan 2019-2022 hebben we 
beschreven hoe we op weg daarnaartoe cyclisch 
en systematisch willen werken aan continue 
kwaliteitsverbetering, te beginnen met een 
nulmeting. Door COVID-19 was het in 2020 helaas 
niet mogelijk die audit te doen. Dat pakken we op 
zodra het mogelijk is. 

Onze kleinschaligheid is aantrekkelijk voor veel 
leerlingen. Bij ons is iedereen gekend. Met de 
keuze voor ‘Eigenwijs Leren’ ontwikkelen we 
bovendien een heel herkenbaar profiel en een 
onderscheidende positie in de regio. Aan de 
andere kant zijn we als kleine school met een 
onafhankelijk bestuur relatief kwetsbaar en 
moeten we onze continuïteit scherp bewaken. 
In 2020 hebben de twee grote besturen in onze 
regio, Alliantie VO en Rijk van Nijmegen, de 
intentie uitgesproken bestuurlijk te fuseren. 

Als zelfstandige school zullen wij goed blijven 
kijken wat deze verandering in het bestuurlijke 
krachtenveld voor ons betekent.  
Het aantal aanmeldingen op onze school voor 
schooljaar 2020-2021 was - net als voorafgaande 
jaren - goed. We onderhouden graag intensieve 
contacten met toeleverende scholen, inclusief een 
warme overdracht van hun leerlingen naar onze 
school. Dat alles werd in 2020 door COVID-19 
echter bemoeilijkt. Ook de werving voor het 
schooljaar 2021-2022 verliep niet optimaal. 
Scholen bezoeken en leerlingen spreken was niet 
goed mogelijk. De relatie met PO-scholen willen 
we graag weer intensiveren zodra het mogelijk 
is. Zeker met een aantal groeiende basisscholen 
in Nijmegen-Noord die met een vergelijkbaar 
onderwijsconcept werken. Voor hun leerlingen 
bieden wij een goed aansluitend vervolg.

Prognose leerlingenaantal 

Schooljaar

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

klas 1 104 113 120 119 112 120

klas 2 124 111 115 121 122 115

klas 3 122 118 109 117 122 120

klas 4 122 129 128 124 130 125

klas 5 115 112 124 109 100 110

VAVO/flex 3 8 6 4 4 4

590 591 602 594 590 594
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4. Eigenaarschap
De basisideeën van ‘Eigenwijs Leren’ hebben 
we samengevat op een poster. Een compacte 
visualisatie van onze visie op gepersonaliseerd leren 
en onze manier van werken. Hieronder geven wij 
een toelichting.  

De vier driehoeken onderaan 
De basis is onze visie op leren, met vier 
kernelementen: je bent uniek; je neemt de 
regie; je leert voor het leven; je werkt vanuit een 
groeimindset. Deze kernelementen gelden voor 
alle leerlingen en voor alle medewerkers bij ons op 
school.  

 De kopregel bovenaan 
Het is onze ambitie om de komende jaren een nog 
betere leeromgeving voor leerlingen te creëren. 
‘Eigenwijs Leren’ staat voor een brede persoonlijke 
ontwikkeling, individueel en in sociaal opzicht, en 
voor hoge leeropbrengsten.  

 Links en rechts in het midden  
Hoe willen we die doelen realiseren? Zowel 
voor leerlingen als voor medewerkers willen 
we aandacht hebben voor het welbevinden. Je 
gelukkig voelen zien we als basis van waaruit groei 
gemakkelijker plaatsvindt. Door te werken aan het 
vergroten van zelfvertrouwen vanuit persoonlijke 
coaching en gerichte feedback. Door de ruimte te 
krijgen om zelf (begeleid) keuzes te kunnen maken 
die aansluiten bij jouw leerbehoefte. 

 
De vier driehoeken bovenaan rechts  

Dit zijn de voorwaarden die de school als 
noodzakelijk ziet om de doelen te kunnen behalen. 
Een goede organisatie met een gezonde financiële 
basis; een optimale leeromgeving; uitstekende 
leraren en medewerkers. Overige bouwstenen van 

kwaliteit die we steeds verder willen ontwikkelen: 
persoonlijke coaching; monitoring en beoordeling 
voortgang; inzet van ICT; welbevinden en passende 
ondersteuning voor leerlingen; een goed passend 
communicatie- en informatiesysteem; leiderschap 
op alle niveaus.  

 De drie driehoeken bovenaan links  
Degenen die samenwerken om de doelen te 
realiseren: leerling, ouders en school. Wij werken 
en denken steeds vanuit die driehoek en betrekken 
ouders en leerlingen dus structureel bij ons werk. 

 Het witte gedeelte in het midden  
De cultuur die we nastreven en van waaruit we 
werken. Een lerende cultuur. Je werkt vanuit 
vertrouwen, dat geeft vrijheid. Van daaruit 
neem je verantwoordelijkheid. Daarover leg je 
verantwoording af. Dat leidt tot meer vertrouwen. 
We doen dat samen, met oog voor de ander, 
waarbij we elkaar kennen en erkennen.  

eigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs lereneigenwijs leren

Leerling, ouders en school werken samen als 
belangrijke partners. Door de verbinding met 
elkaar vormen zij een krachtige basis voor het 
leerproces van de leerling. 

vertrouwen
vrijheid

verantwoordelijkheid
verantwoording

Eigenaarschap verhoogt de motivatie. Daarom 
streven we naar een werkwijze die eigenaarschap 
mogelijk maakt en stimuleert. Altijd in dialoog 
met elkaar. 

eigenaar zijn

samen
elkaar zien
kennen 
en erkennen

schoolplan 2019-2022

organisatie medewerkers

leeromgeving kwaliteit

medewerkers

 professionele ruimte

 professionalisering

 geluk

leerlingen

ruimte 

ontwikkeling 

geluk 

je bent
uniek

je werkt vanuit 
een groei-
mindsetNiemand is hetzelfde en iedereen 

leert op een andere manier. Je kunt 
leren op een manier die bij jou 

past. Met waardering voor 
jezelf en de ander. onze visie

Jij bepaalt 
je doelen en 
maakt eigen 

keuzes. Je neemt 
verantwoordelijkheid 

voor je leren en handelen. 
Je vraagt hulp waar nodig en 

leert van je fouten. 

je neemt
de regie

Je leert 
overal, alleen 

en met elkaar. 
Je ontwikkelt 

vaardigheden om nu en 
in de toekomst gelukkig te 

kunnen zijn en een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de 

maatschappij.

je leert voor
het leven

leerling

ouders school

Je werkt vanuit vertrouwen en 
het geloof dat iedereen zich 
kan ontwikkelen. 
Je ziet kansen en 
gaat ervoor om je 
doelen te 
bereiken. 

a

c c

de

f
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Jeroen Degen,  
docent geschiedenis  
en coach
 
Geschiedenis ‘doen’
“Stel je bent keizer 
van de Azteken en de 
Spanjaarden staan voor 
de poort. Open je de 
poort en heet je ze welkom of ga je terugvechten? 
Daar moeten leerlingen dan allerlei bronnen voor 
bestuderen, met elkaar in discussie over gaan, een 
mening vormen en een gefundeerd advies over 
geven: dat is geschiedenis ‘doen’.  
Het advies is tegelijk de toets. Sommige leerlingen 
kiezen de leerroute met dit soort opdrachten en 
toetsen, andere vinden het fijner als ik meer op 
de traditionele manier kennis overdraag en een 
schriftelijke toets afneem. Dat is het mooie van 
‘Eigenwijs Leren’. Leerlingen bepalen zelf welke 
leerroute ze volgen. Ze hebben zelf de regie. Voor 
mij is het leuker werken. Ik heb meer mogelijkheden 
om allerlei leuke opdrachten te bedenken. En als je 
vervolgens ziet dat het werkt zoals je het bedacht 
had, en leerlingen enthousiast worden, dan is dat 
heel bevredigend. Ik heb geen praktijkonderzoek 
gedaan of ze geschiedenis nu leuker vinden. Ik denk 
wel dat er meer blijft hangen. Maar, misschien is dat 
wat ik wil zien, haha.”
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5.1 Eigenwijs Leren

De leerling staat centraal en de school volgt. Het 
onderwijs sluit aan bij wat de leerling nodig heeft 
en wat de leerling wil bereiken. In dit concept leert 
de leerling doelen te stellen, keuzes te maken en 
overzicht te houden over de stappen die naar het 
doel leiden. Elke leerling zit in een basisgroep van 
ongeveer twintig leerlingen en heeft een vaste 
coach. In leerjaar 1 tot en met 3 begint en eindigt 
elke dag in die basisgroep; leerjaar 4 start twee 
keer per week met een basisgroep. De rest van de 
dag kiest iedere leerling zijn eigen pad.  

De coach speelt een centrale rol in de begeleiding 
van de leerling. Een coach begeleidt plusminus 
vijftien leerlingen. Elke leerling heeft wekelijks een 
individueel gesprek van vijftien minuten met zijn 
coach. In dat coachgesprek wordt gesproken over 
de voortgang, de doelen en de planning van de 
leerling. Uiteraard is er ook ruimte om te praten 
over persoonlijke zaken.  

Binnen ‘Eigenwijs Leren’ denkt een leraar niet in 
taken en opdrachten, maar in doelen. Want als 
je wilt dat leerlingen meer verantwoordelijkheid 
nemen, moet je die verantwoordelijkheid ook 
durven geven. Bij ons vullen leraren niet alles voor 
hun leerlingen in, maar coachen en begeleiden ze 
hen op de door de leerling gestelde doelen.

Willemijn Burgers, 
docent Frans,  
CVK en coach 

Trede voor trede 
“Wiskunde en de talen 
zijn op Notre Dame in 
leerjaar 1 tot en met 
4 tredevakken: kennis 
wordt cumulatief opgebouwd als een trede. 
Een trede kan bij Frans gaan over grammatica 
en vocabulaire, maar ook over een vaardigheid 
of een thema uit de actualiteit. Ik bied de stof 
aan; tijdens de workshops krijgen de leerlingen 
individuele begeleiding of ze werken zelfstandig 
aan de werkdoelen. De leerling bepaalt zelf – soms 
in overleg met mij of zijn coach – wat hij gaat 
doen: bijvoorbeeld werken aan een werkdoel op 
de portal, aan een docentgestuurde opdracht of 
aan zijn spreekvaardigheid of leesvaardigheid. 
Of misschien wil hij extra uitleg. De leerling kiest 
ook zelf hoe hij laat zien de stof te beheersen: 
met een toets, een mondeling of bijvoorbeeld 
met een zelfgeschreven verhaal. Het is dus echt 
gepersonaliseerd leren, de verschillen tussen 
leerlingen komen beter tot zijn recht. Bij het 
vak Frans ontwikkelen we zelf de lesstof en de 
eindopdrachten van de tredes. Dit maakt dat de 
taken praktischer, creatiever en betekenisvoller 
zijn.”

5.2 Passend leren  

Wij willen een school zijn waar ruimte is voor 
iedereen, inclusief leerlingen met mogelijke 
beperkingen of extra ondersteuningsbehoeften. 
Ons onderwijsconcept is er juist op gericht dat 

5. Ons onderwijs elke leerling naar eigen behoefte krijgt wat hij 
nodig heeft. Dat kan meer uitdagend of meer 
ondersteunend zijn. Wij spreken zelf dan ook niet 
meer van passend onderwijs, maar van passend 
leren. Gepersonaliseerd en dus op maat.  

Centraal in school hebben we een ‘plusplein’ 
ingericht, dat tevens plaats biedt aan onze 
time-outvoorziening. Het plusplein is een 
aparte ruimte waar leerlingen in overleg met de 
coach rustig kunnen werken als ze zich op het 
leerplein onvoldoende kunnen concentreren. 
Ook als leerlingen te veel prikkels ervaren vinden 
individuele leerlingen hier als time-outvoorziening 
een overzichtelijke werkplek waar ze onder toezicht 
kunnen werken aan hun doelen. Vaste begeleiders 
zijn aanwezig om de leerlingen op te vangen en te 
coachen. 

Deze gecombineerde voorziening van plusplein 
en time-out past binnen de koers van het 
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., 
waarin het passend onderwijs in de scholen centraal 
staat. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
leerlingen kunnen blijven op de school waar ze 
begonnen zijn. Tenminste, wanneer dat in het 
belang van de leerling is. Scholen krijgen vanuit het 
samenwerkingsverband middelen om hun eigen 
professionele keuzes te maken bij het ontwikkelen 
van basisondersteuning. Vanuit die keuzes hebben 
wij ons plusplein ontwikkeld.

Micha Boom en Jeroen 
van Heijst, vaste 
begeleiders time-
outvoorziening en 
coaches 
 
Leerlingen bloeien  
hier op 
“Sinds vorig jaar zijn wij 
de vaste begeleiders op 
onze gecombineerde 
‘plusplein’ en time-
outvoorziening. Wij 
vangen hier de hele 
dag door leerlingen 
op die extra aandacht 
nodig hebben, vaak 
leerlingen met een problematiek. Het plusplein is 
voor de leerling die het zelfstandig leren op het 
open leerplein niet aankan; de time-outvoorziening 
is een werkplek voor leerlingen die te veel prikkels 
ervaren. De meesten worden gestuurd door een 
coach of leraar. Soms worden ze ook weggestuurd 
uit de klas of van het open leerplein. Wij bieden de 
leerlingen duidelijkheid en structuur. Ze weten wat 
ze van ons kunnen verwachten en wat wij van hen 
verwachten. Daarover maken we afspraken met ze. 
Het is allemaal niet vrijblijvend. Als vaste begeleiders 
kennen wij onze leerlingen, we kijken naar de reden 
van hun gedrag en gaan met ze in gesprek. Zij 
weten ook waar ze met ons aan toe zijn. We hebben 
een luisterend oor, bouwen een band met ze op. 
Maar ze weten ook: bij ons is er geen ruimte om 
te marchanderen. Het resultaat is vaak heel mooi: 
leerlingen die achterstanden wegwerken, opbloeien 
en geen storend gedrag meer vertonen.”

Voor alle leerlingen die dat nodig hebben, bieden 
we een vaste structuur voor extra ondersteuning. 
De lijn loopt van de coach naar de afdelingsleider/
schoolleider en indien nodig naar het zorgteam. 
Het zorgteam bestaat uit een aantal specialisten 
en een zorgcoördinator. Als een leerling te maken 
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krijgt met het zorgteam, dan zijn de ouders daar 
altijd bij betrokken. Vanaf de start op onze school 
tot het moment dat de leerling ons verlaat, zijn 
de ouders betrokken bij wat het kind wel of niet 
nodig heeft.  

5.3 Coaching  

Coaching is een kernelement binnen het concept 
‘Eigenwijs Leren’. De coach is de spil tussen de 
leerling, de ouders en de school. Elke week praat 
de coach met de leerling over de leerontwikkeling. 
Ze spreken door wat de leerling afgelopen week 
gedaan heeft en wat de planning is voor komende 
week. Wat gaat goed, waar stokt het, wat ga je 
daaraan doen en wat heb je daarvoor nodig? Op 
deze wijze heeft de coach altijd een actueel en 
compleet beeld van hoe het gaat.  
In 2020 is de coaching veel meer digitaal en 
op afstand uitgevoerd. Dat vergde andere 
vaardigheden van de coaches. En daarmee zagen 
we een toename van de afstemming van het 
coachen in de teams. Er werd onderling overlegd 
en afgesproken hoe het contact met leerlingen 
het best onderhouden kon worden. Wat doen 
we wel en wat doen we niet? Welke aanpak 
werkt het best? Ook zagen we de frequentie en 
intensiteit van de coachgesprekken toenemen. 
Deels misschien door de vrees leerlingen ‘kwijt 
te raken’ werd er meer gestuurd en meer geëist 
van de leerlingen. Zo bracht 2020 - hoewel de 
scholing op dat gebied niet doorging - een grotere 
afstemming binnen de teams en een intensivering 
en versterking van de coaching. 
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In de doorontwikkeling van ons onderwijsconcept 
maken we elk jaar stappen. Werkenderwijs 
leren we bij en scherpen we aan. Binnen 
de ruimte die we iedereen bieden om op 
individuele wijze keuzes te maken en te 
groeien, was er op een aantal vlakken toch 
behoefte aan meer structuur en kaders. Zo 
hebben we in 2020 een vaste overlegstructuur 
ingevoerd voor de dinsdagmiddag. Op die 
middag is er een alternatief programma voor 
de leerlingen. Dinsdagmiddag is er altijd eerst 
teamoverleg, gevolgd door een overleg van de 
expertisegroepen. Die vaste regelmaat werkt 
goed en schept ritme.  

Expertisegroepen zijn overigens wat we voorheen 
vakgroepen en secties noemden. Mensen zijn 
expert in een vakgebied. Het is belangrijk een 
functie of taak correct te benoemen. Om dezelfde 
reden hebben we nu ‘schoolleiders’ die we 
voorheen ‘afdelingsleiders’ noemden. Zo zagen 
we in 2020 het onderwijsondersteunend personeel 
(OOP) steeds meer optreden als coach of 
begeleider van leerlingen. Leerpleincoördinatoren, 
leerlingbegeleiders en klassenassistenten 
pakken een bredere rol en ondersteunen het 
onderwijsleerproces op tal van manieren. Dat 
is zichtbaar in de extra formatie die daarvoor 
gereserveerd is. 
 
Twee concepten 
In augustus 2020 startte voor ons een historisch 
schooljaar: het laatste waarin we twee 
verschillende onderwijsconcepten aanbieden. 
Traditioneel onderwijs was er alleen nog maar in 
leerjaar 5, het examenjaar. Deze leerlingen hebben 

we bijzondere aandacht gegeven, onder andere 
door een eigen werkruimte voor hen in te richten.

Frank Tarenskeen, 
mentor leerjaar 5 
 
De laatsten der 
Mohikanen 
“Er hing vorig jaar 
na de zomer een 
bijzondere sfeer op 
school. Alle leerlingen 
volgden ‘Eigenwijs Leren’, alleen leerjaar 5 niet. 
Die leerlingen vormden het laatste examenjaar 
van ons oude onderwijsconcept, zij waren de 
laatsten der Mohikanen. Als eindexamenleerlingen 
waren ze de enigen die het hele jaar door elke 
dag op school mochten komen, de andere 
leerjaren volgden thuis online les. Leerjaar 5 kreeg 
les op school, omdat de minister voor leerlingen 
uit het eindexamenjaar een uitzondering maakte 
bij de lockdownmaatregelen in het onderwijs. Ze 
waren dus vaak de enigen die hier rondliepen, het 
gebouw was dan helemaal voor hen. Bovendien: 
omdat de maatschappij buiten op slot zat, speelde 
een heel groot deel van hun sociale leven zich 
hier af. Er ontstond door dat alles een enorme 
saamhorigheid en gemoedelijkheid, dat voelde je 
gewoon. Ook de werksfeer in de lessen was erg 
goed. Die unieke positie op school heeft de groep 
veel goed gedaan. Dat mocht ook wel, want het 
schooljaar daarvoor ging niet alles goed voor ze. 
Ik kijk echt terug op een onvergetelijk jaar, waarin 
ik een bijzondere band met mijn leerlingen had.”

6.  Organisatie van  
ons onderwijs

Tegelijkertijd deed ‘Eigenwijs Leren’ voor 
het eerst zijn intrede in de bovenbouw. In de 
onderbouw in leerjaar 1 en 2 werken we met 
de onderwijscontent van Kunskapsskolan. Voor 
leerjaar 3 en 4 hebben we gekozen voor de 
methode van Noordhoff, digitaal geïntegreerd 
in de Learning Portal, onder andere vanwege 
een goede dekking van de eindtermen voor 
de examens. Met deze content kunnen we de 
leerlingen optimaal voorbereiden op hun examen.   

Vier regimes 
De grootste organisatorische uitdaging in 2020 
was voor ons echter het voortdurend wijzigen 
van de organisatie van ons onderwijs vanwege 
COVID-19. Vanaf half maart 2020 tot en met 
mei 2021 hebben we te maken gehad met zes 
verschillende regimes voor scholen. In 2020 
waren het er vier. En telkens moesten wij keuzes 
maken om binnen de regelgeving onze leerlingen 
optimaal te kunnen blijven begeleiden en 
ondersteunen. We hebben dat steeds gedaan in 
goed overleg met de andere scholen in de regio.  

Tot halverwege maart 2020 verliep het schooljaar 
normaal en goed. Op maandag 16 maart moesten 
de scholen sluiten. Dat was een rigoureuze stap. 
In één keer ging ons hele onderwijs online. Bij 
die omslag hebben we veel profijt gehad van het 
feit dat we al veel digitaal werkten. Sociaal was 
de overgang echter groot. Veel medewerkers zijn 
maanden niet op school geweest. We hebben 
de regels strikt gehanteerd; er waren geen 
bijeenkomsten op school. Het enige voordeel: 
een deel van het onderwijs ondersteunend 
personeel heeft in die periode ongestoord kunnen 
doorwerken aan onderhoud van het gebouw.  

Op dinsdag 2 juni mochten de scholen weer 
open, maar iedereen moest anderhalve meter 
afstand in acht nemen. Dat betekende dat slechts 
een beperkt aantal leerlingen tegelijkertijd 

op school aanwezig kon zijn. We hebben de 
leerlingen ingedeeld in cohorten van zestig en 
een rooster samengesteld dat voorzag in drie 
van die cohorten tegelijkertijd op school en één 
cohort buiten de school, met name in de Kleine 
Dame (kunstvakken) en op het sportveld. En dat 
dan steeds roulerend. Achteraf gezien was dit de 
moeilijkste periode. De hybride vorm (leerlingen 
op school, maar tegelijkertijd ook leerlingen 
thuis) was zwaar voor leerlingen en voor leraren. 
Het niet doorgaan van het Centraal Schriftelijk 
Examen (CSE) vroeg om allerlei aanpassingen. Het 
digitaal toetsen voor de schoolexamens was ook 
een opgave. Ook bijna alle mondelinge examens 
werden online afgenomen. Dat vergde flexibiliteit 
van alle betrokkenen, maar gelukkig is dat 
uiteindelijk prima verlopen. De diploma-uitreiking 
(in de vorm van een festival) en de afsluiting met 
het personeel hebben we nog wel op school 
kunnen organiseren en daarna ging iedereen 
huiswaarts voor een zeer verdiende vakantie.

Tim Gijsberts, docent 
biologie, mentor 
leerjaar 5 en decaan 

Digitale 
loopbaanoriëntatie 
“We werken met een 
nieuwe methode van 
loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB). Traditioneel gaat een 
decaan zelf het gesprek aan met leerlingen over 
hun studiekeuze, en houden leerlingen papieren 
LOB-boekjes bij. Bij ons op school worden de 
leerlingen nu begeleid door hun coaches. Zij 
kennen hun leerlingen beter dan ik. Ik ben een 
tweedelijns decaan, die de coaches begeleidt 
en faciliteert. Verder gebruiken we nu een 
digitaal LOB-systeem. Leerlingen doorlopen de 
digitale LOB-methode grotendeels zelfstandig 
via een adaptief stappenplan en bijbehorende 
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opdrachten. De ervaringen van de leerling en 
het ontwikkelen van de loopbaancompetenties 
staan daarbij centraal. Dat past precies bij het 
gepersonaliseerd leren van ‘Eigenwijs Leren’. Er 
ontstaat een heel persoonlijk, digitaal dossier. 
Voor leerlingen en ouders super inzichtelijk; de 
coach ziet in één oogopslag waar de leerling 
zit in zijn keuzeproces. En de leerling kan het 
dossier ook gebruiken bij startgesprekken op 
een vervolgopleiding. Het dossier geeft duidelijk 
inzicht in de vraag waarom een leerling kiest voor 
een bepaalde opleiding.” 

Bij de start van het nieuwe schooljaar gold 
de anderhalve meter afstand niet meer voor 
leerlingen onderling, maar wel voor medewerkers 
onderling en van medewerkers naar leerlingen. 
Alle leerlingen mochten dus weer tegelijkertijd 
naar school komen, maar in het gebouw moesten 
we de nodige aanpassingen doen: belijning, 
spatschermen, camera’s (voor leerlingen die 
vanwege ziekte of quarantaine toch thuisbleven), 
koptelefoons, ... Ook deze periode zijn we goed 
doorgekomen. Slechts een beperkt aantal leraren 
bleef vanwege kwetsbaarheid thuis. 

Vanaf de herfstvakantie hebben we extra 
programma’s geïntroduceerd voor leerlingen die 
door alle veranderingen behoefte hadden aan 
extra ondersteuning. Verder ging in deze periode 
het onderwijs redelijk door. Tot een week voor  
de kerstvakantie.  

Op 16 december werden de scholen weer 
gesloten. Net toen we dachten dat we terug 
konden vallen op het eerste scenario van maart, 
kwam de mededeling dat examenleerlingen 
wel naar school konden blijven gaan. Dat werd 
regime vier, want opnieuw moesten we een 
hybride rooster maken voor leerlingen op school 
en leerlingen thuis. Dat duurde drie dagen tot de 
kerstvakantie.  

Het is een open vraag welke ontwikkelingen er 
nog komen en wat de situatie in 2021 zal zijn. 
Feit is, dat Notre Dame bewezen heeft flexibel 
en snel te kunnen inspelen op elke verandering 
in de omgeving. We zijn er trots op dat we dit 
bijzondere jaar zo goed doorgekomen zijn en 
dat we de focus hebben kunnen houden op de 
begeleiding van onze leerlingen.  
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Vanwege de bijzondere situatie hebben we bij 
de overgang, ook van leerjaar 3 en 4, de normen 
die daarvoor stonden, losgelaten en hebben we 
in het belang van de leerlingen vooral gedacht 
in termen van kansen. Per leerling hebben we 
gekeken wat het beste was. In leerjaar 4 zijn 
assessments afgenomen voor de meeste vakken 
om in te kunnen schatten wat de beste route 
was voor de leerling. Vervolgens hebben we in 
driehoeksgesprekken met de leerling en ouders 
open besproken wat zij voor beeld hadden. Dat 

betekende in de praktijk dat veel leerlingen over 
gingen. Inmiddels mogen we concluderen dat dat 
gemiddeld genomen heel goed is uitgepakt. We 
zijn dan ook benieuwd naar de examenresultaten 
van 2021. We zijn dus blij met de weg die we 
gekozen hebben. Blijkbaar doet het wat met de 
mindset van leerlingen wanneer je in kansen denkt 
en je vertrouwen uitspreekt. Daarnaast hebben 
we leerlingen uiteraard ook de nodige extra 
ondersteuning geboden. 

7. Resultaten

Doorstroomcijfers: percentage bevorderden en geslaagden

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Leerjaar 1 98% 99% 99% 100% 100%

Leerjaar 2 97% 97% 97% 98% 99%

Leerjaar 3 94% 91% 93% 95% 96%

Leerjaar 4 84% 88% 87% 87% 85%

Leerjaar 5 87% 90% 88% 89% 98%
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Raad van Toezicht 
Op 8 december 2020 is de raad van toezicht 
geïnstalleerd. De raad van toezicht van de Sint 
Augustinusstichting bestaat vanaf die datum uit 
vijf personen: 
Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (voorzitter) 
Mevr. S.M.E. (Sylvie) Deenen 
Mevr. J.A. (Jetske) Goudsmit 
Dhr. J.L.W. (Hansko) Broeksteeg 
Dhr. H.C. (Harmen) Neidig 

Bijeenkomsten bestuur en rvt 
Het bestuur kwam in 2020 viermaal bij elkaar 
voor een reguliere vergadering. In februari, juni, 
oktober en december. Het bestuur kwam twee 
keer bij elkaar voor een informele bijeenkomst, 
in januari en september. Er was een extra 
bijeenkomst in november in verband met de 
nieuwe statuten. 

Vanaf de uitbraak van COVID-19 in maart heeft 
het bestuur zich steeds laten informeren over de 
stand van zaken en de gevolgen van de pandemie 
voor leerlingen en medewerkers. De laatste 
bijeenkomst van het bestuur in december was 
tevens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raad 
van toezicht. 

Belangrijke onderwerpen die in 2020 aan de orde 
zijn geweest:
•  Ontwikkelingen rondom COVID-19 en de 

effecten daarvan op de voortgang van het 
onderwijs, op het welzijn van leerlingen en 
medewerkers.

•  De afwikkeling van het vierjaarlijks 
inspectiebezoek in 2019.

•  De voorbereiding en vaststelling van een nieuw 
toezichtkader.

•  Het verloop van de werving en aanmelding van 
nieuwe leerlingen.

•  Tevredenheid en welzijn van leerlingen  
en medewerkers.

•  De werving van nieuwe leden bestuur / rvt.
•  De jaarrekening en bestuursverslag van 2019, 

accountantsrapportage.
•  De periodieke managementrapportages over 

het verloop van de exploitatie.
•  De begroting voor 2021 en de 

meerjarenbegroting.
•  Het samengaan van de besturen van de Alliantie 

VO en het Rijk van Nijmegen.
•  De invulling van het MT en de directie met 

ingang van schooljaar 2020-2021.
•  De overgang van bestuur naar raad van toezicht.
•  De statutenwijziging van de Sint 

Augustinusstichting in verband met de overgang 
naar raad van toezicht en bestuur.

Horizontale verantwoording  
Notre Dame heeft een medezeggenschapsraad 
(MR) met een ruime vertegenwoordiging van 
personeel, leerlingen en ouders. De schoolleiding 
informeert de MR vroegtijdig over alle relevante 
ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Ook 
onderwerpen die geen besluiten vergen, maar 
belangrijk zijn voor de organisatie, worden 
in de MR constructief en positief met elkaar 
besproken. In 2020 hebben we deze overleggen 
online gevoerd. Leerlingen worden voor iedere 
bijeenkomst apart geïnformeerd en in de 
gelegenheid gesteld vragen te stellen en mee te 
praten. Voorafgaand aan vergaderingen van de 
gehele medezeggenschapsraad worden relevante 
voorgenomen besluiten en thema’s besproken 
met de PMR (personeelsgeleding van de MR), 
zodat medewerkers in een vroeg stadium mee 
kunnen denken en inbreng hebben.  

Daarnaast heeft de school ongeveer zes keer 
per jaar overleg met de ouderraad. Ook deze 
overleggen hebben we in 2020 online gevoerd. 
De ouderraad bestaat uit een relatief grote groep 
ouders uit alle jaarlagen (ongeveer zestien leden). 
Zij bespreken alle zaken die zij relevant achten, 

8.1 Governance 

Notre Dame handelt volgens de Code Goed 
Onderwijsbestuur VO. Bestuur en intern toezicht 
zijn altijd gescheiden geweest, maar waren 
wel in één orgaan verenigd: het bestuur. Het 
zogenaamde one-tier model. De directeur 
functioneerde in de praktijk als gevolmachtigd 
uitvoerend bestuurder. In 2020 is besloten 
om de scheiding tussen bestuur en toezicht 
nog duidelijker te maken door een organieke 
scheiding te realiseren in een raad van toezicht en 
een bestuur.  

Om de overgang naar een raad van toezichtmodel 
goed te kunnen maken is er in 2019 een nieuwe 
visie op toezicht vastgesteld; in 2020 is de 
omslag formeel bekrachtigd door het wijzigen 
van de statuten van de stichting. Twee leden van 
het oude bestuur hebben onder dank en met 
veel waardering voor hun jarenlange bijdrage 
aan Notre Dame afscheid genomen en twee 
leden van het oude bestuur zijn benoemd als 
nieuwe leden van de raad van toezicht  samen 
met drie nieuw benoemde leden. De raad van 
toezicht is geïnstalleerd en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de organisatie is belegd 
bij de directeur-bestuurder. De raad van toezicht 
keurt het beleid goed en houdt toezicht op de 
uitvoering daarvan. Daarmee is een duidelijke 
en transparante scheiding aangebracht tussen 
bestuur en toezicht.  

Overigens willen bestuurder en toezichthouder 
de bestaande, open en professionele werkwijze 
continueren in het nieuwe model. De raad van 
toezicht heeft drie rollen: werkgever van de 
bestuurder, toezichthouder en sparringpartner. 

De raad wil deze rollen zo optimaal mogelijk 
vervullen, uitgaand van een zuivere rolverdeling 
tussen bestuur en toezicht. In 2020 is daarvoor 
een toezichtkader ontwikkeld met richtlijnen 
voor de onderlinge verhouding en taakverdeling. 
In 2021 volgen als uitwerking daarvan nog een 
reglement voor de raad van toezicht en een 
bestuursreglement. Daarnaast is besloten dat 
er twee commissies worden benoemd vanuit 
de raad van toezicht die een voorbereidende 
en adviserende rol hebben naar de raad. Een 
auditcommissie en een remuneratiecommissie. In 
2021 worden hiervoor reglementen ontworpen. 

Bestuur werd raad van toezicht 
Begin 2020 bestond het bestuur van de Sint 
Augustinusstichting uit vijf personen: 
Dhr. E.R.J. (Erik) van Aalzum (voorzitter)  
Mevr. S.M.E. (Sylvie) Deenen (penningmeester)  
Dhr. V.N. (Vincent) van Waterschoot (lid)  
Mevr. E.C.H. (Bettina) Willemsen (lid)  
Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (lid)  
In de loop van 2020 zijn drie bestuursleden 
teruggetreden: Erik van Aalzum, Bettina 
Willemsen en Vincent van Waterschoot. Vanaf 
de zomer zijn drie nieuwe leden geworven, die 
in december in de nieuwe raad van toezicht 
benoemd zijn: 
- Mevr. J.A. (Jetske) Goudsmit
- Dhr. J.L.W. (Hansko) Broeksteeg
- Dhr. H.C. (Harmen) Neidig

Samen met mevr. (Sylvie) Deenen en mevr. 
(Femke) Geijsel vormen zij nu de raad van 
toezicht. Mevr. Femke Geijsel is voorzitter.  

8. Onze organisatie
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geven gevraagd en ongevraagd advies en denken 
mee met de school in belangrijke ontwikkelingen.  

Via de site van Vensters voor Verantwoording 
kunnen alle geïnteresseerden (ouders, leerlingen, 
collega’s, maar ook bijvoorbeeld aanstaande 
ouders, andere onderwijsinstellingen en 
overheden) alle cijfermatige gegevens over de 
school inzien.  

Via klankbordbijeenkomsten vragen we ouders, 
leerlingen en eigen medewerkers om feedback 
op nieuwe voornemens en beleid. Ook houden 
we specifieke bijeenkomsten om hun mening 
te horen. Deze klankbordbijeenkomsten en 
panels geven telkens waardevolle informatie 
over de voornaamste zorgpunten van ouders 
en leerlingen, maar ook tips op grond van hun 
ervaring in de praktijk. Zo horen we soms dat we 
op bepaalde gebieden beter moeten uitleggen 
en verantwoorden wat we gedaan hebben en 
waarom.  

Klachten  
Klachten van ouders of leerlingen worden 
zorgvuldig behandeld. We streven ernaar om 
eventuele klachten snel te bespreken en in goed 
overleg tot een oplossing te komen. Notre 
Dame heeft twee interne vertrouwenspersonen 
en een externe vertrouwenspersoon. 
Daarnaast is de school aangesloten bij een 
bovenschoolse regionale klachtencommissie en 
de Beroepscommissie voor Examens. In 2020 is 
geen enkele officiële klacht binnengekomen bij de 
vertrouwenspersonen of de klachtencommissie.  

8.2 Strategisch HRM  

Ons HRM-beleid is volledig in overeenstemming 
met onze doelstellingen en strategie. De leraren 
en overige medewerkers vormen de grootste 

bepalende factor in de leeromgeving van de 
leerlingen. Dat betekent dat wij onze collega’s 
de ruimte willen geven om eigenaar te zijn, 
te professionaliseren en om gelukkig te zijn. 
Vanuit een groeimindset stimuleren we onze 
collega’s om te onderzoeken en te leren en om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een 
pedagogisch en didactisch klimaat dat leerlingen 
ruimte biedt voor hun ontwikkeling.  

In 2020 zijn vanwege COVID-19 en vanwege 
het uitvallen door ziekte van een afdelingsleider 
en een schoolleider minder persoonlijke 
gesprekken gevoerd in het kader van de formele 
gesprekscyclus. Gesprekken en overleg met de 
teams hebben steeds doorgang gevonden. 

Personele formatie in fte 

schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

SL vast 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

OP vast 30,1 29,9 28,1 30,2 30

OOP vast 10,3 11,2 10,2 9,7 10,4

OP tijdelijk 2,0 1,4 3,4 1,6 1,6

OOP tijdelijk 0,0 0,5 0,6 1,7 1,2

totaal 44,4 45 44,3 45,2 45,2

Functiemix per 01-08-2020  
(OP formatie exclusief aanstellingen afdelingsleiders)

OP  LB LC LD totaal

formatie in fte 5,6 15,5 8,0 29,1

formatie in %                 19,2 53,3 27,5 100

streefcijfers in % 38,2 23,5 38,3 100
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9.1 Staat van baten en lasten 

Voor 2020 was een tekort begroot van € 139.616. 
Dit begrote tekort houdt verband met de 
transformatie van de organisatie naar het nieuwe 
‘Eigenwijs Leren’. Tussentijds is de prognose 
bijgesteld naar een verwachting van € 115.282 
negatief. De voornaamste reden hiervoor was een 
zichtbare afname aan kosten zoals activiteiten 
voor leerlingen, vervangingskosten docenten en 
een afname in andere diverse kostenposten. De 
coronacrisis bracht veel onzekerheid over de mate 
waarin het reguliere schoolprogramma kon worden 
gevolgd. Om die reden is ervoor gekozen om de 
prognose nog enigszins conservatief op te maken. 

De uiteindelijke kosten in 2020 bleken minder hoog 
dan verwacht. Dit zit voornamelijk in de reguliere 
personele lasten, overige personele lasten zoals 
inhuur van externen, professionalisering, activiteiten 
personeel, inzet vrijwilligers en de beperkte 
uitgaven van activiteiten leerlingen en buitenlandse 
reizen. Het uiteindelijke resultaat sluit voor 2020 op 
€ 73.070 negatief.

De belangrijkste verschillen tussen begroting en 
realisatie zijn: 
a.  Rijksbijdragen hoger dan begroot (totaal 

€ 114.000) met name door wijziging in 
bekostigingsbedragen als gevolg van loon- en 
prijsontwikkelingen 2020 vanuit de overheid. De 
prijsbijstelling materiële bekostiging is 1,75% 
ten opzichte van 2019, de loonbijstelling komt 
uit op 3%.  
Daarnaast hogere bijdragen vanuit het 
Samenwerkingsverband (€ 30.500). En extra 
subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 
(€ 35.000).

b.  Overige baten lager dan begroot (€ 71.000) 
door met name wegvallen ouderbijdragen voor 
excursies en reizen.

c.   Personele lasten hoger dan begroot (€ 62.000)  
onder andere door meer regulier salarislasten 
(€ 168.000), als gevolg van CAO-verhoging 
en jubileumuitgaven. Daar staan weer lagere 
overige personele lasten tegenover (€ 100.000), 
waaronder minder uitgaven voor extern 
personeel/vervanging en vrijwilligers en minder 
activiteiten omtrent personeel.

d.  Afschrijvingen liggen op niveau van begroting.
e.  Huisvestingslasten hoger dan 

begroot (€ 6.000) onder andere extra 
onderhoudswerkzaamheden.

f.  Overige instellingslasten lager dan begroot  
(€ 30.000) met name wegens de beperkte 
uitgave aan speciale activiteiten onder- en 
bovenbouw (€ 65.000). Daar staan weer meer 
uitgaven tegenover wegens extra ondersteuning 
en begeleiding leerlingen en hogere lasten 
ten behoeve van de (alternatieve) werving van 
leerlingen (€ 27.000).

Een en ander resulteert in de hiernaast staande 
Staat van baten en lasten:

9. Financieel jaarverslag Staat van baten en lasten

Jaarrekening 
2019

Begroting 
2020

Jaarrekening  
2020

Baten € € €

3.1
(Rijks)bijdragen 
OCenW

     4.805.957 4.712.598 4.911.734

3.2
Overige over-
heidsbijdragen

          13.462 17.100 14.489

3.5 Overige baten         211.551 222.895 135.830

Totaal baten     5.030.970     4.952.593       5.062.053

Lasten

4.1 Personele lasten      4.055.195 3.994.112 4.086.602

4.2 Afschrijvingen         112.215 119.197 120.777

4.3
Huisvestings- 
lasten

        283.716 270.000 278.963

4.4
Overige  
instellingslasten

        697.321 706.900 647.158

lasten     5.148.447     5.090.209       5.133.500

saldo  
baten en lasten

 -117.477  -137.616  -71.447

Financiële baten 
en lasten 5.1

Rentebaten  -  - 21

Financiële baten 
en lasten 5.5

Rentelasten  1.936 2.000 1.644

Financiële baten 
en lasten

 -1.936 -2.000  -1.623

Resultaat  -119.413  -139.616  -73.070
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9.2  Balanspositie per  
31 december 2020 

Onderstaand zijn de financiële kengetallen 
en een verkorte balans per 31 december 
2020 weergegeven. De financiële positie op 
balansdatum is hieronder aan de hand van de 
financiële kengetallen toegelicht. 

Begripsomschrijving

Solvabiliteit:   
eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen
Liquiditeit:   
vlottende activa/kortlopende schulden
Weerstandsvermogen:  
eigen vermogen/totale baten

Rentabiliteit:   
saldo baten en lasten/totale baten 
Huisvestingsratio:
huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 
terreinen/totale lasten
Netto werkkapitaal:
vlottende activa minus kortlopende schulden

Bij einde dienstbetrekking betaalt Notre Dame 
geen andere vergoedingen dan die welke op 
grond van Wet- en regelgeving verplicht zijn. 
 
Vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar 
gesteld om extra ondersteuning te bieden 
vanwege leer- en ontwikkelingsachterstanden of 
studievertraging. Het betreffen achterstanden 
veroorzaakt door de coronacrisis. Notre Dame 
heeft deze subsidie aangevraagd en ontvangen, 
het betreft  € 54.900 aan extra middelen. In 2020 
is ruim € 35.000 t.b.v. van het herstelprogramma 
ingezet. Het resterende deel is overgeheveld en 
wordt in 2021 ingezet.

Prestatiebox 
Sinds 2014 zijn er extra middelen beschikbaar 
om de ambities uit het sectorakkoord VO te 
bekostigen. Onder deze ambities o.a. het 
zorgdragen voor ‘Uitdagend onderwijs voor elke 
leerling’, ‘Eigentijdse voorzieningen’, een ‘Brede 
vorming voor alle leerlingen’, ‘Scholen als lerende 
organisatie’ en ‘Toekomstbestendig organiseren’. 
De middelen vanuit de Prestatiebox (€ 205.964) 
zijn in 2020 volledig besteed aan extra personele 
inzet ten behoeve van de transformatie naar 
‘Eigenwijs Leren’.

Passend Onderwijs 
Binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO 
Nijmegen zijn sinds enkele jaren een aantal 
zorgtaken overgeheveld naar het schoolbestuur. 
Voor de reguliere zorgtaken is er een bedrag 
van € 75.500, inclusief vaste voet, ontvangen. 
Hiermee kan o.a. een zorgcoördinator worden 
bekostigd. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om extra arrangementen aan te vragen voor 
leerlingspecifieke extra benodigde ondersteuning. 
Notre Dame heeft voor vijf leerlingen een extra 
ondersteuningsarrangement aangevraagd. 
Elk arrangement kent een hoogte van € 5.000 
(totaal € 25.000 aan arrangementen verleend) 

en is bedoeld om op passende wijze de juiste 
extra ondersteuning te verlenen. Notre Dame 
zet hiervoor o.a. coaches, studiebegeleiders en 
orthopedagogen in.  

Overzicht  
financiële  
kengetallen

2019 2020
Eigen 
norm

Norm 
inspectie

VO lande-
lijk 2019

Solvabiliteit (inclu-
sief voorzieningen)

71,0% 76,0% min. 30% 61,9%

Rentabiliteit -2,4% -1,4%
3 jaar neg. /  
2 jaar > 5%neg./ 
1 jaar >10%neg. 

1,8%

Huisvestingsratio  
(% van de lasten)

6,2% 6,3% max.10%

Liquiditeit 
(current ratio)

1,74 2,11 min. 0,75 1,89

Weerstands-
vermogen

24,3% 22,7% min. 5% 24,40%

Netto werkkapitaal  € 534.705 € 625.360  € 700.000 

Bron VO landelijk 2019: DUO Gegevensboeken VO 2015-2019
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Balans per 31 december 2020 

Jaarrekening Jaarrekening 

31/12/2019 31/12/2020

Vaste activa € €

Gebouwen en terreinen        1.045.284        1.003.029 

Inventaris en apparatuur           192.991           163.541 

Financiële vaste activa - -

Vlottende activa

Vorderingen           158.373           180.626 

Liquide middelen        1.101.356        1.009.798 

Totaal Activa      2.498.004      2.356.995 

Passiva

Algemene reserve        1.143.973        1.084.910 

Bestemmingsreserve 77.225 63.218 

Voorzieningen           551.783           643.803 

Kortlopende schulden           725.023 565.065

Totaal passiva      2.498.004      2.356.995 

Overige toelichting op kengetallen en balans:

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 
Deze geeft de verhouding weer tussen het eigen 
vermogen (reserves) en de voorzieningen enerzijds 
ten opzichte van het totaal vermogen. Met name 
als gevolg van een toename van de voorzieningen 
is de solvabiliteit toegenomen van 71% naar 76%. 
Dit is ruim boven de signaleringswaarde van de 
inspectie en duidelijk hoger dan het landelijk 
gemiddelde van de VO-besturen in 2019.  

 

Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan hoe groot het 
gerealiseerde exploitatieresultaat is ten opzichte 
van de totale baten. In 2020 was deze 1,4% 
negatief. Omdat Notre Dame (met name als 
gevolg van de transformatie naar ‘Eigenwijs 
Leren’) al meer dan vier jaar een negatief 
resultaat heeft gerealiseerd voldoet zij op dit 

onderdeel niet aan de signaleringsgrenzen van de 
Onderwijsinspectie. 

Huisvestingsratio 
Het kengetal huisvestingsratio geeft aan welk 
deel van de totale lasten wordt besteed aan 
huisvesting. Over 2020 bedraagt deze 6,3%, ruim 
binnen de signaleringsgrens van de inspectie. Een 
landelijk gemiddelde is niet beschikbaar.

Liquiditeitsratio 
De liquiditeitsratio maakt duidelijk of Notre Dame 
aan al haar verplichtingen op korte termijn kan 
voldoen. De ratio per balansdatum (2,11) is hoger 
dan het landelijk gemiddelde ultimo 2019 VO 
(1,89). De stand van de liquide middelen bedraagt 
op 31 december 2020 afgerond € 1.010.000.

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe het eigen 
vermogen zich verhoudt tot de totale jaarbaten 
van de organisatie. Daarmee ontstaat inzicht in de 
relatie tussen de hoogte van het eigen vermogen 
en de exploitatieomvang. Voor Notre Dame 

bedraagt deze op balansdatum 22,7%, ruim boven 
de signaleringsgrens van de inspectie. 
 
Netto werkkapitaal 
Het netto werkkapitaal geeft de omvang van de 
buffer aan die op de balansdatum beschikbaar is 
om onvoorziene financiële tegenvallers te kunnen 
opvangen. Per balansdatum bedraagt deze 
afgrond € 625.000 ten opzichte van € 534.000 een 
jaar eerder. Nadat in 2019 door de investeringen 
in de Kleine Dame het netto werkkapitaal fors is 
gedaald, is in 2020 sprake van een stijging. De 
interne norm van € 700.000 is echter nog niet 
gehaald.

Normatief publiek eigen vermogen 
Om houvast te bieden in een gesprek over de 
(maximale) hoogte van de reservepositie is in 2020 
door de onderwijsinspectie een signaleringswaarde 
geïntroduceerd, het normatief publiek eigen 
vermogen. Komt de stichting hierboven, dan volgt 
een onderzoek van de inspectie. De berekening 
voor Notre Dame is als volgt:

Toetsing normatief publiek eigen vermogen

2019 2020

0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 € 846.534 € 847.225

Boekwaarde resterende materiele vaste activ € 192.991 € 163.541

Omvangrijke rekenfactor x totaal baten € 442.725 € 445.461

Normatief publiek eigen vermogen € 1.482.250 € 1.456.227

Werkelijk publiek eigen vermogen € 1.221.198 € 1.148.128

Marge € -261.052 € -308.100

Daarmee wordt voldaan aan deze nieuwe norm. 
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Voorzieningen  
Notre Dame heeft voor een aantal toekomstige 
personele en onderhoudslasten voorzieningen 
opgebouwd. Het verloop van deze voorzieningen 
is als volgt:

9.3 Continuïteitsparagraaf 

De informatie in deze continuïteitsparagraaf sluit 
aan bij de in december 2020 door het bestuur 
vastgestelde begroting voor 2021 inclusief het 
meerjarenperspectief voor 2021-2025.

Meerjarenexploitatie 
Onderstaand is de begroting 2021 inclusief het 
meerjarenperspectief weergegeven. Vertrekpunt 
van dit meerjarenperspectief is de strategische 
meerjaren ontwikkeling. Waarbij zoveel als 
mogelijk al rekening is gehouden met voorziene 
ontwikkelingen en de continuïteit niet uit het oog 
wordt verloren. In 2022 treedt de Vereenvoudiging 

Bekostiging Rijksbijdrage in werking. De effecten 
van deze nieuwe methodiek zijn meegenomen in 
de meerjarenbegroting.

Voor 2021 is er nog een verlies begroot van 
afgerond € 74.000, de jaren daarna wordt er 
jaarlijks een positief resultaat begroot. In 2021 
wordt onderzocht of andere werkzaamheden, 
welke nu nog door onderwijzend personeel 
worden uitgevoerd, te denken aan de bemensing 
van het leerplein, door ondersteunend personeel 
te laten verrichten.

In 2021 worden extra middelen verwacht om 
ontwikkelachterstanden bij leerlingen in te halen 

(Inhaal en ondersteuningsmiddelen, Nationaal 
Programma Onderwijs, NPO). De omvang is 
nog niet exact bekend en om die reden nog 
niet in onderstaande cijfers opgenomen. Naar 
verwachting gaat het bij het NPO in schooljaar 
2021-2022 om een bedrag van minimaal € 700 
per leerling ofwel ruim € 400.000 en in schooljaar 
2022-2023 om minimaal € 500 per leerling  
(€ 300.000). Hier staan uiteraard ook uitgaven 
tegenover.

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden 
met gelijkblijvende leerlingaantallen en 
daarmee ook een gelijkblijvende last in overige 
instellingslasten en huisvesting. Op basis van de 
gelijkblijvende leerlingaantallen is de verwachting 
dat de overige baten niet zullen veranderen. 

De balanspositie ontwikkelt zich naar verwachting 
als volgt:

Voorzieningen

 Stand per 
01-01-2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval
 Stand per 
31-12-2020

Personeelsvoorzieningen

Spaarverlof 59.218 10.393 - - 69.611 

Gratificaties 48.158 - - 5.764 42.394

LBP sparen 50 uur  153.853         27.763 - - 181.616

ER deel WW  67.708         24.629 - - 92.337

Voorziening  
groot onderhoud

 222.846 36.035  1.035 - 257.846

Totaal voorzieningen 551.783 98.820 1.035 5.764 643.803
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Staat van baten en lasten meerjarenperspectief 2021 -2025

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Baten € € € € €

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 4.823.808 4.820.908 4.834.908 4.848.908 4.862.908

3.2 Overige overheidsbijdragen 15.823 15.823 15.823 15.823 15.823

3.5 Overige baten 148.000 201.395 201.395 201.395 201.395

Baten   4.987.631         5.038.126   5.052.126   5.066.126   5.080.126

Lasten

4.1 Personele lasten 4.066.952 3.997.566 3.950.009 3.942.082 3.908.565

4.2 Afschrijvingen 107.454 85.684 79.637 75.237 72.822

4.3 Huisvestingslasten 279.000 279.000 279.000 279.000 279.000

4.4 Overige instellingslasten 606.300 634.900 632.400 632.400 632.400

Lasten   5.059.706 4.997.150 4.941.046   4.928.719   4.892.787

Saldo  
baten en lasten

 -72.075  40.976       111.080       137.407       187.339

Financiële baten  
en lasten

5.1 Rentebaten -   -

5.5 Rentelasten 2.000 2.000  2.000  2.000  2.000 

Financiële baten  
en lasten

 -2.000  -2.000  -2.000  -2.000  -2.000 

Resultaat -74.075 38.976 109.080 135.407 185.339
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Ontwikkeling balanspositie in meerjarenperspectief 2020-2025

31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

€ € € € €

Vaste activa

Gebouwen en terreinen      963.508 923.987 884.466 844.945 805.424

Inventaris en apparatuur  158.107 121.944 91.828  66.112 42.811

Financiële vaste activa - - - - -

Vlottende activa

Vorderingen 180.626 180.626 180.626 180.626      180.626

Liquide middelen 1.045.678 1.225.338 1.469.055 1.734.699 2.047.859

Totaal activa 2.347.920 2.451.896  2.625.976   2.826.383 3.076.721

Passiva

Algemene reserve 1.024.842 1.077.825 1.200.912   1.350.326 1.542.855

Bestemmingsreserve  49.211 35.204 21.197 7.190 -

Voorzieningen 708.803 773.803 838.803 903.803 968.802

Kortlopende schulden 565.065 565.065 565.065 565.065 565.065

Totaal passiva 2.347.920 2.451.896 2.625.976 2.826.383 3.076.721

De balanspositie ontwikkelt zich 
naar verwachting als volgt:

In 2021 zal nog sprake zijn van een afname van 
de reserves, in de jaren daarna zullen deze naar 
verwachting gaan stijgen. Voor 2021 zijn geen 
omvangrijke investeringen te verwachten.

Op 1 oktober 2020 telt Notre Dame 591 
leerlingen (exclusief VAVO), een daling t.o.v. 
01-10-2019 met elf leerlingen (602 leerlingen 
exclusief VAVO).  Voor de komende jaren wordt 
op dezelfde aantallen gerekend. De krimp 
van de leerlingaantallen in het niet stedelijk 
voedingsgebied van Notre Dame zal de komende 
jaren doorzetten. Daar staat tegenover dat de 
populatie in Nijmegen-Noord verder toeneemt. 
Het behouden van de aantrekkingskracht op dat 
gebied blijft van groot belang. 

Voor 2021 is een personele bezetting van 
afgerond 44 fte begroot. Daarna zal deze 
bezetting beperkt dalen als gevolg van een 
geleidelijke vermindering van het management en 
handhaaft deze zich rond de 43 fte. Uitgangspunt 
is dat medewerkers met BAPO die de organisatie 
verlaten steeds voor hun netto inzet worden 
vervangen.

Op het gebied van huisvesting zijn geen 
ontwikkelingen te verwachten.
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Overzicht financiële kengetallen 2021 2022 2023 2024 2025 Eigen norm Norm inspectie
Vo landelijk
2019

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen) 75,9% 77,0% 78,5% 80,0% 81,6% min. 30% 61,9%

Rentabiliteit -1,5% 0,8% 2,2% 2,7% 3,6%
3 jaar neg.                        
2 jaar > 5%neg.               
1 jaar >10%neg. 

1,8%

Huisvestingsratio (% van de lasten) 6,3% 6,4% 6,4% 6,5% 6,5% max. 10%

Liquiditeit (current ratio) 2,17 2,49 2,92 3,39 3,94 min. 0,75 1,89

Weerstandsvermogen 21,5% 22,1% 24,2% 26,8% 30,4% min. 5% 24,40%

Netto werkkapitaal in % 13,26% 16,69% 21,47% 26,65% 32,74% 14,10%

Netto werkkapitaal € 661.239 € 840.899 € 1.084.616 € 1.350.260 € 1.663.420  € 700.000 

Kengetallen in  
meerjarenperspectief

De kengetallen ontwikkelen zich naar  
verwachting als volgt:

Toelichting: bij ongewijzigd beleid zal het netto werkkapitaal de komende jaren sterk groeien. Mogelijk 
zal dit leiden tot heroverweging van de inzet van middelen. 
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Bewaking continuïteit  
In het kader van de planning en controlcyclus is 
de financiële positie eenmaal per twee maan-
den tussen de externe controller en de directie 
besproken. Dit inclusief een analyse en bespre-
king van de belangrijkste verschillen (onder- en 
overschrijdingen). Ook is tweemaandelijks een 
prognose gemaakt van het te verwachten exploi-
tatieresultaat over het gehele jaar (forecast). Op 
drie momenten zijn deze cijfers ook bestuurlijk 
besproken.

9.4 Treasury management 

Uitgangspunt bij het beheer van de middelen 
is een optimalisering van zekerheid en renteop-
brengsten. De stichting heeft conform de regeling 
“beleggen en belenen” gehandeld conform het 
treasurystatuut en conform de Regeling ‘Beleg-
gen, lenen en derivaten 2016’. Onderdeel daarvan 
is dat derivaten niet zijn toegestaan. In 2020 is niet 
in effecten belegd, alle middelen waren liquide 
beschikbaar. Het verloop van de liquiditeit en de 
kasstromen zier er voor de jaren 2021-2025 naar 
verwachting als volgt uit:

Overzicht verloop liquide middelen

2021 2022 2023 2024 2025

€ € € € €

Stand 1-1 1.009.799   1.045.678   1.225.338  1.469.055 1.734.699

Bij: Resultaat  -74.075   38.976   109.080 135.407 185.339

Bij: Afschrijvingen   107.454   85.684   79.637 75.237 72.822

Af: Investeringen   62.500   10.000 10.000   10.000  10.000   

Mutatie  
vorderingen

Mutatie  
schulden

Bij: Toename  
voorzieningen

  65.000   65.000   65.000   65.000   64.999

Overige

Stand 31-12 1.045.678 1.225.338 1.469.055 1.734.699 2.047.859
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aan de lumpsum personeel. Voor een beperkt 
deel blijft het een doelsubsidie. Daarnaast 
worden in verband met de gevolgen van 
COVID-19 nieuwe tijdelijke doelsubsidies 
verwacht.

5. Onvolledige indexatie van de bekostiging
  Onderdeel van het Herfstakkoord is dat 

het Rijk met ingang van 2016 gestegen 
loonkosten weer (volledig) gaat compenseren 
conform de hiervoor in het verleden 
afgesproken referentiesystematiek. Uit een 
analyse blijkt dat zij hier regelmatig niet aan 
voldoet. Vrijwel jaarlijks wordt een nieuwe cao 
afgesloten. De ontwikkelingen worden steeds 
op de voet gevolgd.

6.  Algemene verordening    
gegevensbescherming (AVG)

  Met ingang van mei 2018 is de AVG 
in werking getreden. Deze Europese 
verordening heeft automatische doorwerking 
naar alle burgers en instellingen in de 
EU. Het betreft een aanscherping van 
de privacywetgeving (Wet bescherming 
persoonsgegevens Wbp). Notre Dame heeft 
haar privacybeleid hierop aangepast. Verder 
is, samen met enkele andere schoolbesturen, 
een functioneel gegevensbeheerder in dienst 
getreden (aandeel Notre Dame 0,1 fte).

7. Lerarentekort
  In de regio Gelderland-Zuid is sprake van 

een lerarentekort dat voor de regio’s Rijk van 
Nijmegen en Rivierenland naar verwachting in 
2024 oploopt tot 28 fte (2%). Met name in de 
taal- en bètavakken. Notre Dame neemt deel 
in de regionale aanpak lerarentekort (RAP). 
Binnenkort komt een tool beschikbaar waarin 
het te verwachten (meerjaren-) verloop voor 
de hele regio en per bestuur zichtbaar wordt.

8. COVID-19-crisis
  Sinds maart 2020 hebben we in Nederland 

te maken met het coronavirus. Als gevolg 
daarvan is een onzekere situatie ontstaan. 
Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt 
door maatregelen welke door de overheid 
worden ingesteld om de verspreiding van 
het COVID-19-virus te beperken. OCW 
heeft steunmaatregelen verleend en verdere 
ondersteuning voor 2021, 2022 en 2023 is 
aangekondigd. De onzekerheid is naar onze 
inschatting niet van materieel belang en leidt 
naar verwachting niet tot continuïteitsissues. 

9. Risico’s in de bedrijfsvoering
  De bedrijfsvoering kent altijd een 

aantal risico-elementen. Vandaar dat de 
beheersmaatregelen jaarlijks door de 
accountant worden gemonitord. De hieruit 
voortvloeiende aanbevelingen worden indien, 
gezien de aard en omvang van de organisatie, 
redelijkerwijs mogelijk verwerkt. Periodiek 
vindt een risico-inventarisatie plaats waarbij 
de beheersmaatregelen op hun aanwezigheid 
en werking worden beoordeeld.

9.5 Risicoparagraaf  

Notre Dame hanteert een vaste cyclus voor de 
beheersing van de risico’s binnen de organisatie en 
gebruikt de volgende instrumenten daarvoor w.o.:

•  Meerjarig strategisch beleidsplan met een 
vertaling naar een concreet werkprogramma.

• Governance structuur:
 •  Behandeling van de belangrijkste 

onderwerpen op het gebied van 
personeel, huisvesting en onderwijs met 
de schoolleiding, Medezeggenschapsraad, 
Auditcommissie en raad van toezicht.

• Planning & Control cyclus:
 • Meerjarenleerlingprognose.
 • Meerjarenbegroting 
  • Formatieperspectief
 •  Maandelijks controle op salariskosten en 

formatie inzet t.o.v. de begroting.
 • Tweemaandelijkse rapportage
  •  Toetsing eindejaarsverwachting 

d.m.v. volgen van interne en externe 
ontwikkelingen.

 • Het jaarverslag
• Periodiek wordt er aanvullend gekeken naar:
 • Ontwikkelingen omtrent leerlingaantallen
 • Strategische personeelsplanning

In het kader van systematisch beheer is sinds 
2016 eenmaal per twee maanden een financiële 
rapportage besproken waarbij ook eventuele 
onvoorziene financiële risico’s aan bod komen. 
Onderstaand is een overzicht gegeven van 
mogelijke onvoorzienbare financiële risico’s per 
balansdatum:

1.  Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in 
leerlingenaantal 
De leerlingenaantallen vormen de 
belangrijkste parameter voor de vaststelling 
van de Rijksbijdragen. Door onvoorziene 

omstandigheden (een plotseling incident 
op school) is er altijd het risico van een 
plotselinge leerlingendaling. Op dit moment 
zijn geen incidenten bekend. Voor Notre 
Dame blijft het allergrootste belang om de 
leerlingaantallen en de groepsbezettingen op 
niveau te houden. De verandering naar een 
volledig nieuw onderwijsconcept kan gevolgen 
hebben voor de aanmeldingen. De aanpak van 
de werving is voor Notre Dame van cruciaal 
belang. Vanwege de op handen zijnde fusie 
tussen de Alliantie-VO en Scholengroep Rijk 
van Nijmegen is onzeker of de werving in de 
huidige vorm (informatiemarkten) zal blijven 
bestaan.

2.  Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
of beëindiging vast dienstverband.

  De Wet werk en zekerheid is ook van 
toepassing op onderwijsinstellingen. Bij 
beëindiging van een dienstverband is 
Notre Dame gehouden om, afhankelijk 
van de lengte van de arbeidsduur, een 
transitievergoeding te betalen. Dit tenzij de 
medewerker op eigen verzoek vertrekt of met 
pensioen gaat. In de begroting is een post 
onvoorzien opgenomen. 

3.  Instabiliteit van bekostiging; algemeen
  Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet 

vereenvoudiging bekostiging in werking. De 
bekostiging voor Notre Dame zal stijgen. 
Deze verhoging gaat ten koste van brede 
scholen die nu ook voor avo-leerlingen een 
gunstige leraar-leerlingratio mogen hanteren. 
Er is sprake van een overgangsregeling 
waardoor het effect pas na vijf jaar in zijn volle 
omvang merkbaar is. 

4.  Instabiliteit van bekostiging; doelsubsidies
  De prestatiebox-middelen worden in 2021 en 

2022 voor een belangrijk deel toegevoegd 
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10.1  Hoofd- en nevenfuncties 
raad van toezicht

Mw. F.P. (Femke) Geijsel (voorzitter)
Hoofdfunctie:
• Universitair hoofddocent onderwijskunde
Nevenfuncties
• Bestuurslid van stichting Technasium
• Bestuurslid van de divisie beleid en organisatie 

van de Vereniging van Onderwijs Research
• Lid wetenschappelijke raad Schoolleiders- 

register PO
• Voorzitter academische raad stichting OOK
• Lid van de adviesraad van twee management-

masters (MPM en MME) bij TIAS School for 
Business and Society

• Schoolontwikkelingsexpert bij Vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs

Mw. S.M.E. (Sylvie) Deenen
Hoofdfunctie: 
• Directeur sector Economie & Handel,  

ROC Aventus 
Nevenfuncties:
• Lid raad van commissarissen  

Woningcorporatie Talis
• Lid raad van toezicht Ondernemershuis  

Deventer
• Bestuurslid Stichting Praktijk Leren

Mw. J.A. (Jetske) Goudsmit
Hoofdfunctie:
• Partner bij PublicSpirit
Nevenfuncties:
• Geen andere nevenfuncties

Dhr. H.C. (Harmen) Neidig 
Hoofdfunctie:
• Academiedirecteur bij de HAN University of 

Applied Sciences 
Nevenfuncties:
• Bestuurslid van het Domein Applied Science

Dhr. J.L.W. (Hansko) Broeksteeg
Hoofdfunctie:
• Universitair hoofddocent staatsrecht,  

Radboud Universiteit
Nevenfuncties: 
• Rechter-plaatsvervanger, rechtbank  

Midden-Nederland
• Voorzitter commissie rechtsbescherming,  

provincie Gelderland
• Vice-voorzitter raad van toezicht, Alberdingk 

Thijmscholen Hilversum
• Voorzitter Stichting de Katholieke School
• Lid referendumcommissie, gemeente Landerd
• Voorzitter GMR, stichting Invitare, Grave

10.2  Nevenfuncties  
directeur-bestuurder

Mevr. M.J.F. (Marij) van Deutekom
• Lid raad van toezicht NSO/ CNA  

Leiderschapsacademie Amsterdam
• Lid raad van toezicht ROC De Leijgraaf Oss, 

Uden en Veghel

10. Bijlagen




