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Voorwoord College van Bestuur
Beste lezer,
Het jaar 2021. Wederom een bijzonder jaar, waarin we ongetwijfeld allemaal meerdere malen hebben
gedacht dat we de coronapandemie achter ons hadden en waarin het virus en de besmettingen toch
telkens weer de kop op staken. Waar we aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hard gewerkt
hadden aan het in kaart brengen van de achterstanden bij onze leerlingen en het maken van plannen
om die achterstanden te gaan wegwerken, bleek meteen na de zomervakantie al dat het virus nog lang
niet weg was. Veel leerlingen, personeelsleden en groepen hebben afgelopen jaar, sommige zelfs vaker
dan één keer, dagen en soms weken in quarantaine gezeten. In december gingen uiteindelijk weer alle
scholen in Nederland een week voor de kerstvakantie dicht. En waar we het jaar dus begonnen waren
in een lockdown, eindigden we hem ook in een lockdown.
Ondanks de moeilijke omstandigheden ben ik als bestuurder heel trots op wat we binnen Prisma gedaan
en bereikt hebben. Belangrijke speerpunten op stichtingsniveau waren kwaliteitsmanagement en
onderwijskundig leiderschap. Op schoolniveau hebben scholen aan de hand van hun
schoolverbeterplannen planmatig en doel- en resultaatgericht gewerkt aan de verbeteronderwerpen
die ze vanuit hun eigen schoolanalyse gekozen hadden. De ontwikkeling en voortgang op de
onderwerpen zijn duidelijk waarneembaar.
Iedere twee jaren doen we een tevredenheidsmeting onder leerlingen, ouders en personeelsleden. In
het voorjaar van 2021 hebben we deze meting uitgevoerd. De resultaten worden op onderdelen
enigszins beïnvloed door corona, maar dat zowel leerlingen, ouders als ook personeelsleden aangeven
over het algemeen zeer tevreden te zijn vind ik toch een bijzonder groot compliment voor iedereen.
Onze leerlingen waarderen het thuisonderwijs wat minder, maar wat mij betreft is dat een teken dat ze
heel graag naar school komen. Het zal moeilijk worden over twee jaren weer zulke mooie cijfers te
behalen, maar we gaan er in ieder geval ons best voor doen.
Einde 2021 hebben we een tussentijdse evaluatie gedaan met betrekking tot de doelen uit ons
strategisch beleidsplan 2019-2023. Hieruit blijkt dat we goed op weg zijn en op koers liggen, maar dat
er ook nog veel werk aan de winkel is. Onze focus heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op het
versterken van de basis en handelen van de leerkracht in de klas. In de tweede helft van de planperiode
willen we graag onze aandacht meer gaan richten op zaken als burgerschap, talentontwikkeling, de
vorming van kindcentra, leren in leerkringen en borging van onze kwaliteit en het kwaliteitsdenken.
Financieel staan we er goed voor en Prisma is klaar voor de toekomst.
Wij danken alle ouders voor het in ons gestelde vertrouwen en al onze partners voor de samenwerking.
Ik wens u veel leesplezier!

Dave Huntjens
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Prisma
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1. Bestuur en organisatie
Wie zijn wij?
Begin 2021 hebben wij, met goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas, onze
statuten geactualiseerd en is onze naam officieel veranderd van Stichting voor Primair Onderwijs Regio
Helden naar Stichting Prisma (hierna: Prisma). De oude statuten dateerden van 2008 en de belangrijkste
aanpassing betreft het beter verankeren van de relatie met de gemeente in verband met het openbaar
onderwijs binnen Prisma. Verder zijn met name de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van
Toezicht en het College van Bestuur opnieuw beschreven passend bij de huidige tijd.
Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Kerkstraat 32 in Panningen. Prisma vormt het bevoegd gezag van
11 basisscholen, waaronder een openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs. Alle
scholen bevinden zich in de gemeente Peel en Maas. Per 1 oktober 2021 telde Prisma 1.657 leerlingen,
die als volgt over de scholen verdeeld waren:

naam school

plaats

Onder de Linden
De Kemp
KC LEEF
Dr. Poels
KC Avonturier
De Horizon
OBS FavoRIET
De Groenling
De Pas
De Liaan
SBO De Fontein

Beringe
Egchel
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Grashoek
Panningen
Panningen
Helden
Helden
Panningen

Totaal

aantal leerlingen
153
153
216
47
63
104
281
225
109
261
45
1.657

Onze missie
Prisma maakt de samenleving mooier door betekenisvol onderwijs. Met betekenisvol onderwijs levert
Prisma een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind.
Onze visie
Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving vinden wij het belangrijk dat kinderen
kennis en vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en de omgeving waarin ze leven.
Onze overtuiging
Onze overtuiging is dat kinderen met betekenisvol onderwijs, waarin ze leren met hoofd, hart en
handen, kennis en vaardigheden opdoen en leren inzetten. Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze
leven helpt kinderen te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun plek in de
samenleving. Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind het
beste kan in een doorlopende leer-ontwikkellijn van 0-14 jaar binnen een integraal kindcentrum met
onze kernpartners kinderopvang en voortgezet onderwijs.
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Onze kernactiviteiten
Prisma zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in
een rijke omgeving die hen toerust voor een volwaardige plek in onze samenleving. Wij zetten ons
onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we denken in kansen en
mogelijkheden. Vakmanschap en deskundigheid van onze medewerkers vormen de basis van waaruit
wij leren zo betekenisvol mogelijk willen maken. Prisma wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar
medewerkers gezien en gewaardeerd worden. Medewerkers herkennen zich in onze koers en voelen
zich uitgedaagd om de missie en visie van Prisma te realiseren.
Prisma wil een wendbare organisatie zijn die in staat is zich voortdurend aan te passen aan nieuwe
omstandigheden. Onze organisatie is actief en voortdurend op zoek naar samenwerking en verbinding
waarbij het primaire onderwijsproces centraal staat. Daarbij sturen we op onderwijskwaliteit, waarbij
we ons richten op door ons genormeerde en vastgestelde ijkpunten die de basiskwaliteit van het
onderwijs in beeld brengen.
Onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het
aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling
centraal. De leiding van de school bewaakt continu de kwaliteit van het onderwijs en de kernfuncties
van het onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming).
Strategisch beleidsplan
Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, bevlogenheid, eigenaarschap en vrijheid. Deze kernwaarden
vormen de basis voor ons dagelijks handelen. Onze missie en visie zijn vastgelegd. Op basis hiervan zijn
strategische doelen geformuleerd en uitgewerkt voor de thema’s Onderwijs en Kwaliteit, Personeel en
Bedrijfsvoering en Organisatie.
Toegankelijkheid
Prisma hanteert geen specifiek aannamebeleid, maar sluit aan bij de landelijke wet- en regelgeving op
dit gebied. Prisma staat voor thuisnabij onderwijs. Dat betekent dat het uitgangspunt is dat alle kinderen
in principe welkom zijn bij de school die bij hun woonadres in de buurt ligt. Na aanmelding hebben
scholen zorgplicht en spannen zij zich in om zoveel mogelijk kinderen die zich aanmelden ook te
plaatsen. Ouders melden hun kind aan door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het
Prisma aanmeldformulier. Aanmelding vindt meestal plaatst nadat er op de school naar keuze door de
schoolleiding toelichting is gegeven over de visie, de werkwijze en de regels en afspraken van de school.
Als het kind middels het aanmeldingsformulier is aangemeld, betekent dit nog niet dat het kind
automatisch wordt toegelaten. Binnen zes weken nadat ouders/verzorgers het kind hebben aangemeld
bij de school, beslist de directeur van de school of het kind wordt toegelaten. Deze beslissing is
gebaseerd op de beschikbare en opgevraagde gegevens van het kind. Onder beschikbare en
opgevraagde gegevens verstaan we onder andere informatie van de huidige school of voorschool,
samenwerkingsverband, medisch kinderdagverblijven, zorginstellingen e.d. In artikel 40 Wpo zijn de
wettelijke regels omtrent onder meer de toelating van leerlingen geregeld. Hierin is opgenomen dat het
bevoegd gezag van een school de beslissing over de toelating van een leerling zo spoedig mogelijk
neemt, doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding, welke termijn nog met 4 weken kan
worden verdaagd. In de wet is niet opgenomen dat een school een leerling altijd dient toe te laten. De
beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust dus bij het bevoegd gezag.
Binnen Prisma mag een school een kind weigeren om de volgende redenen:
1. De school is vol.
2. De school kan niet voorzien in de extra voorzieningen die een kind nodig heeft.
3. Ouders accepteren de religieuze grondslag van de school niet.
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Iedere school is verplicht aan ouders transparant te maken welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van
de plaatsing kinderen, nadat ouders hen schriftelijk hebben aangemeld. Als een school een wachtlijst
hanteert, maakt de school inzichtelijk welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van de plaatsing van de
kinderen die op de wachtlijst staan. Hiervoor dienen scholen dan toelatingsbeleid op te stellen dat voor
ouders toegankelijk is en minimaal gepubliceerd moet zijn in de schoolgids en op de website van de
school. Toelatingsbeleid van individuele scholen behoeft advies van de MR en voorafgaande
goedkeuring van het CvB. Met betrekking tot schorsing en verwijdering wordt er gewerkt aan de hand
van een vast protocol.

1.1 Organisatiestructuur
Onderstaand schema geeft de organisatiestructuur van Prisma weer:

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) heeft als belangrijkste taak toe te zien op de werkwijze van het
College van Bestuur (hierna: CvB). Daarnaast is de RvT werkgever en strategisch adviseur van het CvB.
De RvT van Prisma bestaat bij voorkeur uit drie personen en maximaal vijf. De leden van de RvT worden
benoemd door de RvT op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel. Het CvB en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna: GMR) hebben adviesrecht op de vaststelling van
het profiel. Bij de samenstelling en omvang van de RvT wordt rekening gehouden met de samenstelling
en afspiegeling van het aantal door de stichting bestuurde scholen. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming af, volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen
worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren.
Gedurende het gehele jaar 2021 vormden de ondergenoemde personen de RvT van Prisma:
•
•
•

Mw. mr. Lucia van den Bongard (voorzitter)
Mw. drs. Monique Lafleur-Janssen (lid)
Dhr. drs. Paul Filott (lid)
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College van Bestuur
Het CvB is het bevoegd gezag, geeft leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt de stichting in en
buiten rechte. Het CvB bestaat uit een voorzitter en maximaal éen lid. De RvT heeft ervoor gekozen
binnen Prisma te werken met een éénhoofdig CvB. Het CvB is op basis van een arbeidsovereenkomst in
dienst bij de stichting en onderschrijft de grondslag en het doel van de stichting. Benoeming, schorsing
en ontslag van het CvB geschiedt door de RvT. De RvT stelt de arbeidsvoorwaarden van het CvB vast,
waarbij het CvB valt onder de landelijke cao bestuurders PO. Het CvB bestaat momenteel uit één
persoon:
•

Dhr. drs. Dave Huntjens (voorzitter)

Directieberaad
De directeuren van de aan de stichting verbonden scholen zijn vertegenwoordigd in het directieberaad
(hierna: DB). De samenstelling, taak en werkwijze worden geregeld in het reglement voor het DB. Het
DB bestond in 2021 uit zeven directeuren en wordt voorgezeten door het CvB. Het DB komt periodiek
bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en organisatie te
bespreken. Een directeur is primair onderwijskundig schoolleider, met de zorg voor de inhoud en
kwaliteit van het onderwijs en de personeelsontwikkeling. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken op de school en is trekker van een ontwikkelthema binnen Prisma.
In 2021 is de functie van teamleider (adjunct-directeur) in het functiehuis met instemming van de GMR
opgenomen. Het is de bedoeling dat op termijn op onze kleine(re) scholen (minder dan 150 leerlingen)
een teamleider benoemd wordt ten behoeve van de dagelijkse leiding. Deze teamleider zal dan gaan
werken onder de verantwoordelijkheid van een directeur en indien de agenda dat vereist ook
deelnemen aan de vergaderingen van het DB. Van het DB blijven formeel alleen directeuren lid. Ultimo
2021 is er nog geen teamleider binnen Prisma benoemd.
Ondersteuningsbureau
De medewerkers van het ondersteuningsbureau ondersteunen de RvT, het CvB en de scholen op het
gebied van onderwijs en kwaliteit, leerlingenondersteuning, secretariaat, leerlingenadministratie, P&O,
personeelsadministratie, financiën, facilitaire zaken, huisvesting, ICT, vervangingen, juridische zaken,
verzekeringen, contractmanagement en inkoop. Ultimo 2021 werken op het ondersteuningsbureau 13
personen.

1.2 Governance
Prisma kent een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van de Code Goed Bestuur in het
Primair Onderwijs (2021) en dat voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. De bestuurlijke
bevoegdheden liggen bij het CvB, de toezichthoudende bevoegdheden bij de RvT. Ondersteuning van
de RvT en het CvB vindt plaats door het ondersteuningsbureau. De dagelijkse leiding van de organisatie
en de aansturing van de directeuren is in handen van het CvB. De directeuren zijn integraal
verantwoordelijk voor hun school/scholen.
Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. De RvT is de interne toezichthouder die als taak heeft vanuit
een onafhankelijke integrale rol te kijken naar het functioneren van het CvB, de besturing en het
functioneren van de organisatie. Of de kwaliteit van het onderwijs goed is, is af te leiden van zowel
regels en resultaten als ook beleving en ervaren baat.
Kern van de besturingsfilosofie van Prisma is dat verantwoordelijkheden waar mogelijk en binnen
vastgestelde kaders zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Wederzijds vertrouwen,
rolvastheid en het nemen en geven van verantwoordelijkheid zijn daarbij van groot belang.
Uitgangspunt is dat de externe verantwoording op natuurlijke wijze volgt uit een adequate interne
7

verantwoording. Het elkaar aanspreken op resultaten is daarin essentieel en werkt door op alle niveaus
van de organisatie.
Op basis van de vastgestelde visie op toezicht (juni 2019) heeft de RvT een toetsingskader vastgesteld
als leidraad voor de RvT en het CvB. De RvT wil hiermee eenduidig en consistent toezicht bevorderen.
Het toetsingskader is voor de RvT tevens een leidraad voor de gewenste informatievoorziening en een
middel waarmee de RvT zich kan verantwoorden over het uit te oefenen toezicht. Het toetsingskader
bevat de accenten die de RvT in de uitoefening van het toezicht wil hanteren. De RvT houdt integraal
toezicht en het toetsingskader is in dat verband niet beperkend. Het toetsingskader richt zich op het
door de RvT uit te oefenen toezicht achteraf en is geen directe leidraad voor de uitoefening van
goedkeuringsbevoegdheden (toezicht vooraf) of uitoefening van de klankbord- en adviesrol richting het
CvB. Het toetsingskader geeft dus weer op welke wijze de RvT naar (het functioneren van) de organisatie
kijkt. Dit is iets anders dan het beoordelingskader dat de RvT hanteert voor de beoordeling van het CvB.
Het heeft vooral een signaleringsfunctie voor het CvB en de RvT. Indien verwachtingen niet worden
behaald, is dat voor het CvB een signaal dat meer toelichting van belang c.q. vereist is en voor de RvT
dat mogelijk zwaardere toezichtinterventies (vakinformatie, onderzoek e.d.) aan de orde kunnen
komen. Het oordeel van de RvT over de hele werking van de organisatie bestrijkt vijf aandachtsgebieden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opdracht van de stichting
Onderwijskwaliteit
Personeelsbeleid
Bedrijfsvoering
Governance

1.3 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg
Prisma is verplicht aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg
(3101). Het samenwerkingsverband (hierna: SWV) is een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid en een netwerkorganisatie met inspanningsverantwoordelijkheid. Naast de
bestuurlijke organisatie bestaat het samenwerkingsverband uit leerkrachten, intern begeleiders,
kwaliteitsteamleden, directeuren, bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel van de 116 scholen en 16 schoolbesturen.
Alle schoolbesturen nemen een gelijke positie in en zijn allemaal statutair vertegenwoordigd in het
algemeen bestuur. De directeur-bestuurder en de schoolbesturen vormen samen het algemeen bestuur
van het SWV. De directeur-bestuurder draagt een statutaire verantwoordelijkheid voor het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van de gedelegeerde taken en bevoegdheden de
uitvoerend bestuurder.
Ieder bestuurslid is als lid van het algemeen bestuur altijd aanspreekbaar op genomen besluiten. Het
algemeen bestuur dient de belangen van het SWV. De dagelijkse leiding berust bij de directeurbestuurder. In de uitvoering van de werkzaamheden stelt de directeur-bestuurder het belang van
leerlingen voorop, vertegenwoordigt het SWV naar externen en voert overleg met de
ondersteuningsplanraad, ketenpartners en landelijke instanties. Ook houdt de directeur-bestuurder
nauw contact met stakeholders en OCW en is lid van diverse netwerken, waaronder het landelijk
netwerk leidinggevenden passend onderwijs (LPO). De onafhankelijk voorzitter fungeert als regisseur
van het governance proces. Hij bewaakt de juiste verhoudingen binnen het bestuur, vervult de
klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en stimuleert de houding en de rolinvulling als betrokken
toezichthouder van alle overige bestuursleden.
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Ultimo 2021 is de onafhankelijk voorzitter van het SWV de heer Peter Adriaans en de directeurbestuurder mevrouw Yvonne Thijssen. De voorzitter van het CvB van Prisma, de heer Dave Huntjens,
heeft namens Prisma zitting in het algemeen bestuur van het SWV.
Stichting Ontdeklab
Stichting Ontdeklab Peel en Maas betreft een initiatief van drie partners, te weten onderwijs,
ondernemers en (lokale) overheid. Bij de start in 2016 is gekozen voor de rechtsvorm ‘stichting’, omdat
deze het meest recht deed aan de betrokkenheid van alle partners. Het bestuur van de stichting wordt
gevormd door vertegenwoordigers van de drie partners. Namens Prisma is de voorzitter van het CvB, de
heer Dave Huntjens, bestuurslid van stichting Ontdeklab. Via de statuten zijn de rollen en
verantwoordelijkheden vastgelegd. In 2021 heeft het bestuur op basis van de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) een analyse gemaakt van het bestuursmodel en de statuten gescreend op
belangrijke zaken als taakvervulling, tegenstrijdige belangen en belet en ontsteltenis. Uit de analyse is
gebleken dat de stichting voldoet aan de eisen uit de WTBR. In een huishoudelijk reglement is verder
uitgewerkt hoe er binnen de stichting gewerkt wordt.
De missie van het Ontdeklab is kinderen aan de basis laten ontdekken wat technologie in hun leven
betekent en wat dit in de toekomst zou kunnen betekenen. De doelstellingen zijn:
·
·
·
·

Bevorderen van innovatieve ontmoetingen tussen onderwijs en ondernemers in de gemeente.
Stimuleren van kennis en vaardigheden van PO en VO leerlingen op het gebied van W&T.
Bevorderen van de kwaliteit van onderzoekend en ontwerpend leren voor de leerlingen en
leerkrachten van PO en VO binnen de gemeente.
Inspireren van kinderen en ouders/opvoeders voor W&T zodat hun enthousiasme en ervaring
ertoe bijdragen dat uiteindelijk meer leerlingen kiezen voor technische vervolgopleidingen
en/of beroepen.

De heer Nick Fleuren was gedurende het gehele jaar 2021 vanuit Prisma voor twee dagen in de week
gedetacheerd naar stichting Ontdeklab als coördinator Ontdeklab.
Stichting Cultuurpad
Stichting Cultuurpad zet zich in voor de brede ontwikkeling van kinderen en heeft een ondersteunende
en faciliterende rol voor de 73 scholen die zijn aangesloten bij de stichting. Vanuit eigenaarschap van
het onderwijs en zelfsturing van kinderen wordt gewerkt aan de maatschappelijke doelstelling om zo
veel mogelijk kinderen een kans te bieden zich breed te ontwikkelen en te ontdekken wat hun talenten
zijn en hoe ze deze kunnen benutten. Cultuurpad werkt in opdracht van bij de stichting aangesloten
schoolbesturen en in samenwerking met stakeholders. Creativiteit, flexibiliteit, variëteit, eigenaarschap,
toekomstgericht en vernieuwend zijn kernwoorden. Cultuurpad ondersteunt scholen, op vraag en vanuit
behoefte, in schoolontwikkeling en zetten creatieve denkkracht in om scholen te ondersteunen en te
ontlasten of om out-of-the-box mee te bedenken.
De voorzitter van het CvB van Prisma, de heer Dave Huntjens, is lid van de Raad van Toezicht van
stichting Cultuurpad. De RvT wordt verder gevormd door de bestuurders van de onderwijsbesturen
Kerobei, Akkoord!, Fortior en Dynamiek. De belangrijkste taak van de RvT is het toezicht houden op het
beleid van de directeur-bestuurder (mevrouw Ankie Rutten) volgens het vastgestelde
meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag en op de gang van zaken binnen de stichting. Dit alles
met het oog op de belangen van de stichting. Regelmatig vindt er een toetsing plaats of de uitgezette
acties tot het beoogde resultaat hebben geleid. De Raad van Toezicht belegt hiertoe een vergadering
met de directeur-bestuurder. Naast de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder toe, vervult de Raad
van Toezicht een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. Om deze rol vorm te geven wordt
er gewerkt met een portefeuilleverdeling.
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In 2020 is de visie op de toekomst van Cultuurpad geformuleerd in samenwerking tussen bestuur,
toezichthouders en opdrachtgevers. In 2021 zijn tevens de belangrijkste onderdelen van de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) onderzocht. Binnen Cultuurpad is dit goed geregeld. Vanuit de
toezichthoudende rol heeft de RvT in 2021 over het boekjaar 2020 accountantskantoor Van Ree een
beoordelingsopdracht gegeven ten aanzien van de jaarstukken. Hierbij zijn geen bijzonderheden
geconstateerd.
Prisma Schoonmaak B.V.
Per 1 januari 2021 heeft stichting Prisma de Prisma Schoonmaak B.V. opgericht. Door een eigen
schoonmaakbedrijf op te richten worden de voordelen van een schoonmaakmedewerker in eigen dienst
gecombineerd met de voordelen van een extern schoonmaakbedrijf. Het eigen schoonmaakbedrijf biedt
de nodige flexibiliteit en ook een grotere betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker bij de school.
De aansturing van het eigen bedrijf gebeurt door een externe firma. Schooldirecteuren worden niet
belast met de aansturing van de schoonmaakmedewerkers, maar hebben wel directe invloed op de
werkzaamheden en schoonmaak in de school.
Door een aparte rechtspersoon op te richten kan gekozen worden voor de CAO voor de
schoonmaakbranche. Deze CAO kent voor een werkgever een aantal voordelen ten opzichte van de
onderwijs CAO. Een eigen schoonmaakbedrijf leidt per saldo niet tot hogere kosten. Omdat Prisma en
Prisma Schoonmaak B.V. een fiscale eenheid vormen, hoeft er geen BTW berekend te worden. Hierdoor
ontstaat ten opzichte van een schoonmaakcontract met een extern schoonmaakbedrijf een besparing.
De aansturing van het schoonmaakbedrijf gebeurt door Facility Cost Control (FCC). FCC is een facilitair
management- en adviesbureau dat ruime ervaring heeft met het opzetten en managen van eigen
schoonmaakbedrijven van onderwijsinstellingen. Prisma sluit met het eigen schoonmaakbedrijf een
schoonmaakovereenkomst per school, waarin onder andere is afgesproken wat er wordt uitgevoerd
(werkprogramma), onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Tussen het schoonmaakbedrijf en
FCC is een toezichtovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat FCC verantwoordelijk is voor de
gehele bedrijfsvoering van het schoonmaakbedrijf. Dit betreft onder andere de werving en ontslag van
personeel, verzuimbegeleiding, toezicht en controle, planning, overleg met directeuren etc. Het CvB van
Prisma vormt het bestuur van de B.V. De schoonmaakmedewerkers zijn in dienst bij Prisma Schoonmaak
B.V. en verzorgen uitsluitend de schoonmaak op locaties van Prisma.

10

2.

Verantwoording beleid

2.1

Onderwijs en kwaliteit

Binnen Prisma heeft in 2021 de versterking van de kwaliteitszorg centraal gestaan. Dit was gebaseerd
op de dataverzameling en analyses die in 2020 op bestuurs- en schoolniveau uitgevoerd waren. Het
stelsel van cyclisch ontwikkelen, borgen, verbeteren en vernieuwen is volop in ontwikkeling en de eerste
resultaten hiervan worden waarneembaar.
Doelstelling
Bevindingen, resultaten en analyses maakten het in 2020 voor iedereen binnen Prisma duidelijk dat er
iets veranderd moest worden aan de manier van werken en onze kwaliteitszorg. Als doelen hebben we
daarom gesteld dat alle Prisma scholen:
-

aan de wettelijke deugdelijkheidseisen moeten voldoen (basiskwaliteit);
planmatig, cyclisch en doel- en resultaatgericht werken aan de eigen onderwijskwaliteit (PDCA);
aan inhoudelijke thema’s werken zoals geformuleerd in het bestuursverbeterplan ‘Samen leren
inhoud geven’.

Figuur 1 onderwijskwaliteit en personeel stonden centraal in 2021

Jaarcyclus
Er is in 2021 een jaarcyclus ontworpen voor alle activiteiten in het kader van planning en control op
bestuurs- en schoolniveau. Iedere school heeft deze cyclus verwerkt in de eigen managementkalender,
zodat we beschikken over een helder tijdspad om belangrijke informatie aan te leveren. In de cyclus zijn
ook ontwikkel-, feedback- en evaluatiegesprekken op beleidsplannen en/of schoolanalyses opgenomen
tussen enerzijds de directeuren en het MT van de school en anderzijds de beleidsmedewerker Onderwijs
en Kwaliteit (hierna: BOK) en het CVB. In figuur 2 is de jaarkalender op stichtingsniveau afgebeeld.
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Figuur 2 planning & control Prisma

Ritmiek
We hebben een ritmiek ontwikkeld waarin de strategische en tactische ambities en doelen op
stichtingsniveau richtinggevend zijn voor de concretisering op schoolniveau.
2019

2020
2021
2022
Strategisch beleidsplan

2023

2024
2025
2026
Strategisch beleidsplan

Bestuursverbeterplan Bestuursverbeterplan

Schoolplan
SVP

Bestuursverbeterplan

2027

BVP

Schoolplan
SVP

SVP

SVP

Op stichtingsniveau maken we iedere vier jaar een strategisch beleidsplan dat de basis vormt voor het
vierjarige schoolplan op schoolniveau. Scholen werken verder aan hun kwaliteitsontwikkeling aan de
hand van een tweejarig schoolverbeterplan (SVP). Dit betekent dat op basis van de opbrengstenanalyse
en evaluatie van de doelrealisatie in het eerste jaar het schoolverbeterplan voor het tweede jaar wordt
aangepast. Scholen verantwoorden zich hierover in het gesprek met het CvB en de MR.
Kwaliteitssysteem
Voor het opbouwen van een stelstel voor kwaliteitszorg zijn bouwstenen geformuleerd. Het leerteam
kwaliteitszorg en de verschillende netwerken van directeuren en kwaliteitsteamleden (DB, KT en DB/KT)
spelen in de ontwikkeling en implementatie hiervan een belangrijke rol. Geplande momenten van KT en
DB/KT werkoverleggen gaan over de inhoud van het onderwijs.
Het eerste halfjaar van 2021 is vooral ingezet op het opzetten van een kwaliteitssysteem. De tweede
helft van het jaar is het kwaliteitssysteem in werking gebracht. Voor wat betreft de beleidsdocumenten
als schoolgids, schoolplan, schoolverbeterplan en resultatenanalyse zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld.
Deze vormen een pijler in de feedbackgesprekken tussen de BOK en het MT van de school.
Prisma hanteert de kwaliteitsstandaarden en indicatoren van de onderwijsinspectie voor de definiëring
van haar kwaliteitsbeleid. Op termijn willen we een meer eigen kader opstellen.
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Monitoring
Op de kwaliteitsdomeinen hanteren we binnen Prisma op relevante ken- en stuurgetallen vaste normen.
De getallen en normen zijn opgenomen in de zogenoemde kengetallenkaart, welke wordt beheerd door
de directeur. De kengetallenkaart wordt onder andere besproken tijdens de gesprekken in het kader van
de bestuurlijke monitor. We werken met een monitorsysteem waarin scholen het bestuur informeren
over de ontwikkeling en over de bereikte resultaten (in brede zin). De dialoog speelt hierin een
belangrijke rol.
Doel van de ontwikkelde methodiek en de verschillende gesprekken in dit kader is dat deze:
•

•

•

bijdraagt aan de kwaliteitsontwikkeling van de
school door het creëren van synergie tussen
onderwijskundig leiderschap en de planning &
control cyclus van de school.
het CvB de mogelijkheid biedt de
kwaliteitsontwikkeling van de school te
volgen, te begrijpen en
eventueel te ondersteunen.
het CvB informatie biedt om gefundeerd en
beargumenteerd bij gesignaleerde risico
signalen bij te sturen.

Figuur 3 planning van gesprekken in het kader
van de monitoring

Voor het monitorgesprek levert de school een evaluatie over de wijze waarop en de mate waarin de
gestelde doelen en resultaten zijn gerealiseerd en benoemt aanvullende gesprekspunten die de school
aan de orde wil stellen. De monitor vindt altijd op school plaats en bestaat uit twee delen: een gesprek
van het CvB en de BOK met het managementteam en met het schoolteam. Naast deze formele bezoeken
zijn er ook informele schoolbezoeken van het CvB.
Vanwege de lock down en corona kon in de periode november 2020 – februari 2021 de dialoog tussen
CvB, BOK, MT en teams niet fysiek plaatsvinden. In april 2021 hebben deze daarom digitaal
plaatsgevonden. De fysieke gesprekken met de teams in de volgende cyclus, najaar 2021, zijn om
dezelfde reden doorgeschoven naar begin 2022. De gesprekken met het MT zijn toen veelal digitaal
gevoerd.
School- en bestuursanalyse
Ten aanzien van de resultaten op de cognitieve en sociaal-emotionele tussentoetsen en de eindtoets
(Route 8) heeft Prisma eigen ambities geformuleerd. We evalueren deze ambities periodiek en zetten
de opbrengsten af tegen deze ambities in de schoolanalyses. Elke school maakt een grondige analyse
van de resultaten van de leerlingen. We analyseren van school naar groep naar leerling. Deze
schoolanalyse wordt gekoppeld aan de doelstellingen en interventies van het schoolverbeterplan. De
gekozen interventies moeten leiden tot de realisatie van de doelen en resultaten die de school zich
vooraf gesteld heeft. Resultaten worden uitgedrukt in meetbare toetsresultaten of waarneembaar
handelen van leerkrachten.
Iedere school maakt twee keer per jaar (in maart en in juni) een schoolanalyse en deze wordt besproken
in een feedbackgesprek met de BOK. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over gewenste of
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noodzakelijke aanpassingen in het schoolverbeterplan. De rode draad in de adviezen voor de
schoolanalyses in augustus 2021 was:
-

In beeld brengen van de schoolpopulatie en deze betrekken bij het duiden van de data.
Een duidelijk onderscheid maken tussen data signaleren en data duiden.
Concreet beantwoorden welk leerjaar en op welk vak leerlingen baat hebben bij het aanbod
(instructie) en in welk leerjaar niet.
Opnemen van een beoordeling door de directeur.
In de trits data, duiden, doen bij doen niet alleen formuleren wat de leerkracht gaat doen in de
klas, maar vooral wat de schoolleider gaat doen in het ondersteunen van de leerkracht.

De afspraak is gemaakt dat deze adviezen worden toegepast in de volgende schoolanalyse (februari
2022). De schoolresultaten en feedbackafspraken worden door de BOK geaggregeerd op
stichtingsniveau. Deze wordt besproken in het DB en dit leidt indien nodig tot bestuurlijke interventies.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2021 zijn extra gelden beschikbaar gesteld door het ministerie om de opgelopen achterstanden door
corona bij leerlingen aan te pakken. Het ministerie heeft hierbij de voorwaarde gesteld dat de inzet van
de middelen gebaseerd moest zijn op een schoolscan en de interventies opgenomen moesten worden
in een schoolprogramma. Deze werkwijze paste prima bij de kwaliteitscyclus die we binnen Prisma reeds
hanteerden. Wij hebben derhalve interventies gekozen uit de landelijke menukaart en deze opgenomen
in onze schoolverbeterplannen. Criteria hiervoor zijn Prisma breed opgesteld en besproken binnen de
diverse gremia (waaronder bespreking in het DB en met de MR-en). Uiteindelijk heeft het CvB
goedkeuring op alle plannen gegeven.
In 2021 bedroegen de NPO middelen voor de laatste vijf maanden van het jaar voor Prisma € 512K.
Hiervan is € 290K besteed en het restant ad € 222K is opgenomen als bestemmingsreserve NPO. Op de
volgende pagina is te zien voor welke interventies scholen gekozen hebben. De middelen zijn toegekend
voor het schooljaar 2021-2022 en bedragen in totaliteit € 1.228K. Het restant wordt volgens begroting
besteed in 2022.

De totale kosten van inhuur van extern personeel bedroegen € 16K of wel 7% van de totale kosten. Dit
betreft met name de inzet van pedagogisch medewerkers van stichting Hoera kindercentra. Dit is onze
samenwerkingspartner kinderopvang binnen de integrale kindcentra.
Het is lastig om het effect van deze interventies, gekoppeld aan de NPO gelden, aan het einde van 2021
reeds te bepalen. Daarvoor is de periode te kort. Merkbaar en zichtbaar is dat op alle scholen rust en
ruimte binnen teams ervaren wordt door de inzet van extra personeel. Hierdoor zijn er onder normale
omstandigheden meer mogelijkheden voor extra en ander aanbod voor kinderen en professionalisering
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of samenwerking van leerkrachten. Het effect op de leerresultaten zijn echter aan het einde van het
kalenderjaar 2021 nog niet bekend. Belemmerend blijft natuurlijk de beschikbaarheid van voldoende en
kwalitatief goede mensen. Daarnaast is er in het najaar van 2021 veel uitval geweest onder personeel
en leerlingen, waardoor de (extra) onderwijstijd en leeractiviteiten toch vaak in het gedrang zijn
gekomen.
Prestatiebox
De periode januari t/m juli 2021 was de laatste periode van de prestatiebox. Over deze periode
hebben we € 212K aan financiële middelen ontvangen die we met name hebben ingezet op audits,
leiderschap en professionalisering van leerkrachten
Tevredenheid
Voor het proces van de tevredenheidspeiling voor medewerkers op school en het bureau, ouders en
leerlingen zijn standaarden en normen vastgesteld. In april 2021 is een tevredenheidsmeting
afgenomen. Over het algemeen zijn leerlingen, ouders en personeelsleden zeer tevreden. Dit geeft
vertrouwen en energie om op de ingeslagen weg door te gaan. De resultaten zijn met alle geledingen
besproken en acties op schoolniveau zijn meegenomen. De tevredenheidspeiling wordt één keer in de
twee jaar uitgezet.

Tevredenheid ouders
Tevredenheid leerlingen
Tevredenheid personeel

Rapportcijfer
7,7
8,0
7,8

Referentiescholen
7,5
8,1
7,7

In de meting van 2021 is een extra onderdeel opgenomen om ouders en leerlingen te bevragen over
hoe de tweede lockdown is ervaren. Hiervan gaven de ouders aan zeer tevreden te zijn. De leerlingen
gaven aan liever naar school te willen.
Klachten
In 2021 zijn bij het CvB twee formele klachten door ouders ingediend. Beide hadden betrekking op de
kwaliteit en omvang van de extra ondersteuning die de reguliere basisschool ten behoeve van het
individuele kind geboden en de communicatie die hierover plaatsgevonden had. Het CvB heeft met de
ouders meerdere gesprekken over hun klacht gevoerd. De schoolleiding en betrokken medewerkers zijn
hierbij ook uitgebreid bij bevraagd. Uiteindelijk zijn beide klachten naar tevredenheid van ouders
afgehandeld. Binnen Prisma wordt van iedere school naar aanleiding van een klacht verwacht, dat ze
expliciet duidelijk maken wat hiervan geleerd is en hoe voorkomen gaat worden dat dit in de toekomst
weer gebeurt.
Externe verantwoording
Elke school van Prisma verantwoordt zich extern minimaal in Vensters PO en de schoolgids. Het
uitvoeren van een schoolzelfevaluatie op basis van een kwaliteitskader met belangrijke
kwaliteitsaspecten waarop de school zich wil ontwikkelen en moet verantwoorden is in ontwikkeling.
Een volgende stap in deze ontwikkeling is het ontwerpen en implementeren van collegiale visitaties en
van critical friends.
Passend onderwijs
Prisma valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg (SWV 3101). Het SWV
omvat de regio Noord-Limburg, 8 gemeenten en bestaat uit 16 schoolbesturen. Het SWV is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van een dekkend aanbod van passende onderwijstrajecten in de
totale regio. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de schoolbesturen die deel uitmaken
van het SWV.
15

In de vertaling naar Prisma hebben we onderzocht hoe we passend onderwijs binnen onze stichting
handen en voeten geven. Het onderzoek heeft in 2021 geleid tot de notitie “Passend Onderwijs, samen
waar het kan, apart waar nodig.” We willen kinderen zo passend mogelijk, thuisnabij, onderwijs geven.
Als visualisatie bij het afwegen of het kan of (bijna) niet meer kan, maken we gebruik van de
onderstaande visualisatie. Voor ons is het plaatje ‘inclusie’ leidend.

Figuur 4 visualisatie passend onderwijs Prisma
Binnen Prisma hanteren we de onderstaande uitgangspunten met betrekking tot inclusiever onderwijs:
•
•
•
•
•

Alle leerlingen krijgen een zo thuisnabij mogelijke passende plek die aansluit bij hun
onderwijsbehoeften.
Een leerling gaat naar een reguliere school als het kan en naar een speciale (basis)school als het
niet kan in het reguliere onderwijs.
Er is intensieve samenwerking tussen school en alle belanghebbenden van de leerling om de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in beeld te krijgen.
Alle scholen hebben de basis op orde.
De expertise van de SBO wordt ingezet binnen de gehele stichting.

Alle scholen hebben op basis van deze uitgangspunten gekeken naar hun eigen school. Waar staan we?
En wat is de ambitie? De uitgangspunten benaderen we nu nog als doelen, omdat we doel- en
resultaatgericht willen werken. Normen hebben we op deze punten echter nog niet vastgesteld. De
afspraak is gemaakt dat alle scholen in hun begroting 2023 doel- en resultaatgericht formuleren wat hun
ambities zijn op het gebied van passend onderwijs en ten aanzien van deze uitgangspunten. Hierbij
zullen we dan ook de verbinding maken met de (doelmatige) besteding van de middelen passend
onderwijs die we ontvangen vanuit het SWV. De middelen passend onderwijs zijn in 2021 met name
ingezet om de ondersteuningsstructuur op orde te krijgen en houden. Dit is onder andere vertaald naar
de uitbreiding van de taakomvang van de KT-ers binnen scholen en de inzet van extra
onderwijspersoneel (OP) en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) ten behoeve van groepen
leerlingen en arrangementen.
Enkele resultaten zijn:
•
•
•

Op de basisscholen binnen Prisma woont gemiddeld 93% van de leerlingen in hetzelfde postcode
gebied als waar de school staat.
Op onze SBO school (SBO de Fontein) zitten in 2021 46 leerlingen. Dat is 2,8% van ons totale
leerlingenaantal. Aangezien deze leerlingen niet alleen uit de eigen stichting komen, is het
deelnamepercentage vanuit Prisma lager dan het landelijk gemiddelde.
Elke leerling in ondersteuningsniveau 3 is goed in beeld gebracht. Naast de intensieve
samenwerking op leerlingenniveau is er ook structureel overleg tussen andere betrokken
partners, zoals JGZ, gemeente, orthopedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten,
onderzoeksinstanties, therapeutische instanties. Het aantal leerlingen in ondersteuningsniveau
3 daalt binnen Prisma.
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•
•

Alle scholen hebben in 2021 hun basis grotendeels op orde gebracht. Er is bewustwording,
motivatie en alle scholen werken middels schoolverbeterplannen om de basis duurzaam,
cyclisch op orde te krijgen en te houden.
In bijeenkomsten met directeuren en KT-ers wordt gekeken welke expertise/specialismen
wenselijk zijn en wat hiervoor nodig is. Sinds 2021 is een orthopedagoog in dienst verbonden
aan de SBO school die binnen de gehele stichting ingezet kan worden.

In onderstaande tabel is het financiële overzicht passend onderwijs van Prisma te zien. Hierbij moet
aangetekend worden dat we natuurlijk met lumpsum bekostiging te maken hebben en dat iedereen
binnen de organisatie een bijdrage levert aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Vanuit wet- en
regelgeving dienen wij echter te verantwoorden waaraan we de middelen besteden die we vanuit het
SWV krijgen.
Middelen passend onderwijs SWV 2021 (in €K)
Schooljaar 2020-2021
Schooljaar 2020-2021 nabetaling
Schooljaar 2021-2022
Totaal bijdrage samenwerkingsverband
Bekostiging SBO
Kosten extra KT in scholen
Kosten BOC-er
Kosten orthopedagoog
Kosten coördinator Topklas
Inhuur versterking ondersteuningsstructuur
Inhuur extra ondersteuning leerlingen
Totale besteding Prisma

604 * 7/12 =
627 * 5/12 =

352
25
261
638

110
362
61
35
45
2
63
678

We conformeren ons aan de ondersteuningsstructuur die binnen het gehele SWV wordt gevolgd. In het
vervolg op de notitie Passend Onderwijs hebben we echter ook onze ondersteuningsstructuur opnieuw
beschreven. Schematisch is dit te zien in figuur 5.

Figuur 5 ondersteuningsstructuur Prisma
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De bovenschools ondersteuningscoördinator (BOC) is binnen Prisma altijd betrokken bij leerlingen vanaf
ondersteuningsniveau 3. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met eerst een
duidelijke weging, van daaruit wordt er specifiek gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de
leerling en waar deze leerling het best passende onderwijs kan volgen. Een ruime taakomvang van de
KT-ers is hierbij zeer ondersteunend. Waar leer je wat? Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, kind en
school. Als er samen besloten wordt dat de leerling beter past op een SBO of SO, draagt de BOC zorg
voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (hierna: TLV). Daarnaast is binnen Prisma een
orthopedagoog aangesteld die in dit proces kan adviseren en ondersteunen. De BOC bespreekt minimaal
twee maal per jaar preventief alle leerlingen in ondersteuningsniveau 2 en 3 met de individuele school.
Hierbij wordt met name besproken of de goede dingen gebeuren en of we dit goed doen. Dit alles in het
belang van de leerling.
Iedere school van Prisma heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is wettelijk verplicht.
In het jaar 2021 zijn er incidenteel aanpassingen doorgevoerd in de SOP’s van scholen. Volgens de wet
dient er elke 4 jaar een actueel SOP opgesteld te worden. In 2022 zullen binnen ons SWV alle scholen
hun SOP actualiseren.
Leerlingen die meer nodig hebben dan de basisschool kan bieden, kunnen dus middels een TLV naar een
SBO of SO school verwezen worden. Dit is een traject dat doorlopen wordt met alle betrokkenen rondom
de leerlingen; ouders, school (leerkracht, KT-lid), BOC, orthopedagoog, afgevaardigde Adviescommissie
Toelaatbaarheid Samenwerkingsverband en zo nodig andere specialisten. De BOC is verantwoordelijk
dat het traject procesmatig goed doorlopen wordt.

Gegevens TLV verklaringen Prisma (2020-2021)
Nieuwe TLV verklaringen
Herindicatie TLV
TLV SO
TLV SBO

21
1
7
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Binnen Prisma hebben we een aantal arrangementen voor leerlingen die meer of iets anders nodig
hebben. Hieronder worden ze kort benoemd.
Topklas
De Topklas is een (deeltijd) bovenschools arrangement voor hoogbegaafde kinderen. Leerlingen blijven
onder verantwoordelijkheid van de school vallen, maar krijgen maximaal twee keer per week een extra
aanbod buiten hun eigen school. Minimaal twee keer per jaar wordt de ontwikkeling van de leerlingen
besproken met alle betrokkenen. Gedurende de lockdowns is er minder aanbod geweest voor leerlingen
van de Topklas en moest de eigen school tijdelijk voor (aanvullend) aanbod zorgen. De bovenschools
ondersteuningscoördinator (BOC) is altijd betrokken bij leerlingen die hier gebruik van maken en volgt
op afstand.
Nieuwkomers
Het nieuwkomersarrangement wordt uitgevoerd op de eigen school. Vorm en inhoud worden door de
school bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SLO doelen die hier speciaal voor ontwikkeld zijn.
De Nieuwkomers-expert binnen Prisma kan gevraagd worden om mee te denken over de uitvoering.
Tijdens de lockdowns was het lastig om deze leerlingen een passend aanbod te geven. Op sommige
momenten zijn deze leerlingen uitgenodigd om naar de noodopvang te komen. Ultimo 2021 waren er
binnen Prisma 27 nieuwkomers die korter dan twee jaar in Nederland waren en 20 langer dan twee jaar.
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VVE
Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar kunnen gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Dit aanbod
wordt verzorgd door kinderopvangorganisatie Hoera. Kinderen waarbij een talige achterstand
geconstateerd wordt, kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie/arrangement. Dit wordt
door de JGZ afgegeven. De school waar een peuterspeelzaal inpandig is, volgt de kinderen samen met
de pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang. Samen wordt gekeken naar een goede afstemming
tussen school en de peuterspeelzaal om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten
verlopen. We hanteren op alle scholen een stroomdiagram peuter-kleuter, zodat voor iedereen de route
duidelijk is.
Resultaten
In het kader van het resultaatgericht werken zijn het afgelopen jaar veel opbrengsten opgehaald en
verzameld. De belangrijkste zullen hieronder kort toegelicht worden.
Schoolweging en schoolspreiding
Voor alle scholen zijn de schoolweging en schoolspreiding in kaart gebracht. Hoe hoger de schoolweging,
hoe complexer de schoolpopulatie. Hoe kleiner de schoolspreiding, hoe homogener de groepen. Meest
opvallend binnen Prisma zijn:
-

Dr. Poels; hoge schoolweging, complexe schoolpopulatie.
De Liaan en De Kemp; lage schoolweging, verwachting hoge opbrengsten.
FavoRIET en De Pas; grote spreiding, meer differentiatie vereist.
Avonturier; geringe spreiding, meer homogene groepen.

Leerlingaantallen
Prisma heeft in 2021 14 leerlingen minder dan het jaar ervoor. De prognoses geven aan dat we de
komende jaren een lichte groei gaan zien.
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Eindtoets
We zien dat 6 scholen op de eindtoets 2021 boven landelijk gemiddelde scoren. Dat zijn er 2 meer dan
in 2019. We zien dat 10 van de 11 scholen boven de absolute ondergrens scoren (signaleringswaarde).
Ondanks corona is er een duidelijke groei zichtbaar.
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Eindtoets (3 jaar gemiddelde)

Eindtoets 2021

Schooladvies versus Route 8
Binnen Prisma adviseren we kansrijk middels het protocol PO-VO dat op alle scholen gehanteerd wordt.
We hebben nu de data en zijn gestart met het duiden hiervan. We zien dat 239 leerlingen de eindtoets
hebben gemaakt en dat er 6 leerlingen niet mee hebben gedaan. Bij 70 leerlingen (29,3 %) geeft de
eindtoets een indicatie voor een hoger advies dan het voorlopige schooladvies. Er zijn 70
heroverwegingen geweest en dit heeft geresulteerd in 10 bijstellingen (4,2%).
Bestendiging in het VO
We hebben gegevens over hoe de leerlingen na 3 jaar in het VO functioneren. Zitten ze nog steeds op
hetzelfde niveau als het schooladvies of zijn ze op- of afgestroomd? Deze cijfers zijn onderwerp van
gesprek binnen het KT-overleg. Vraag hierbij is wat deze gegevens ons zeggen en wat we hieruit kunnen
meenemen in de advisering op de basisschool. We scoren als Prisma scholen in de range tussen 50% 90%.
Tussenresultaten
Alle scholen gebruiken de analyse van de tussenresultaten voor het nemen van passende maatregelen.
Vier scholen (De Kemp, Avonturier, De Liaan en De Groenling) voldoen bij de M-toetsen aan de Prisma
norm en scoren op 4 van de 6 toetsen boven het landelijk gemiddelde. Alle andere scholen scoren nog
niet boven deze norm op basis van hun schoolweging.
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Drie scholen hebben een groep 7 die in schooljaar 2021-2022 op basis van de resultaten op de M-toetsen
een risico lopen met betrekking tot de Route 8 (FavoRIET, Dr. Poels en De Groenling). Zij voldoen niet
aan de norm die gesteld is binnen Prisma voor de groepen 7. Op basis van de E-toetsen zien we op De
Pas, Dr. Poels, FavoRIET en Onder de Linden een zorgsignaal. Deze scholen maken een extra
interventieplan voor groep 8 in het schooljaar 2022-2023.
Bijna alle scholen hebben technisch lezen in hun schoolverbeterplan opgenomen. Dit heeft effect in de
groepen 3 en 4. In de groepen 5 heeft dit nog minder effect gehad. Bij rekenen zien we in groep 4 een
duidelijke groei ten opzichte van eerdere metingen. Mogelijk heeft de aandacht voor het
leerkrachthandelen zich niet uitsluitend beperkt tot één vak. De uitval bij begrijpend lezen is nog niet
duidelijk. De schoolweging en grootte van de school lijken geen invloed te hebben op de resultaten.

Conclusie onderwijskwaliteit
Het stelsel van kwaliteitszorg is vanaf 2020 in ontwikkeling. Ondanks hindernissen als de gevolgen van
corona en het lerarentekort, zien we beweging op alle niveaus. De werkwijze van plannen, doen,
plannen, doen is doorbroken. Het reflecteren op basis van meetbare en waarneembare bevindingen om
vervolgens acties bij te stellen/aan te passen is zichtbaar. Naast het werken aan de juiste competenties
in onze leertrajecten ontwikkelen we ook praktische leidraden/werkwijzen en eenduidige
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observatietools. Deze verzamelen we in onze ‘gereedschapskist’: het digitale kwaliteitshandboek. Op
deze wijze werken we gaandeweg aan het beheer en het verbeteren van ‘hier zijn we van’ en ‘zo doen
we het’. We zijn trots op de manier waarop we nu groeien binnen Prisma. In januari 2022 komt de
inspectie voor een 4-jarig bestuursonderzoek. Een mooi moment om onze ontwikkelingen te
presenteren.

2.2 Personeel & Professionalisering
Ook in 2021 heeft corona een impact gehad op de ontwikkeling binnen Prisma. In het voorjaar, maar
vooral in het najaar heeft corona geleid tot veel verzuim onder leerlingen en leerkrachten. Groepen
kwamen thuis te zitten vanwege de quarantaine maatregelen. Groepen mochten wederom niet meer
mengen in de school en het dragen van mondkapjes en zelftesten deden hun intrede in de school.
Dit heeft weer een grote inspanning gevraagd van al het onderwijspersoneel. Zo werd er een groot
beroep gedaan op de ICT vaardigheden, het prioriteren van de lesstof, het zoeken naar de juiste
materialen en het in beeld krijgen en houden van alle leerlingen. We borgen het werken zoals we in de
tweede lockdown hebben gedaan voor een mogelijke nieuwe lockdown. En de goede ervaringen tijdens
het thuiswerken blijven we nu ook nog op school gebruiken. Er is ook in 2021 weer sprake geweest van
een enorme veerkracht en flexibiliteit. Zorgen voor de juiste balans in deze onzekere tijden blijft echter
een uitdaging voor iedereen.
De focus met betrekking tot ons personeel ligt op het binden en boeien van medewerkers, groeien en
ontwikkelen en het delen van kennis. Daardoor zal onder andere de duurzame inzetbaarheid nu en in
de nabije toekomst, gewaarborgd worden. Er zijn in samenwerking met directeuren en medewerkers,
beleidsstukken opgesteld om de basis en kaders te borgen.
Personeelsbestand
Het personeelsbestand binnen Prisma zag er in 2021 als volgt uit.

Peildatum 31-12-2021

Functiehuis
In 2021 is het functiehuis geactualiseerd en de GMR heeft daarbij instemming verleend. Hierbij is zoveel
als mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande voorbeeldfuncties zoals landelijk en binnen de sector
opgesteld. Het functiehuis wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien, indien van toepassing.
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Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw in 2021 was als volgt.
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Professionalisering en ontwikkeling
We verstevigen het onderwijskundig leiderschap door een intensief trainingstraject met alle
schoolleiders, zodat zij vanuit visie participatie en vertrouwen tot stand kunnen brengen en zodoende
doelen kunnen verbinden met een professionele cultuur op hun school. We hechten veel belang aan
hun persoonlijke ontwikkeling, het nemen van collectieve verantwoordelijkheid en het centraal stellen
van het primaire proces. Het kunnen voeren van op ontwikkeling gerichte feedbackgesprekken maakt
deel uit van de professionalisering.
Leerkrachten hebben zicht op hun ontwikkeling voor wat betreft de beheersing van hun pedagogische
en didactische vaardigheden in de opbouw van eenvoudig naar complex. Daarvoor gebruiken we de
piramide van Van der Grift en de daarop gebaseerde kijkwijzers. Directeuren, KT-ers en collega’s
gebruiken deze bij klassenbezoeken gevolgd door feedbackgesprekken. Iedere medewerker heeft een
eigen plan voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
In 2021 is de gesprekkencyclus geëvalueerd middels een vragenlijst onder leidinggevenden en een
steekproef bestaande uit een tweetal medewerkers per school en ondersteuningsbureau. De
bevindingen zijn verwerkt in de cyclus en de ondersteunende formulieren. Aanvullend op de
gesprekkencyclus is er in 2021 professionaliseringsbeleid ontwikkeld om de kaders te schetsen omtrent
(individuele) scholing en beschikbare middelen binnen de CAO PO.
Er zijn een tweetal bovenschoolse coaches aangesteld voor starters. In 2021 heeft een evaluatie
plaatsgevonden. Jaarlijks zal de evaluatie en eventuele aanpassingen, uitgezet en verwerkt worden.
Flexpool/vervangerspool
In het kader van binden en boeien van nieuwe medewerkers is de flexpool/vervangerspool afgeschaft
met ingang van schooljaar 2021-2022. Het budget dat afgedragen werd door de scholen ter bekostiging
van de flexpool is weer toegevoegd aan de scholen. Scholen kunnen hiermee een eigen flexibele schil
creëren en zijn zelf verantwoordelijk voor het opvangen van kort- en/of langdurig verzuim.
Gevoerde beleid m.b.t. beheersing van uitkeringen na ontslag (RJ 660.514)
Het beleid van Prisma is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door intensief
met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. In
situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden, wordt in iedere
individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging gemaakt over toekenning van een
ontslaguitkering en de eventuele hoogte daarvan. Na een ontslag wordt de instroomtoets bij het
participatiefonds gerealiseerd om zodoende te voorkomen dat uitkeringskosten ten laste van de
organisatie worden gebracht.
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Subsidies personeel
Subsidie doorgroei onderwijsassistent naar leerkracht (deeltijdpabo)
In 2021 zijn 2 onderwijsassistenten gestart met de deeltijdpabo (Fontys) vanuit de landelijke subsidie
doorgroei onderwijsassistent naar bevoegd leerkracht. Hiervoor heeft Prisma een subsidie ontvangen
vanuit DUO.
RAP (regionale subsidie personeelstekort) subsidiegelden
In samenwerking met zeven schoolbesturen in Noord-Limburg is in 2020 een RAP aangevraagd en voor
twee jaar toegekend. Doelen waarop de subsidie is aangevraagd en toegekend in schooljaar 2020-2021
zijn voor Prisma: doorstroom OOP naar OP, post HBO opleiding leerkrachten, starters begeleiding,
bestuurlijk overleg en versterken HR netwerk.
Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage van Prisma bedroeg over kalenderjaar 2021 gemiddeld 6,8%. De
meldingsfrequentie was 0,47% in 2021. De lockdown aan het begin (t/m 7 februari) en eind (vanaf 18
december) van 2021 kunnen hierbij van invloed zijn geweest. In 2021 is er 1 arbeidsongeval gemeld.
Gemiddeld ziekteverzuimcijfers Stichting Prisma
Jaren
2018
2019
2020
Cijfers in %
6,8
7,0
8,5
Bron: AFAS (op basis van de CBS methode, excl. Zwangerschapsverlof)

2021
6,8

Meldingsfrequentie
Jaren
2018
Cijfers in %
0,7
Bron: AFAS

2021
0,47

2019
0,57

2020
0,47

De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een kalenderjaar. De
meldingsfrequentie wordt berekend door het aantal ziekmeldingen in een periode te delen door het
totaal aantal werknemers.
CAO PO
De PO Raad en de vakbonden hebben op 2 november 2021 het cao-akkoord voor primair onderwijs voor
2021 ondertekend. De lonen zijn vanaf januari 2021 met terugwerkende kracht met 2,25% verhoogd. In
december 2021 wordt de eindejaarsuitkering éénmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%. Over de 500
miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van
salarissen in het primair onderwijs, maken de PO Raad en onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor
2022.
Werkdrukmiddelen
Elke school heeft voor het schooljaar 2021-2022 een bedrag van €252 per leerling aan
werkdrukmiddelen toegekend gekregen en in dit kader een bestedingsplan opgesteld. Dit is gebeurd in
overleg met het team en met goedkeuring van de P-MR. In de bestedingsplannen komt tot uitdrukking
hoe de middelen zijn ingezet. Dat kan zijn voor personeel, materieel, professionalisering of overige
bestedingsdoelen. Vrijwel het hele bedrag werd besteed aan uitbreiding van de formatie (leerkrachten
en onderwijsassistenten). Incidenteel werd een gedeelte gebruikt ten behoeve van de inzet van
vrijwilligers tijdens de pauzes. Ook werden er niet financiële maatregelen genomen om werkdruk te
verminderen. Het gaat dan onder andere om bewuste keuzes maken bij verdeling van taken die onder
de verantwoordelijkheid van de leerkracht vallen, verbeteren van de samenwerking, vieringen niet te
groots opzetten en efficiënter werken in teamverband.
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Vertrouwenspersonen Personeel
In de zomer van 2020 zijn binnen Prisma twee vertrouwenspersonen Personeel aangesteld. Deze
vertrouwenspersonen functioneren naast de vertrouwenspersonen die gericht zijn op klachten van
ouders en eventueel kinderen. Door de uitbraak van het coronavirus is de start van de twee
vertrouwenspersonen iets vertraagd. In het kalenderjaar 2020 is geen beroep gedaan op de
vertrouwenspersonen personeel.
Gedurende het gehele jaar 2021 zijn de heer Jan Meens en mevrouw Malva Driessen onze
vertrouwenspersonen geweest. In 2021 is twee keer een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen
personeel. Beide meldingen zijn, na contact met een vertrouwenspersoon, door de melders zelf
opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld. Eén melding had betrekking op door melder ervaren
psychische druk en de tweede melding was roostertechnisch van aard. Bij deze meldingen werd duidelijk
dat de communicatie tussen de betrokken personeelsleden en de vertrouwenspersonen personeel
moeizaam tot stand was gekomen. Een en ander hing samen met het feit dat de binnenkomende mails
(die binnenkwamen via een apart ingesteld mailadres bij Prisma) niet automatisch werden doorgesluisd
naar de privé mailadressen van de vertrouwenspersonen, waardoor de eerste melding lang was blijven
liggen en door tussenkomst van het ondersteuningsbureau bij de vertrouwenspersonen terechtkwam.
Omdat deze situatie als zeer onwenselijk werd ervaren door alle partijen is besloten de privé
mailadressen van de vertrouwenspersonen bekend te maken bij het personeel via intranet. Dit is in
schooljaar 2021-2022 geëffectueerd.
In het najaar van 2021 heeft de jaarlijkse bijeenkomst van contact- en vertrouwenspersonen Prisma
plaatsgevonden. Voorafgaand aan en ter voorbereiding van deze bijeenkomst was er een kennismaking
met de vertrouwenspersoon ouders (GGD), de vertrouwenspersonen personeel en de bestuurder.
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
Binden en boeien: scholing
Ook voor de komende jaren wordt sterk ingezet op ontwikkeling en scholing. Individuele afspraken
worden vastgelegd in een POP (gesprekkencyclus). Naast afspraken uit de CAO wordt er ingezet op extra
scholing voor schoolleiders (directeuren en teamleiders) binnen het leiderschapstraject. Daarnaast
starten vanuit de RAP (subsidie) een drietal medewerkers vanuit Prisma aan de scholing voor Toekomst
bewust schoolleider basisbekwaam.
Binden en boeien; binden
De inzet van de bovenschoolse coaches wordt gecontinueerd in 2022. Er zal in het voorjaar van 2022
wederom een evaluatie plaatsvinden. Tijdelijke medewerkers ontvangen een vaste aanstelling conform
de criteria uit de procedure ‘Beoordeling tijdelijk personeel’.
Werving en selectie
In 2022 zullen er vacatures ontstaan voor de nieuwe rol als teamleider binnen Prisma voor scholen met
minder dan 150 leerlingen. Het werven en behouden van kwalitatief goed personeel zal de komende
jaren een uitdaging blijven.
Personeel- en informatiesysteem
In 2022 zullen de puntjes op de i worden gezet, na de een grootschalige AFAS conversie per 1-1-2022
in samenwerking met AK+ en Quoratio.
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2.3 Huisvesting & Facilitair beheer
Terugkijkend op 2021 en vooruitkijkend op de toekomstige ontwikkelingen vormen onderstaande
projecten en onderwerpen prominente agendapunten.
Binnenklimaat gebouwen
Sinds het begin van de coronapandemie is het binnenklimaat in onderwijsgebouwen een thema dat veel
aandacht heeft, zowel bij de overheid als bij schoolbesturen. De landelijke overheid heeft een
subsidiebedrag beschikbaar gesteld (SUVIS) om verbeteringen aan te brengen. De gemeente Peel en
Maas heeft hiervoor een aanvraag ingediend die helaas is afgewezen omdat het budget binnen zeer
korte tijd overtekend was. In november 2021 is het budget verhoogd en is de aanvraag opnieuw
opengesteld. Het is nog niet bekend of de aanvraag dit keer gehonoreerd zal worden.
In de tussentijd heeft Prisma niet stil gezeten. We hebben een gebouwbeheersysteem aangeschaft dat
is aangesloten op de installaties in onze gebouwen. Daarmee zijn de problemen niet opgelost omdat de
gebouwen in veel gevallen sterk verouderd zijn. Maar we kunnen nu metingen verrichten en de
installaties op afstand (via een app) monitoren en aansturen. Onder andere het CO2-gehalte in de
klaslokalen wordt nu continu gemeten. In gebouwen die niet zijn voorzien van een mechanisch
ventilatiesysteem, kunnen we alleen ventileren door deuren en ramen te openen. Bij renovaties en
nieuwbouw moeten we voldoen aan het Bouwbesluit en stelt de gemeente de eis dat het gebouw als
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) wordt opgeleverd en daarnaast voldoet aan de classificatie Frisse
Scholen klasse B.
De planning van renovaties en (ver)nieuwbouw is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
van de gemeente. Elke renovatie wordt beschouwd als een apart project waarvoor een businesscase
wordt opgesteld die door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden.
IKC Kloosterstraat
Na de zomervakantie van 2021 is gestart met de renovatie en uitbreiding van de voormalige St.
Odaschool in Helden. Als het project volgens planning verloopt, is de oplevering rond de zomervakantie
van 2022. Het nieuwe gebouw gaat dan onderdak bieden aan basisschool de Pas en Hoera kindercentra.
Een prachtig gebouw in een bosrijke omgeving die perfect aansluit op de onderwijsvisie van de Pas:
Samen Buiten Bezig Zijn (SBBZ).
Businesscase IKC De Riet
In augustus 2020 fuseerden OBS Nieuweschool en BS de Wissel. De nieuwe openbare basisschool draagt
de naam OBS FavoRIET. De Riet is de naam van de wijk waarin de school is gelegen. Beide gebouwen op
het schoolterrein dateren uit eind jaren ’70 begin jaren ’80 van de vorige eeuw. In technisch opzicht
voldoen zij niet aan de eisen van het bouwbesluit waardoor het binnenklimaat verre van optimaal is. De
school kampt met ruimtegebrek omdat de school voor speciaal basisonderwijs De Fontein en
ontwikkelgroep De Ballon van PSW ook in de gebouwen zijn gehuisvest. In 2024 wil Hoera kindercentra
het gebruik van deze locatie uitbreiden, als de huurovereenkomst voor hun gebouw aan de Ruijsstraat
in Panningen afloopt.
Genoeg redenen voor het maken van bouwplannen op basis van een architectenstudie. Er is een
businesscase opgesteld, die in het voorjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij goedkeuring
door de raad start de uitwerking van een aantal scenario’s die zijn gebaseerd op gedeeltelijke renovatie
en uitbreiding van de bestaande gebouwen. Omdat renovatie van verouderde gebouwen vaak een
duurdere oplossing is, is ook nieuwbouw een optie.
IKC De Kemp
Het kerkdorp Egchel is een kern in de gemeente Peel en Maas waar nieuwbouw heeft geleid tot een
substantiële groei van het aantal kinderen. Het schoolgebouw is gedateerd en biedt te weinig ruimte
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om deze groei op te vangen. In het IHP van de gemeente staat de Kemp in 2024 op de nominatie om
gerenoveerd te worden. In 2019 werd het gebouw al tijdelijk uitgebreid met een unit die werd geleverd
door C3 Living in Panningen. In 2021 werd vastgesteld dat ook deze uitbreiding niet voldoende is. Eind
2021 is de gemeente akkoord gegaan met nog een tijdelijke uitbreiding. Deze unit, die is voorzien van
een toiletruimte en een garderobe, wordt begin 2022 in de carnavalsvakantie geplaatst. Bij renovatie of
nieuwbouw kunnen deze units ook worden ingezet als tijdelijke opvang.
BS De Groenling
De Groenling kampte in 2021 met een gebrek aan ruimte. Het aantal kinderen is tegen de verwachting
in toegenomen. Groep 7 en 8 van de Groenling kregen tot en met vorig schooljaar onderwijs op locatie
Kinderdroom, die in eerste instantie gebouwd is voor kinderopvang. Door de coronacrisis ging de
sportschool waarin Kinderdroom is gevestigd, gebruik maken van de buitenruimte waardoor veel
geluidsoverlast ontstond. Bovendien was de installatie in het gebouw in een relatief koude winter niet
in staat om te zorgen voor een optimale temperatuur. Dat heeft ertoe geleid dat groep 7 aan het begin
van het schooljaar 2021-2022 is teruggekeerd naar het gebouw de Groenling. Groep 8 maakt tijdelijk
gebruik van een ruimte in het bestuurskantoor van Prisma.
Door de terugkeer van groep 7 in combinatie met een hoger aantal kinderen ontstond in de Groenling
een ruimtetekort. In samenwerking met de gemeente is aan het einde van 2021 een oplossing gevonden
door tijdelijk ruimte te huren in het voormalige gebouw van de Rabobank, dat op loopafstand van de
Groenling ligt. De gemeente werkt aan een definitieve oplossing door extra ruimte in de Groenling te
creëren. De verwachting is dat aan het einde van 2022 de hele school weer in één gebouw is gehuisvest.
Prisma Schoonmaak BV
Met ingang van 2021 heeft Prisma het schoonmaakonderhoud weer in eigen beheer genomen. In
samenwerking met Facility Cost Control, een bedrijf dat is gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening,
hebben we een eigen schoonmaakbedrijf opgericht: Prisma Schoonmaak BV. Prisma Schoonmaak werkt
alleen voor Prisma en hoeft daarom geen btw af te dragen. Het personeel is in dienst van de BV en wordt
aangestuurd door een operationeel manager van FCC. FCC neemt ook de financiële bedrijfsvoering van
de BV voor zijn rekening. De kwaliteit van de geleverde diensten wordt gemonitord. De
schooldirecteuren geven rapportcijfers voor een aantal aspecten. Die zijn zodanig dat we na een jaar
mogen concluderen dat het een goede stap was om het schoonmaakonderhoud weer zelf uit te voeren.
De doelstelling van komend jaar is het realiseren van een kostenbesparing door efficiencyverbetering.
Met de oprichting van een eigen bedrijf zijn de schoonmaakkosten uiteindelijk lager dan bij uitbesteding.
In 2021 waren er aanloopkosten waardoor de kosten nog relatief hoog waren. Ook de coronacrisis heeft
tot hogere schoonmaaklasten geleid. Het is nog niet duidelijk of corona in 2022 hierin nog een rol blijft
spelen.

2.4

Financieel beleid

Doelen en resultaten
Prisma stelt eenmaal in de vier jaar een strategisch beleidsplan op, waarin ook het financieel beleid voor
deze periode wordt beschreven. Prisma streeft naar een gezonde en transparante financiële basis op
stichting en op schoolniveau, dienend aan de onderwijsdoelstellingen.
Op stichtingsniveau is sprake van één begroting. Deze begroting valt uiteen in 14 deelbegrotingen. Naast
de 11 schoolbegrotingen is er ook een begroting voor de overkoepelende (bovenschoolse) onderdelen
ondersteuningsbureau, bovenschools en passend onderwijs. De schooldirecteuren zijn financieel
verantwoordelijk voor de begroting van hun eigen school. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het
geheel en voor de deelbegrotingen bovenschools.
Een van de doelen uit het SBP is een gezonde en transparante financiële basis op stichtings- en
schoolniveau, dienend aan de onderwijsdoelstellingen. Dit betekent:
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• Er is een (meerjaren)begroting waarin de verdeling van middelen transparant is en wordt
verantwoord. Uitgangspunt is dat het geld de leerling volgt, waarbij een afdracht plaatsvindt van
scholen voor instandhouding van het bovenschools gedeelte en het ondersteuningsbureau. De
basis voor de afdracht is het aantal leerlingen.
• De term bovenschools wordt in dit verband gebruikt om kosten en opbrengsten te verantwoorden
die niet direct kunnen worden toegerekend aan een school of waarvan het kwalitatief of beter en
efficiënter is dit bovenschools te doen.
• Op stichtingsniveau wordt uitgegaan van een sluitend meerjarenperspectief, maar is het mogelijk
reserves in te zetten ten behoeve van incidentele kwaliteitsimpulsen, continuïteit of het opvangen
van risico's of schommelingen in de bekostiging.
• Op schoolniveau is de begroting binnen het meerjarenperspectief minimaal budgetneutraal.
Per maand worden de cijfers gemonitord en vindt verslaglegging plaats in een managementrapportage.
Opvallende zaken worden direct door de afdeling Financiën met budgethouders (directeuren en CvB)
besproken. Budgethouders hebben de mogelijkheid om zelf online de stand van zaken te bekijken. Met
goedkeuring van het CvB hebben directeuren de mogelijkheid exploitatie overschotten van het ene jaar
in te zetten in het volgende jaar. In het algemeen worden er geen reserves op schoolniveau opgebouwd.
Treasurybeleid
Het treasurybeleid van Prisma ligt vast in het treasurystatuut dat is geactualiseerd naar de geldende
normen die door het ministerie van OCW zijn vastgelegd. Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend
aan de primaire doelstelling van Prisma, het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van
het financieel beleid, het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie.
Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:
•
•
•
•
•

Voldoende liquiditeit op korte en lange termijn (behoefte ligt vast in de liquiditeitsbegroting)
Lage financieringskosten (indien mogelijk met garantiestelling van rijks- of gemeentelijke
overheid)
Liquideerbare en risicomijdende uitzettingen
Kosteneffectief betalingsverkeer
Beheersen en bewaken van financiële risico’s waaronder het renterisico.

Allocatie van middelen
De onderwijsmiddelen die we ontvangen worden verdeeld over de scholen. Een deel wordt
bovenschools op bestuursniveau ingezet om kosten te dekken van de onderwijsondersteuning.
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke middelen aan de scholen zijn verstrekt en hoe de
verdeling heeft plaatsgevonden. Tevens is zichtbaar welke middelen op bestuursniveau zijn ingezet.
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Onderwijsmiddel

allocatie uitgangspunt

Personele bekostiging regulier
Personele bekostiging groei
Bijzondere en aanvullende bekostiging NPO
Personeel- en arbeidsmarktbeleid
Prestatiebox
Materiële instandhouding regulier
Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid
Leerlinggebonden financiering
Subsidie voor studieverlof
Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging
Budget lichte ondersteuning
Overige subsidies OCW (o.a. werkdrukmiddelen)
Vergoeding gemeente
Vergoeding gemeente voor huisvestingszaken

scholen conform overzicht DUO
bestuur
o.b.v. plannen per school
scholen conform overzicht DUO
scholen conform overzicht DUO
scholen conform overzicht DUO
scholen conform overzicht DUO
leerlingen met visuele beperking
school studerende medewerker
fusieschool
verdeling per school vanuit SWV
scholen conform overzicht DUO
scholen conform overzicht gemeente
bestuur

Onderwijsachterstandsmiddelen
De middelen voor onderwijsachterstanden worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 verdeeld
op basis van de CBS-indicator. Met deze indicator krijgt het Rijk in beeld op welke basisscholen de
achterstandenproblematiek het grootste is. Bij het opstellen van de nieuwe indicator is met een
analysemodel onderzocht welke omgevingskenmerken het meest bepalend zijn voor
onderwijsachterstanden (schoolprestaties gecorrigeerd voor intelligentie) en hoe zwaar zij moeten
meewegen in de indicator. Uit het analysemodel blijkt dat de indicator de volgende
omgevingskenmerken moet bevatten om het risico op onderwijsachterstanden zo goed mogelijk te
kunnen bepalen: het opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader, het land van herkomst van de
ouders, de sociaal economische thuissituatie, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, en het
gemiddelde opleidingsniveau van moeders van leerlingen op school.
Prisma heeft de onderwijsachterstandsmiddelen volledig toegekend aan de betreffende scholen. De
CUMI-regeling zit verwerkt in de bekostiging voor SBO Fontein en wordt ook volledig toegekend aan de
school.
Investeringen
Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van de schoolgebouwen, liggen de
investeringen van Prisma met name op het vlak van:
• Meubilair/inventaris
• Buiteninrichting
• Leermethoden
• ICT
De reguliere investeringen per school worden opgenomen in de schoolbegrotingen en via dat spoor al
dan niet goedgekeurd door het College van Bestuur. Bepaalde investeringen worden Prisma-breed
gecoördineerd. Zo zal de komende jaren een groot gedeelte van het leerlingenmeubilair worden
vervangen.
De in 2021 gedane investeringen bestaan uit reguliere investeringen uit de schoolbegrotingen.
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2.5 Risico’s en risicobeheersing
Risicomanagement draagt bij aan het op een verantwoorde wijze realiseren van onze strategische
doelen. Risicomanagement maakt onderdeel uit van onze reguliere P&C-cyclus en de daarbij horende
rapportages aan de RvT.
In mei 2019 zijn in een gezamenlijke sessie met CvB, directeuren en stafmedewerkers, de belangrijkste
risico’s voor Prisma in beeld gebracht.
Risico’s zijn gebeurtenissen en situaties die een negatief effect hebben op de doelstellingen die zijn
gedefinieerd in het strategisch beleidsplan. Voor de meerjarenbegroting zijn de belangrijkste risico’s in
beeld gebracht.
Vooralsnog definiëren we de volgende risico’s:
1. Terugloop van leerlingenaantallen en bijbehorende beheersing van de formatie
2. Ontwikkeling van onderwijskwaliteit
3. Kwaliteit en continuïteit onderwijs als gevolg van het lerarentekort
4. Beheersing ziekteverzuim en eigen risicodragerschap
5. Instabiliteit in en onvolledige indexatie van de bekostiging
6. Bekostigingssystematiek samenwerkingsverband Passend Onderwijs
In 2022 zal een risico-analyse worden opgesteld, waarbij de risico’s opnieuw worden
gedefinieerd/herijkt met daarbij een inschatting van de kans en de impact van betreffende risico’s.
Hiermee willen we het bewustwordingsproces binnen de organisatie versterken en actualiseren en
gezamenlijk nadenken over de maatregelen die getroffen kunnen en moeten worden om de risico’s
zoveel als mogelijk te mitigeren. Op basis van de risico-analyse zullen we ook onze vermogenspositie
beoordelen; welke omvang dient ons buffervermogen te hebben om de risico’s afdoende af te dekken.
Arbobeleidsplan en RI&E
Risico’s die we lopen in het kader van een gezond- en veilig schoolklimaat zijn opgenomen in het
Arbobeleidsplan van Stichting Prisma. Elke school heeft een eigen Schoolveiligheidsplan dat is afgeleid
van het Arbobeleidsplan. Het Schoolveiligheidsplan bevat schoolspecifieke thema’s en afspraken op het
gebied van sociale en fysieke veiligheid. In het Arbobeleidsplan is ook de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgenomen. In het plan van aanpak (PvA) dat een onderdeel is van de RI&E zijn alle
risico’s en knelpunten opgenomen.
AVG-richtlijnen
Risico’s die we lopen in het kader van de wet op de privacy worden afgedekt door ons AVG-beleid. We
voldoen hiermee aan de richtlijnen. Er is een privacy officer aangesteld en waar nodig maken we gebruik
van externe deskundigen op dit gebied. Eventuele datalekken en overige incidenten worden gemeld bij
de privacy officer.

2.6 Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt vanuit twee invalshoeken een belangrijk item voor Prisma.
Enerzijds betreft dit onze schoolgebouwen; bij renovaties en nieuwbouw wordt als norm Bijna Energie
Neutraal Gebouw (BENG) gehanteerd.
Anderzijds is het thema duurzaamheid geïntegreerd in het onderwijs aan onze kinderen. We hanteren
hierbij geen Prisma-breed stramien; elke school geeft daar op zijn eigen manier invulling aan, zodat dit
zo goed mogelijk aansluit op de lokale situatie per school en de omgeving waar deze school deel van uit
maakt.
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3. Verantwoording financiën
In dit hoofdstuk wordt de financiële staat van Prisma verantwoord en toegelicht. Het geeft de
belangrijkste financiële gegevens weer die in uitgebreidere vorm zijn opgenomen en terug te lezen in
de jaarrekening 2021 en in de meerjarenbegroting 2022 t/m 2026.
In de eerste paragraaf worden het meerjarenperspectief belicht, de tweede paragraaf geeft een analyse
van de staat van baten en lasten en de balans. Tenslotte wordt in de derde paragraaf de financiële
positie, waaronder de signaleringswaarde van het eigen vermogen van Prisma nader beschouwd.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Prisma is een financieel gezonde stichting. Het leerlingenaantal blijft redelijk stabiel en zal naar
verwachting de komende jaren zelfs weer licht stijgen. De tijdelijke NPO gelden kunnen we over een
langere periode gebruiken om continuïteit en kwaliteit te bieden voor kinderen en personeelsleden. We
zijn in control en hebben voldoende reserves en liquide middelen voor het doen van investeringen en
het opvangen van fluctuaties in onze uitgaven. De begroting laat voor 2022 een positief
exploitatieresultaat zien en ook het meerjaren perspectief is positief.
Onze robuuste financiële positie vormt een sterke basis voor het waarmaken van onze missie en visie
om de samenleving mooier te maken door betekenisvol onderwijs, waarbij kinderen kennis en
vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en in de kindomgeving waarin ze leven.
Belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zal niet zijn om te zorgen voor voldoende financiële
middelen, maar de beperkingen in de mogelijkheden van de inzet daarvan. Deze beperkingen liggen met
name op het vlak van personeelstekorten. Sectorbreed is het lerarentekort een probleem en ook Prisma
heeft hier mee te maken. We zullen derhalve nieuwe inzichten moeten verwerven hoe we onze scholen
anders kunnen organiseren, met name op het gebied van welke functionarissen worden ingezet en in
welke verhoudingen. Hierbij willen we kiezen voor structurele oplossingen die leiden tot minder
werkdruk en meer kwaliteit.
Leerlingenaantallen
Het leerlingenaantal is de basis voor de rijksbijdragen. De rijksbijdragen vormen het grootste gedeelte
van onze bekostiging en voor het financieel meerjaren perspectief vormt de ontwikkeling van het
leerlingenaantal daarom een zeer belangrijke factor. In onderstaande tabel staat de prognose van de
ontwikkeling van het leerlingenaantal. Deze is gebaseerd op de prognose van de geboortecijfers die
jaarlijks worden verstrekt door de gemeente. Deze cijfers worden besproken met de schooldirectie,
waarbij de prognose wordt gerelateerd aan de lokale ontwikkelingen en indien nodig wordt
aangescherpt.
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De prognose laat een lichte stijging zien in de komende jaren. Er is nog geen rekening gehouden met de
peildatum die als gevolg van de wijzigingen in bekostiging gaat veranderen van 1 oktober in 1 februari,
maar hierdoor zal geen ander beeld ontstaan.
Werkgelegenheid
Het aantal fte in dienst bij Prisma is het afgelopen jaar toegenomen, met name op basis van incidentele
middelen zoals de NPO gelden. Conform ons meerjaren bestuursformatieplan zal het aantal fte echter
de komende jaren licht afnemen. Wij verwachten desondanks geen personeelsoverschot, omdat er altijd
sprake is van natuurlijk verloop.

Aantal leerlingen per fte
In onderstaande tabel is het aantal leerlingen per fte weergegeven op basis van functiecategorie. Hierbij
zien we dat door de extra bekostiging van de afgelopen jaren de groepsgrootte binnen scholen van
Prisma relatief klein is. Voor iedere circa 17 leerlingen is er een fulltime leerkracht beschikbaar.
Aangezien leerkrachten meer taken hebben dan alleen lesgeven, kan dit echter niet direct vertaald
worden naar een gemiddelde groepsgrootte. De groepsgrootte is namelijk ook afhankelijk van het
onderwijsconcept, de schoolpopulatie en de gekozen organisatiestructuur van de school.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten

Prisma sluit het jaar 2021 met een positief resultaat van € 254K. Afgezet tegen het negatieve resultaat
van 2020 (-/- € 64K) zien we een positief verschil van € 318K. Ten opzichte van de begroting (-/- € 421K)
betekent dit een positieve afwijking van € 675K. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van meer
dan € 100K ten opzichte van de begroting weergegeven:
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Toelichting:
- Van de toegekende NPO-middelen € 512K voor het schooljaar 2021-2022 is € 290K uitgegeven.
Het restant ad € 222K is als bestemmingsreserve opgenomen op de balans per 31-12-2021.
- Tegenover de aanvullende opbrengsten voor extra hulp in de klas (€ 236K) staat een
vergelijkbaar bedrag aan extra kosten (€ 240K).
- In de begroting was voorzichtigheidshalve uitgegaan van een bedrag van € 15K voor aanvullende
bekostiging groei. Het daadwerkelijk bedrag was € 152K.
- De overige afwijkingen in de rijksbekostiging, onder meer bijstellingen als gevolg van indexatie,
bedroegen € 276K.
- We hebben de voorziening eigen risicodrager WGA opgehoogd met € 252K. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt doordat we in 2021 een extra medewerker in deze voorziening hebben
opgenomen, waarvoor we circa 10 jaar € 25K per jaar aan extra lasten hebben.
- Op aanwijzing van onze accountant hebben we in het verleden ontvangen middelen inzake
begeleiding buitenlandse nieuwkomers (€ 72K) en passend onderwijs (€ 76K) welke nog op de
balans stonden als nog te besteden middelen vrij laten vallen in het resultaat.
- De overige verschillen in de baten en lasten hebben we samengevoegd tot één post van € 148K
(positief).
Balans
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De meerjaren balans is afgeleid van de meerjaren exploitatiebegroting.
Kasstromen en financiering
Gezien onze robuuste liquiditeitspositie speelt financiering geen prominente rol in onze
bedrijfsvoering en kunnen schommelingen in het werkkapitaal goed opgevangen worden.
Door goed zicht te houden op de ontwikkeling van onze exploitatie én investeringsplannen kunnen we
voor wat betreft kasstromen volstaan met het sturen op hoofdlijnen.

3.3 Financiële positie
Kengetallen

Solvabiliteit 2
Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het verschaft inzicht in:
• de mate waarin de bezittingen (aan de activazijde van de balans) zijn gefinancierd met eigen
vermogen (incl. voorzieningen)
• de mate waarin een schoolbestuur in staat is om op langere termijn aan haar financiële
verplichtingen te kunnen voldoen.
De ondergrens van de solvabiliteit 2 is 0,30. Prisma zit hier ruim boven.
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Liquiditeit
Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. De liquiditeit geeft aan in
hoeverre een schoolbestuur in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen
(betaling van alle kortlopende schulden).
De liquiditeit van Prisma ligt ruim boven de ondergrens van 0,75.
Rentabiliteit
Rentabiliteit is een percentage dat aangeeft wat het resultaat is in vergelijking met de totale baten.
Bij een negatief resultaat is ook de rentabiliteit negatief. Dat betekent dat de stichting inteert op de
reserves. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten hebben en leiden tot een zwakke financiële
positie.
Prisma heeft voldoende eigen vermogen. Streven is dan ook om de rentabiliteit zoveel mogelijk rond de
nul te houden.
Signaleringswaarde eigen vermogen
In onderstaand schema is te zien hoe ons eigen vermogen zich verhoudt tot het normatief eigen
vermogen binnen het primair onderwijs.

Ons totaal (publiek) eigen vermogen bedraagt € 2.615K per 31-12-2021. Hiervan vormt de algemene
reserve ad € 2.393K de financiële buffer voor de langere termijn en betreft € 222K de
bestemmingsreserve NPO, welke is bestemd om additioneel in te zetten.
Het normatief (publiek) eigen vermogen betreft een indicatie van het eigen vermogen dat we als
stichting maximaal aan zouden mogen houden. Het kleine positieve resultaat signaleringswaarde geeft
aan dat het eigen vermogen van Prisma net boven de signaleringswaarde ligt.
In 2022 zal een risico-analyse worden opgesteld, waarbij de risico’s opnieuw worden
gedefinieerd/herijkt met daarbij een inschatting van de kans en de impact van betreffende risico’s.
Op basis van deze risico-analyse we ook onze vermogenspositie beoordelen; welke omvang dient ons
buffervermogen te hebben om de risico’s afdoende af te dekken.
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Verslag Raad van Toezicht
Het intern toezicht bij Prisma is in handen van de Raad van Toezicht (RvT). De opdracht en de actuele
samenstelling van de RvT werd hiervoor al vermeld bij de organisatiestructuur. Onderstaand het verslag
van de RvT over het jaar 2021.
De Raad van Toezicht houdt toezicht, adviseert (gevraagd en ongevraagd) het College van Bestuur (CvB),
fungeert als klankbord en vervult de werkgeversrol voor de voorzitter CvB. Bij vervulling van hun taak
richten de toezichthouders zich op het belang van de organisatie. De RvT bestaat uit maximaal vijf
personen. Elk lid is een generalist die een specialisme meebrengt. Vanaf 1 februari 2020 bestaat de raad
uit drie leden.
Per 31 december 2020 maken de volgende leden deel uit van de Raad van Toezicht:
1.
Mw. mr. L.T.G. van den Bongard, voorzitter, benoemd met als aandachtspunt toezicht op de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en in die rol rapporterend aan de gemeente;
Juridisch concerncontroller gemeente Roermond; Bestuurslid Opmaat Muziekschool
2.
Mw. drs. M.M.A.G. Lafleur-Janssen, tot mei 2018 onderwijsdirecteur voortgezet onderwijs.
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Buitengewoon (speciaal onderwijs Venlo
e.o.) - voorzitter Venloos Symfonie Orkest; Secretaris Stichtingsbestuur en vertrouwenspersoon
Waterscouting Belletable Stella Maris Venlo; Lid Taskforce Kunstencentrum Venlo; Lid van de
Klachtencommissie van LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs; Sittard). Mevrouw Lafleur-Janssen
heeft als aandachtsgebied het aspect onderwijs.
3.
Dhr. drs. P. Filott RA, voorgedragen door GMR; Manager Financiën & Control,
Laurentiusziekenhuis Roermond. Nevenfuncties: voorzitter MR OBS de Stapsteen Herten, Lid
Raad van Commissarissen Woningstichting Compaen Helmond. De heer Filott heeft als
aandachtsgebied Financiën.
Rooster van aftreden
Mw. mr. L.T.G. van den Bongard (Lucia)
Mw. drs. M.M.A.G. Lafleur-Janssen (Monique)
Dhr. drs. P.J.G. Filott RA (Paul)

03-04-2020
17-12-2019
17-12-2019

03-04-2024
17-12-2023
17-12-2023

De RvT en het CvB vergaderden in 2021 vijf keer. Ook vonden er periodiek overleggen plaats met de
GMR (twee maal) en het DB (twee maal). In september 2021 heeft een bijeenkomst (thema-avonden)
met de GMR plaatsgevonden over de kwaliteit van het onderwijs. Kenmerkend voor alle overleggen was
de open communicatie en het wederzijds vertrouwen.
Daarnaast waren er overlegmomenten met de GMR, het DB en het ondersteuningsbureau in het kader
van het werkgeversgesprek met de voorzitter CvB. Vanwege de COVID-19 pandemie heeft een gedeelte
van de deze bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. Er is naar gestreefd de bijeenkomsten met GMR en
DB zo veel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden, natuurlijk met inachtneming van de op dat moment
geldende regels. De RvT heeft het voornemen om jaarlijks twee scholen te bezoeken. Vanwege de
uitbraak van de COVID- 19- pandemie zijn de schoolbezoeken in 2021 uitgesteld tot 2022.
De reguliere vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter van de RvT en de voorzitter van het
CvB. De vergadercyclus van de RvT ligt vast en wordt grotendeels bepaald door de begroting,
tussentijdse rapportages, jaarrekening en het bestuursverslag. Er wordt gewerkt met een lijst van vaste
onderwerpen op de agenda waarin de P&C- cyclus is opgenomen.
Een van de toezichttaken van de RvT bestaat uit de borging van de kwaliteit van het onderwijs. Het
onderwerp ‘onderwijs en kwaliteit’ wordt dan ook periodiek besproken met de bestuurder. Het
handelen van de RvT richt zich primair op het belang van het kind en het thuisnabij onderwijs.
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In 2021 zijn er aparte thema-avonden georganiseerd die betrekking hadden op de kwaliteit van het
onderwijs, een bijeenkomst met de GMR, RvT en CvB en een bijeenkomst voor de Raad van toezicht en
de CvB. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid door een commissie bestaande uit een lid van de RvT, de
bestuurder en de kwaliteitsmedewerker. Bij alle geledingen zijn deze thema-avonden goed bevallen: ze
zorgden voor verbinding tussen de diverse lagen binnen Prisma en leverden energie op. Compliment
was zeker dat er tijdens die thema-avonden gewerkt werd vanuit de visie dat het kind centraal staat.
Tijdens RvT-vergaderingen wordt geregeld deskundigheid ingeroepen van het Ondersteuningsbureau.
In 2021 heeft het hoofd P&O een uitgebreide toelichting gegeven op het ziekteverzuim en de regionale
aanpak personeelstekort in het po.
De volgende onderwerpen zijn in 2021 in de RvT besproken:
• Prisma Schoonmaak B.V.
• Renovatieproject Kloosterstraat
• Integraal huisvestingsplan (IHP) gemeente Peel en Maas
• Bestuurs- en schoolverbeterplannen
• Accountantsverslag
• Toezichtsvisie en toetsingskader RvT
• Werkgeversgesprekken
• impact covid op onderwijs en medewerkers
• inzet NPO-middelen
• tevredenheidsonderzoeken medewerkers, ouders, leerlingen
• Jaarrekening en bestuursverslag 2020
• Management letter 2020
• Begroting 2022
• Bezoldiging CvB en RvT 2022
• Benoeming externe accountant
In mei 2020 is de bestuurder herbenoemd in de functie van voorzitter CvB voor een periode van 3 jaar
tot 15 juni 2023.
In het kader van het goed functioneren van de RvT en de zelfevaluatie van de RvT hebben in 2021 twee
bijeenkomsten met externe begeleider plaatsgevonden. Daarbij is het Toezichtkader nogmaals tegen
het licht gehouden en is een toetsingskader vastgesteld.
In april 2021 heeft de RvT een constructief gesprek gevoerd met de GMR. In juni 2021 is de RvT
aangesloten bij het reguliere overleg DB. Onder andere hierdoor verzamelt de RvT informatie om haar
taak goed te kunnen invullen. In september 2021 heeft een bijeenkomst met RvT, GMR en CvB
plaatsgevonden over de kwaliteit van het onderwijs.
Benoeming externe accountant
In het eerste kwartaal van 2021 heeft een aanbesteding naar de accountantsdiensten voor de jaren 2021
en verder plaatsgevonden. Deze aanbesteding is voorbereid door de
bestuurder, het hoofd financiën en een lid van de RvT. Op basis van de beoordeling van de inschrijvingen,
heeft de RvT in de vergadering van 6 april 2021 besloten de opdracht voor de jaarrekeningcontrole 2021
en verder te gunnen aan Van Ree Accountants.
Toezicht openbaar onderwijs
De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een schriftelijke verantwoording van het CvB over de kwaliteit van
het onderwijs, de financiële stand van zaken en de continuïteit van het openbaar onderwijs binnen
Prisma. Een afvaardiging van de gemeenteraad spreekt minimaal één keer per jaar met het CvB over het
onderwijs in het algemeen en over het openbaar onderwijs in het bijzonder.
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Indien de gemeenteraad van mening is dat de kwaliteit en/of de financiële continuïteit onvoldoende is
aangetoond, wordt het CvB verzocht om aanvullende informatie te leveren en op overeenstemming
gericht overleg te voeren met een afvaardiging van de gemeenteraad over de tekortkomingen en de
risico’s.
Permanente educatie
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de geplande fysieke bijeenkomsten in 2021 afgelast. Wel hebben
de RvT leden webinars bij de VTOI gevolgd over Toezicht in onderwijs, en omdenken in het onderwijs.
Leden van de RvT hebben in het kader van bijscholing online (vanwege pandemie) workshops en
lunchcolleges gevolgd (o.a. over dynamische oordeelsvorming, samenwerking onderwijs en
kinderopvang en over samenwerking versus fuseren).
Visie Raad van Toezicht op toekomst Prisma
-stakeholders centraal: wat hebben kinderen eraan, wat hebben ouders eraan (alles terugvertalen naar
het kind)
-als stichting of orgaan zelfstandig blijven en voor de toekomst alle opties voor bestaande en nieuwe
samenwerking open houden
-eigenheid van de stichting behouden: zelfsturing , gemeenschapszin, betrokkenheid en participatie /
burgerinitiatief
- ouders die zich herkennen in de organisatie, de mensen met wie ze te maken hebben
-financieel staat Prisma er goed voor, dat is de basis voor het eigentijdse onderwijs waar Prisma voor
staat en trots op is.
-meer naar buiten treden als organisatie en de ontwikkelingen die Prisma doormaakt. De buitenwereld
nog meer laten weten dat Prisma bouwt op een goed fundament voor goed onderwijs.
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Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR denkt mee over de beleidsontwikkeling van de stichting vanuit de belangen van de kinderen,
ouders en de leerkrachten. Ook ziet de GMR toe op kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van
onze scholen. De GMR werkt op overkoepelend niveau, terwijl de medezeggenschapsraden de belangen
van de eigen school behartigen. De GMR voert daarover overleg met het College van Bestuur. De GMR
bestond ultimo 202 uit 5 personeelsleden en 4 ouderleden. Het secretariaat van de GMR is per mail
bereikbaar: gmr@prisma-spo.nl.
Samenstelling GMR
Schooljaar 2020/2021

Schooljaar 2021/2022

Personeelsgeleding
Ans van Lier (secretaris)
Susan Sevens
Gerty van Loon
Hanneke Heijkens

Personeelsgeleding
Ans van Lier (secretaris)
Susan Sevens
Gerty van Loon
Hanneke Heijkens
Danny Van Den Berghe

Oudergeleding
Maike Hillen-Geraets (voorzitter)
Josien Houwen-Driessen
Lieke Neessen
Gieb Hermans
Jill Thijssen

Oudergeleding
Maike Hillen-Geraets (voorzitter)
Josien Houwen-Driessen
Gieb Hermans
Emanuelle Van Den Goor

In 2021 voerde de GMR regelmatig overleg met het CvB. Er kwamen onder meer de
volgende onderwerpen aan bod:
-

-

-

RI&E
Financiële uitgangspunten
MARAP
Begroting
Strategisch beleidsplan
IPB beleid
Verzuim
Corona
Oktobertelling
Professionaliseringsbeleid
Passend onderwijs
Taakbeleid
Statuten
CAO PO (werkverdelingsplan)
Scholing (thema avond MR-en)
Vakantierooster
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De GMR voert minimaal twee keer per jaar overleg met de RvT. Op 14 april 2021 en 17 november 2021
is de RvT hiertoe aanwezig geweest bij de vergadering van de GMR. Tijdens deze bijeenkomsten is de
algemene gang van zaken binnen de stichting besproken en zijn er afspraken gemaakt om samen te
sparren over onderwijs als de richtlijnen rondom Corona fysieke bijeenkomsten weer toelaten.
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