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 » Van de bestuurder 

Dit is de samenvatting van het bestuursverslag 2020. Hierin zijn de belangrijkste punten 
beschreven Het uitgebreide jaarverslag, de formele verantwoording van de ontwikkelingen in 
2020, kunt u vinden op onze website. Dat omvat het bestuursverslag en de jaarrekening van de 
Stichting PCBO Tytsjerksteradiel, waarvan de naam op 5 november is veranderd in Oarsprong, 
en van de Vereniging ter Ondersteuning van Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente 
Tytsjerksteradiel.

Uiteraard gaf dit jaar de Coronacrisis veel onzekerheid en onrust. Dit raakte iedereen, er waren 
onzekerheden over besmettingsgevaren en gezondheid, zorgen over de leeropbrengsten 
van kinderen en over de continuïteit. Ook nam het personeelstekort in de invalpoules verder 
toe. Toch, of juist nu, is er weer met veel toewijding en in gezamenlijkheid gewerkt aan goed 
onderwijs voor ieder kind. Binnen de scholen van Oarsprong (toen nog PCBO Tytsjerksteradiel) 
hebben we in hoog tempo het ‘afstandsonderwijs’ ingericht. Dit is gelukkig goed gegaan. Er is 
met vaart ingezet op de digitale mogelijkheden. Ook hebben we extra aandacht gegeven aan 
het volgen van de ontwikkelingen van de leerlingen. Mooi om te zien was dat, bij deze vertra-
ging van het hele systeem, kinderen weer hele andere vaardigheden leren.

Ook is hard gewerkt aan de ambities uit het Strategisch Perspectief 2020-2024, ons nieuwe 
beleidsplan waarmee de Raad van Toezicht heeft ingestemd. De bestuurswisseling per 1 
september 2020 is goed verlopen en er is gewerkt aan verdere professionalisering van het 
stafbureau en aan de strategische samenwerking en de regievaardigheid van directeuren. 

Het komende jaar zal er verder gewerkt worden aan de thema’s uit het Strategisch Perspec-
tief. De Raad van Toezicht heeft per mei 2021 een nieuwe bestuurder benoemd, de heer Ritske 
Tulner die zorg zal dragen voor borging van het ingezette beleid. 
          Eastermar, mel 2021

Aldert Hoksbergen  |  bestuurder a.i. 

Op 25 mei jl. heb ik het ‘stokje’ overgenomen van Aldert Hoksbergen. Het is goed om te consta-
teren dat de ambities uit het Strategisch Perspectief doorgang hebben gekregen en dat de 
organisatie klaar is om met de nodige lef en passie deze ambities verder inhoud te geven. 
Anders gezegd, Oarsprong maakt een ‘sprong foarut’ en dit jaarverslag laat zien dat die sprong 
gemaakt kan worden. Een compliment aan alle medewerkers die onder moeilijke omstandighe-
den en de nodige bestuurswisselingen voor die basis hebben gezorgd.  
          Eastermar, mei 2021

Ritske P. Tulner  |  Voorzitter College van Bestuur Oarsprong
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 » Missie en kernwaarden 

De missie en kernwaarden zijn in 2020 opnieuw geformuleerd in het Strategisch Perspectief.

Waar staan we voor?  We voelen ons sterk verbonden met de leerlingen, hun ouders, onze 

ketenpartners en met de mienskip. We helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en verder 

te ontwikkelen. We begeleiden hen in hun groei tot zelfbewuste, verantwoordelijke mensen, die 

zorg dragen voor zichzelf, voor anderen en voor onze leefomgeving. Onze kernwaarden hierbij 

zijn: Verbinden, Vertrouwen, Lef en Passie.

Vanuit verbinding kan iedere school in onze organisatie met zijn eigen karakter en eigenheid 

werken aan de mienskip.  We geloven dat we vanuit vertrouwen in elkaar een weg kunnen 

vinden om deze aarde een goede plek te laten zijn voor iedereen. We doen dat met ‘geloof, hoop 

en liefde’. We geven onze medewerkers en onze kinderen ruimte, we moedigen ze aan om hun 

talenten optimaal in te zetten. Voor kansrijke ideeën hebben we ook het lef om buiten de lijnen 

te kleuren als dat beter onderwijs oplevert voor een kind. Onze passie is onze kinderen in staat 

te stellen het beste uit zichzelf te halen. 

Oarsprong omvat vier ONTMOETINGSSCHOLEN en  
8 CHRISTELIJKE SCHOLEN. De grootte van de scholen 
varieert van 44-280 leerlingen. De onderwijskundige 
concepten verschillen van elk jaar. Er wordt onderwijs 
gegeven aan 1739 kinderen van 4-12 jaar. Er zijn 
gemiddeld 155 personeelsleden werkzaam binnen de 
Stichting. Alle leerlingen zijn welkom binnen de scholen 
van Oarsprong, mits de identiteit van de betreffende 
school gerespecteerd wordt.
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 » Visie

Waar gaan we voor?  Wij bieden kinderen een warme plek, waar zij zich kunnen ontwikkelen 

om in de maatschappij van de toekomst te kunnen participeren en gelukkig kunnen zijn. Leven 

in een voortdurend veranderende maatschappij betekent voor ons onderwijs dat we met onze 

kinderen op ontdekkingsreis gaan om uit te vinden wie ze zijn en waar hun talenten en interes-

ses liggen. Ook is het een zoektocht naar wat de wereld van hen en ook van ons vraagt, hoe we 

samen goed op elkaar en op de aarde kunnen passen. 

MEDEZEGGENSCHAP  is op elke school geregeld middels een medezeggenschapsraad (MR), 

bestaande uit ouders en medewerkers. Zij overleggen met de schooldirecteur. Elke MR vaardigt 

iemand uit naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft 3 

werkgroepen (Onderwijs, Bedrijfsvoering en Personeel) om het bestuur beter te kunnen beoor-

delen en adviseren. In 2020 is onder andere uitgebreid gesproken over het nieuwe Strategisch 

Perspectief 2020-2024. 

 » Onderwijs & kwaliteit

PASSEND ONDERWIJS  is onderwijs dat goed om gaat met de verschillen tussen leerlingen. 

Ons zorgbeleid sluit hierbij aan. De basis hiervoor is gelegd in de nieuwe beleidsnotitie ‘Basis-

ondersteuning en de ondersteuningstructuur Oarsprong’. De komende jaren wordt ondersteu-

ning ( jeugdhulp, jeugdzorg) steeds meer geïntegreerd in het onderwijs. Hoe dit gaat, staat in 

het Ondersteuningplan dat iedere school heeft. De leerlingen die bij ons niet die begeleiding 

en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben, gaan naar het Speciaal Onderwijs of het 

Speciaal Basisonderwijs. 

Per 1 februari 2021, starten we, samen met het Samenwerkingsverband Friesland en de gemeen-

te Tytsjerksteradiel, een groep voor kinderen met AUTISME: Eigenwizer. Aan deze groep zijn 

twee leerkrachten, een gedragsdeskundige en een pedagogisch medewerker verbonden.

In het Strategisch Perspectief 2020-2024 nemen we ons voor brede en gepersonaliseerde 

DOORGAANDE LEERLIJNEN aan te bieden aan kinderen van 0-14 JAAR . 

 >  De scholen hebben een eigen plaats in een stevig lokaal netwerk;

 >  met ouders wordt goed samengewerkt;

 > we zijn steeds in gesprek met de gemeente over goede huisvesting, waar 

mogelijk onder één dak met anderen;

 > als leerlingen van school gaan, is een warme overdracht geregeld: we sturen 

niet een dossier maar bespreken de leerlingen;

 > we werken hiervoor nauw samen met CSG Liudger. 
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Het streven is van alle scholen een ‘bernemienskip’ te maken; een leergemeenschap te vormen 

waarin een team van uiteenlopende professionals vanuit de wereld van de kinderopvang, de 

jeugdhulp en onderwijs samenwerken in één gebouw. Het streven is in 2024 twaalf IKC’S te 

hebben. Onze medewerkers volgen hier trainingen voor en we werken aan een investeringsplan 

IKC.

Met de ROUTE 10-14 , een samenwerkingsproject met CSG Liudger, vermijden we de knip na 

groep 8 en zetten we de doorlopende ontwikkeling van de leerling centraal. Kinderen hebben 

zo meer tijd om zich te oriënteren. Dit is niet alleen goed voor leerlingen die meer rijping 

nodig hebben, maar ook voor leerlingen die al veel eerder met het basisonderwijs klaar zijn en 

op maat vooruit willen. Zo dragen we bij aan het bevorderen van gelijke kansen. Docenten VO 

geven lessen in het PO. Na groep 8 gaan de leerlingen dan naar groep 9. In schooljaar 2023-2024 

zal deze Route volledig beschreven zijn.

De HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN komen 1 dag per week bij elkaar voor een Talintdag 

waarover ze hun eigen website bijhouden (https://www.talint.frl/). In samenwerking met CSG 

Liudger kunnen ze ook lessen filosofie, techniek en/of multimedia volgen. Tijdens de lockdown 

zijn online lessen aangeboden. 

Voor leerlingen met SLIMME HANDEN is er de ‘Slimme handen klas’, een vast onderdeel van 

het onderwijsaanbod. In het technieklokaal van CSG Liudger werken ze met spannende appara-

tuur, ze leren solderen en komen van alles te weten over elektronica en robotica. Tijdens de 

lockdown zijn de lessen gestopt.

Alle scholen beschikken over een leerlijn WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE waarin wordt 

samengewerkt met het bedrijfsleven. In Tytsjerksteradiel is een Technetkring. Helaas konden 

dit jaar de evenementen Techniek Tastbaar en Technics4u niet doorgaan i.v.m. de Corona-maat-

regelen. Ook de wedstrijd van de First Lego League is daarom vervallen. 

In 2020 is een SRV-wagen omgebouwd tot een uitnodigend en uitdagend mobiel leslokaal, de 

TALENTENWERKPLAATS die met een vakdocent/leermeester langs de scholen en andere 

organisaties gaat. Door samenwerking tussen onderwijs (Noventa, Roobol, OPO Furore, De 

Master Frankeskoalle,en Oarsprong), een welzijnsorganisatie, de gemeente en het bedrijfsleven, 

kan er goed materiaal aangeschaft worden. Als we hier in 2021 Regiodeal-gelden voor krijgen, 

kunnen we een pilot starten met een vakdocent. Een pluspunt van dit project is dat scholen 

worden ontzorgd waarmee het bijdraagt aan werkdrukvermindering. Dit project is verbonden 

aan bestaande initiatieven als de Technetkring met Techniek Tastbaar, Technics4U, de techniek-

dagen en Sterk Techniek Onderwijs.

Twee vakdocenten zijn op 9 scholen gestart met de LEERLIJN PROGRAMMEREN . Dankzij 

bijdragen van de Rabobank en Kennislab zijn er bijvoorbeeld lessen voor de bouw van een 

3D-Printer (via 3DKanjers). 

WERKEN IN UNITS is een voorbeeld van INNOVATIE . Op steeds meer scholen staan deuren 

van lokalen open en zoeken kinderen werkplekken die passen bij hun taak en is het een keuze 

van een leerling zelf om een instructie bij te wonen. Mede daardoor passen we niet meer in veel 

schoolgebouwen. In overleg met de gemeente en door zelf aanpassingen te financieren, maken 

we onze schoolgebouwen geschikt voor dit onderwijsconcept. 

In het kader van goed BURGERSCHAP wil Oarsprong kinderen stimuleren en toerusten om op 

basis van eigen idealen en mogelijkheden en eigen waarden en normen, optimaal te functione-

ren in een democratische en diverse samenleving; om te beginnen in de eigen mienskip. Hierom 

werkt elke school aan educatief partnerschap met ouders en met de lokale mienskip. Daarmee 

bereiken we dat de kinderen zich ook buiten schooltijd breed ontwikkelen. Terugkerende 

naschoolse activiteiten daarbij zijn EHBO voor groep 8, Dans voor groep 3 en 4, Theaterles-

sen, Weerbaarheidstraining voor groep 7, een Poppenkastvoorstelling voor groep 1 en 2 en een 

theatervoorstelling over een verhaal uit de bijbel. Helaas zijn in 2020 veel naschoolse activitei-

ten vervallen i.v.m. coronamaatregelen.

Alle scholen van Oarsprong werken aan de kerndoelen Fryske taal. Met middelen van de provin-

cie (MIF) werken we toe naar een profyl A voor FRYSK . De meeste scholen kiezen voor integra-

tie van het Frysk in andere vakken. Voor KUNST EN CULTUUR werken we samen met Keunst-

wurk aan het project KEK3, ‘ontwerpend en onderzoekend leren’. Hiervoor worden docenten uit 

de ’Oarskeunstinvalpool’ ingezet. 

De notitie SOCIALE VEILIGHEID gaat over hoe scholen zorgdragen voor een positief sociaal 

veilig klimaat. Zicht hebben op (structureel) pesten is belangrijk omdat dat veel schade 

aanricht. Hiervoor gebruiken we het digitale meldsysteem van de pestaanpak van M5. Basis 

daarvan is een duidelijk pedagogische aanpak. 

In het Strategisch Perspectief nemen we ons voor een DUURZAME ORGANISATIE te zijn 

waarin mens, mienskip, milieu en materiaal met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

 > we kiezen bij ver- of nieuwbouw voor duurzaamheid;

 > we hebben aandacht voor hergebruik van materialen en voor ons water- en 

energieverbruik;
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 > we hebben aandacht voor de biodiversiteit in onze leefomgeving;

 > leerlingen en medewerkers laten voorbeeldgedrag zien;

 > we hebben aandacht voor het stimuleren van gezond en sociaal gedrag;

 > er worden leefstijllessen gegeven om gezond en sociaal gedrag te stimule-

ren. In dit Coronajaar is dit gericht op voldoende beweging; dus om leerlingen 

genoeg te laten lopen, rennen en fietsen; 

 > binnen duurzaamheid past ook een ruim stagebeleid. Dit schooljaar zijn er 

veel stagiaires van de PABO van NHL/Stenden en Friese Poort.

Onze scholen en de leerlingen stellen zelf hun eigen ‘Sustainable Development Goals SDG’s vast 

(uit de Global Goals van de Verenigde Naties).

 » Personeel

Zoals overal, kostte het ons in 2020 enige moeite voldoende goede leraren te vinden.  

De PERSONEELSFORMATIE verschilt per school omdat de onderwijsconcepten van de 

scholen verschillen. De directeur werkt met het team de optimale match uit tussen inzet  

van leerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten en ondersteuners. 

 

Voor Oarsprong is de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden belangrijk. Natuurlijk 

omdat dat voor hen zelf belangrijk is, maar ook omdat hun zelfontplooiing de onderwijskwali-

teit ten goede komt.

Tijdens de verschillende trainingen (dit jaar vooral online) ontmoeten medewerkers elkaar en 

worden ervaringen gedeeld. Soms gebeurt dat rond een thema, maar we zien ook de waarde van 

informele ontmoetingen in de NETWERKEN . 
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In 2020 was ons ZIEKTEVERZUIM 5,28%. Landelijk was dit rond de 6%.  » Huisvesting

Onze SCHOOLGEBOUWEN moeten passend zijn voor het onderwijsconcept. We besteedden in 

2020 veel aandacht aan de ontwikkeling van de IKC’s. In de Trynwâlden, met twee scholen van 

Oarsprong en vier van Adenium, is intensief overlegd over mogelijke IKC-samenwerking.

In 2020 is het schoolgebouw van It Bynt verbouwd. Op de Wraldpoarte zijn muren weggehaald 

en lokalen gekoppeld aan gangen en binnenruimtes. In Justrum werken we samen met de 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij (de DOM) aan een multifunctioneel centrum. Bij onderhoud 

zoals schilderwerk, vervangen C.V. , nieuwe vloerbedekking en bij elke verbouwing en/of aanpas-

sing worden energiezuinige maatregelen meegenomen.

Renovatie en nieuwbouw is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente werkt 

sinds 2019 aan een INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN (IHP). Hierin gaat het bijvoorbeeld over 

de lange-gangenschool in Garyp, inmiddels 60 jaar oud. Het IHP moet duidelijkheid geven over 

wat en wanneer geïnvesteerd kan gaan worden in onderwijsgebouwen. Wij kunnen hier dan met 

onze investeringen op inspelen. Voor de Alpha in Ryptsjerk is een aanvraag voor ver- of nieuw-

bouw aangevraagd bij de gemeente.
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 » Financiën 

Vanuit de benchmark FINANCIEEL BELEID (een onderzoek waarin Oarsprong als organisatie 

vergeleken wordt met andere onderwijsorganisaties) is duidelijk dat wij onze middelen effici-

ent inzetten en dat we op het gemiddelde zitten met de hoeveelheid stafmedewerkers.

Oarsprong hanteert vaste uitgangspunten voor de verdeling van middelen:

 > voor de formatie per school wordt gewerkt met een ‘Gewogen LerarenEen-

heid’ (GLE);

 > per ongeveer 24 leerlingen wordt 1 GLE toegewezen;

 > kleine scholen ontvangen hun kleine-scholentoeslag;

 > voor andere kosten krijgen de scholen de ‘Materiele Instandhouding’ (M.I.) van 

het Ministerie;

 > bijvoorbeeld verzekeringen, ICT en de kosten van het administratiekantoor 

OBM (Onderwijs Bureau Meppel) worden bovenschools geboekt. Hiervoor 

wordt 12% van de M.I.-vergoeding ingehouden bij de scholen;

 > onder andere de Arbokosten en het grootste gedeelte van het scholingsbud-

get blijven ook bovenschools;

 > de gelden voor onderwijsachterstanden worden toegewezen aan de betref-

fende scholen;

 > voor werkdrukvermindering, onderwijsassistentie, passend onderwijs ontvan-

gen de scholen ook middelen. 

Welke RISICO’S lopen we en hoe gaan we daarmee om? De prognoses geven aan dat we een 

leerlingendaling kunnen verwachte. Dat kunnen we in de formatie opvangen door natuurlijk 

verloop, tijdelijke dienstverbanden en eventueel payrolling. Maar inmiddels is duidelijk gewor-

den dat de krimp minder hard doorzet dan eerder verwacht. Als er dan een lerarenkrapte komt, 

is het eerder de uitdaging leerkrachten vast te houden.
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 » Vooruitblik

Vooruitkijkend naar de KOMENDE JAREN zetten wij in op meer gepersonaliseerde leerrou-

tes voor leerlingen, talentontwikkeling en een drempelloze overgang naar het VO. Ook is in de 

begroting een innovatiebudget opgenomen voor innovatie in het onderwijs die de leerlingen 

ten goede komt.

Onze medewerkers willen we aan ons binden door een goed werkgever te zijn. We gaan inzetten 

op stimuleren van kwaliteiten en talenten. We creëren combinatie-functies zoals een pedago-

gisch medewerker in peuteropvang die ook onderwijsassistent in het onderwijs is. En we gaan 

nog meer inzetten op het zo laag mogelijk neerzetten van verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden, met als uitgangspunt: de leerkracht is de professional.
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