
Bestuursverslag 2020
135ste verslag

314 leerlingen

29,1706 FTE
41 personen

351 leerlingen

26,5844 FTE
39 personen

43(/48) bezette
kindplaatsen

3,1294 FTE
5 personen

54(/56) bezette
kindplaatsen

4,9388 FTE
7 personen

1,7355 FTE
10 personen

762 kinderen

65,5587 FTE
102 personen

Organisatie

Wijken*
Schilderswijk

In de wijk:
Ooievaarspas: 84%
Aantal minima huishoudens: 2563
Migratieachtergrond: 91%
Een-ouder gezinnen: 15%

* Bron wijken:
http://denhaag.incijfers.nl/

en het CBS

Morgenstond
In de wijk:
Ooievaarspas: 82%
Aantal minima huishoudens: 900
Migratieachtergrond: 69%
Een-ouder gezinnen: 12%
% basisschoolleerlingen met
het grootste risico op
onderwijsachterstand: 42%

Onderwijskundige speerpunten
Koningin Beatrixschool:
Afstandsonderwijs middels Zoom (met licentie)
Handelingsgericht werken (HGW)
Opbrengst gericht passend onderwijs (OPO)
Positive Behaviour Support (PBS)
De Wereldkamer en Borgen van speerpunten
Online studiedagen

Tamarschool:
Afstandsonderwijs middels Google classroom 
Formatief evalueren
Growth mindset
Positive Behaviour Support (PBS)
Trainen van nieuwe medewerkers
Online studiedagen

2020
                          was het jaar met

corona en lock-downs
                          Toch zijn

we dankbaar
voor het goede in

            onze scholen. We zijn
dankbaar voor  alle

leerlingen, alle medewerkers,
alle bestuursleden en alle

               vrijwilligers. Samen zorgden
we ook in 2020 voor

GOED onderwijs. Online en
offline onderwijs, met alle kinderen
en gezinnen in beeld. Ook in 2020 

hielden wij vast aan ons anker:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:16) 

Financieel
Het jaar 2020 was ook financieel gezien een bijzonder en intensief jaar, mede door het 
besluit voor de overgang naar een nieuw financieel systeem bij een nieuw administratie-
kantoor vanaf 1-1-2021. Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat dat voor-

namelijk veroorzaakt is door de extra lasten ten gevolge van de maatregelen CAO PO 
2019/2020 en door extra huisvestingslasten om Portakabins in te zetten voor de groei 
van de Tamarschool. In de loop van het jaar 2020 heeft een herijking van het financieel 
beleid van de Stichting plaatsgevonden en we kunnen vaststellen dat we in control zijn


