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Onderwijs is altijd in beweging. We zijn niet anders gewend. Het afgelopen jaar heeft ons echter opnieuw 

geleerd hoe snel veranderingen elkaar kunnen opvolgen. Ook in 2021 zorgde het coronavirus voor  

lockdowns, online onderwijs, klassenquarantaines, testuitslagen en afstand houden. Regels en omstandig-

heden waar we in 2020 voor het eerst kennis mee maakten. De energie die we in 2020 staken in het geven 

van online onderwijs betaalde zich in 2021 dubbel en dwars terug. Ondanks de roerige perioden kijken we 

terug op een goed jaar. We zetten een aantal zaken op een rijtje.

Dalende lijn in aantal leerlingen
De gemeente Dantumadiel is een zogenaamd ‘krimpgebied’. Ieder jaar tellen onze scholen iets minder leerlin-

gen dan het jaar daarvoor. Dit jaar was dat opvallend genoeg echter niet het geval. Op 1 oktober 2020 hadden 

we 973 leerlingen, op 1 oktober 2021 waren dat er 984. De verwachting is echter dat de daling de komende 

jaren weer inzet. We anticiperen hierop door steeds vaker samen te werken met andere onderwijsbesturen. 

Daarnaast focussen we op de komst van brede scholen en integrale kindcentra in Noordoost Friesland.  

Het project in Damwâld, waar De Bron en De Fontein samen verder zijn gegaan als De Sprankeling, is hiervan 

een mooi voorbeeld.

PCBO Dantumadiel telt zes scholen. Daarmee verzorgen we onderwijs aan  
984 leerlingen. Onze scholen en leerkrachten hebben oog voor de talenten, 
wensen en behoeften van ieder kind. ‘Onderwijs dic ht bij uw kind’ noemen  
we dat zelf. Dat betekent dat we:
 

•  letterlijk dichtbij zijn, met een ruim aanbod aan scholen in Dantumadiel.

•  ons onderwijs waar mogelijk aanpassen aan de behoeftes van uw kind.

•  naast en achter u en uw kind staan, waarbij we u als ouders zien als partners in 
onderwijs en opvoeding.

•  samen zorgen voor een veilig en optimaal leerklimaat voor uw kind(eren).
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Ons personeel

Samen met onze Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben 
we besloten om 60% van het beschikbare budget in te zetten voor extra personeel. Daarbij ging 
het om leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. 

De overige 40% hebben we verdeeld over onze scholen. De corona-achterstanden zijn niet op al 
onze scholen gelijk. Op basis van de schoolscan hebben we gekeken bij welke scholen het risico 
op onderwijsachterstanden het grootst is. Deze scholen ontvingen een extra bijdrage.

Ontvangen NPO-gelden in 2021: 
Januari - juli 2021: € 72.509 • Juli - december 2021: € 72.569

Financiën 

Resultaat
Baten

€ 6.863.809

Lasten
€ 7.267.072

Financiële baten en lasten
- € 294

Baten
€ 6.468.676

Lasten
€ 6.742.656

Financiële baten en lasten
€ 1.500

Baten
€ 7.119.126

Lasten
€ 7.228.069

Financiële baten en lasten
- € 7.584

Baten
- € 650.450

Lasten
- € 485.413

Financiële baten en lasten
- € 6.084

- € 403.557 - € 116.527- € 272.480 - € 155.953

Begroot Resultaat Verschil
t.o.v. begroting

2020 2021

Het ministerie van OCW stelde in verband met het coronavirus extra budgetten beschik-
baar voor het primair onderwijs. Dit gebeurde op basis van het Nationaal programma 
Onderwijs (NPO). Met dit extra geld konden we onze leerlingen en leraren helpen om 
coronavertragingen aan te pakken.

De uitbraak van coronavirus zorgde voor grote uitdagingen in ons onderwijs. Dat leidde tot 

een hoge werkdruk, lesuitval of zelfs het tijdelijk sluiten van een locatie. Het kabinet besloot 

om in totaal € 240 miljoen beschikbaar te stellen voor extra handen in de klas.

In vogelvlucht door het afgelopen jaar

JAARVERSLAG 2021

Onderwijs dicht bij uw kind Onze onderwijsprestaties

2021
5,40%

2020
3,42%

Ons personeel
Door het dalende aantal leerlingen zijn er minder arbeidsplaatsen beschik-

baar. We proberen zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen door 
gebruik te maken van onder andere bestaande (senioren)regelingen en 
projectgelden. Met een flexibele schil van uitzendkrachten (‘payrollers’) 

kunnen we beter tijdelijke personeelstekorten opvangen, die ontstaan door 
ziekte of verlof van onze medewerkers.

Ons verzuimpercentage over 2021 bedraagt 5,4%. Dit percentage is iets 
hoger dan in 2020 (3,42%). Toch zijn we tevreden, gezien het aantal  

leerkrachten dat uitviel met coronaklachten. Inmiddels heeft ook de ZZP’er 
zijn intrede in het onderwijs gedaan. We ontkwamen er in 2021 niet langer 

aan gebruik te maken van deze invalkrachten om te voorkomen dat we  
leerlingen naar huis moesten sturen.
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De toekomst
Ons onderwijs moet zo actueel mogelijk zijn. Daarbij spelen we in op de nieuwste 
ontwikkelingen. Toch zetten we ook alvast de grote lijnen uit voor de toekomst.  
Al onze scholen schrijven hiervoor een jaarplan, dat gebaseerd is op ons grotere 
‘Schoolplan 2019-2023’. 

Ook op verenigingsniveau hebben we een strategisch beleidsplan. In dit plan be-
schrijven we hoe PCBO Dantumadiel er over een aantal jaren moet uitzien. We willen 
de zaken niet alleen op papier goed geregeld hebben, maar ook in de praktijk. 
Daarom organiseren we sinds 2019 interne kwaliteitscontroles. Daarbij nemen we 
ieder jaar op twee scholen een audit af. In 2021 zijn er zelfs drie audits afgenomen: 
op De Boustien, De Frissel en De Wynroas. Allemaal met een goede beoordeling.

Al onze scholen voldoen aan 

de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie. 

In 2021 is de inspectie op bezoek geweest bij  

CBS De Frissel, die een voldoende scoorde. Daar zijn we  

trots op, maar we willen meer. Ook op onze andere vijf scholen. 

Daarom bieden we gevarieerd onderwijs, waarin we onder meer 

ruimte maken voor burgerschap en wereldoriëntatie, voor de  

meer- en hoogbegaafde leerlingen en voor de bestrijding van  

laaggeletterdheid. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal  

voor op hun toekomst.


