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De regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben het bestuur van de openbare scholen 
in handen gegeven van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair). In 
Huizen vallen Kamperfoelieschool, Dr. Maria Montessorischool, 2e Montessorischool en De 
Gouden Kraal onder dit schoolbestuur.  

De portefeuillehouders onderwijs van de gemeenten waar Talent Primair scholen gevestigd 
zijn, vormen de regiegroep Talent Primair. Zij worden in de vorm van een overleg periodiek 
geïnformeerd over de stand van zaken bij Talent Primair. Gemeenten worden bovendien op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Talent Primair / het openbaar onderwijs in de 
vorm van een informatiebulletin.  

Het meest recente informatiebulletin treft u aan als bijlage.  
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Inleiding

Talent Primair verzorgt op 24 locaties het onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. De
verschillende betrokken gemeenten hebben hun toezichthoudende rol verenigd in een
regiegroep en komen tweemaal per jaar bij elkaar.

Het college van bestuur legt aan de regiegroep verantwoording af over de begroting en de
jaarrekening. Tevens wordt er een informatie bulletin gemaakt over de ontwikkelingen binnen de
scholen en op stichtingsniveau.

Deze constructieve manier van toezichthoudende werkt voor Talent Primair erg prettig en
efficiënt en houdt de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten goed geïnformeerd.

In dit nummer is uiteraard een groot gedeelte gewijd aan de ontwikkelingen rondom corona.
Echter wordt ook de concept jaarrekening toegevoegd.

Voor vragen en opmerkingen zijn we altijd bereikbaar via: info@talentprimair.nl

College van bestuur van Talent Primair,

Roel Hoogendoorn, voorzitter
Fije Hooglandt, lid
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ALGEMEEN

Corona
De besmettingen blijven hoog. Helaas zien we dit ook terug binnen de scholen. Met enige
regelmaat moeten er kinderen of medewerkers in quarantaine. De scholen schakelen heen en
weer tussen het lesgeven op school, maar ook op afstand. De voorwaarden om dit te kunnen
doen zijn in de afgelopen maanden goed bijgehouden. Veel scholen werken inmiddels sinds de
lockdowns hybride en zetten de lesprogramma’s altijd online klaar. Dit doen ze dus ook
wanneer alle kinderen en medewerkers gewoon fysiek aanwezig zijn. De enige voorwaarde om
dan om te schakelen naar thuisonderwijs is dat de kinderen een device en internet tot hun
beschikking hebben. We hebben met de scholen afgesproken dat zij maximaal één werkdag
mogen gebruiken om om te schakelen naar thuisscholen. Veel scholen zullen dat niet nodig
hebben.

Hybride onderwijs
Het plaatsonafhankelijk organiseren van de lesprogramma’s noemen we hybride onderwijs. Om
scholen te helpen met het doorontwikkelen van hybride onderwijs zijn er in samenspraak met
iCoaches van de scholen rubrics opgesteld. De rubrics zijn een middel voor de school om
zichzelf te evalueren, maar ook om het perspectief van te ontwikkelen doelen te duiden.

Nationaal Programma Onderwijs
In deze periode voeren wij onze kwaliteitsgesprekken. Die gesprekken voeren we met twee
scholen tegelijkertijd. De scholen presenteren aan elkaar hoe zij hun thuisonderwijs hebben
ingericht; welke vertragingen en effecten zij zien (schoolscan) én hoe zij hierop inspelen in hun
keuze van in te zetten interventies (Schoolprogramma) en jaarplan. De collega school geeft
hierop feedback.
Het is nog te vroeg om te weten of scholen hun doelstellingen gaan halen. Wat wij wel zien, is
dat de ingezette ontwikkelingen mooi doordacht zijn en een goede impuls geven aan de
kwaliteitsontwikkeling.

Nu wij een totaaloverzicht hebben van waar de scholen hun geld aan uitgeven, zien we dat
scholen ook veel geld besteden aan algehele kwaliteitsverbetering. Ongeveer 30 procent gaat
naar vertragingen bestrijden door leerlingen in kleine groepjes te begeleiden. Dat is logisch
omdat binnen Talent Primair er gemiddeld ook geen vertragingen zijn ontstaan op rekenen, taal
en lezen.

Datalek
Voor de werving van nieuwe medewerkers gebruiken wij de applicatie Homerun. Wij plaatsen
onze vacatures online en sollicitanten kunnen via Homerun hun CV en motivatie plaatsen.
Helaas moeten wij melden dat Homerun recentelijk gehackt is. De persoonsgegevens van de
mensen die CV en motivatie in Homerun hebben gezet zijn ontvreemd. De persoonsgegevens
zijn gelukkig niet gepubliceerd door de hacker. De persoonsgegevens zijn ook weer verwijderd.
Homerun heeft ons hierover geïnformeerd. Het datalek is weer gedicht. De komende maanden
worden alle processen nogmaals gescreend en het cybercrime-protocol geupdate.
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Financieel
In dit onderdeel van het bulletin willen we graag Q3 en de financiële ratio’s toelichten.

Q3 2021
In de kwartaalrapportage geven we een toelichting bij de cijfers na het derde kwartaal.

Financiële ratio’s
Er zijn ratio’s opgesteld om de financiën voor huisvesting te toetsen. Hierdoor constateren we
eerder overschrijdingen en kunnen we hier sneller op anticiperen.
Er zijn ook ratio’s opgesteld om de verhoudingen tussen de kinderen versus de leerkrachten en
de leerlingen versus de directeuren per school inzichtelijk te maken. Hiermee kunnen we de
school inzicht geven waar op de formatie bijgestuurd kan worden indien deze overschreden
worden. Een school heeft de mogelijkheid om beredeneerd af te wijken van de ratio’s. Dit kan
pas na goedkeuring van het bestuur.

(Meerjaren)begroting
De begroting was wederom een behoorlijke uitdaging. Het was complex vanwege drie
verschillende factoren die we in de (meerjaren)begroting zullen beschrijven. Met name de
NPO-middelen, de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging en het ziekteverzuim maakten het
begrotingsproces complex

Vereenvoudiging bekostiging
De Rijksbekostiging wordt eenvoudiger, dat is de wens van het Rijk alsook van alle besturen.
Voor Talent Primair heeft dit een negatief effect. Tot 2023 ontvangt elk bestuur bekostiging op
basis van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het personeel. Vanaf 2023 wordt de
bekostiging gebaseerd op een landelijke GGL. De gemiddelde leeftijd van het personeel van
Talent Primair ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft tot gevolg dat Talent Primair
jaarlijks -700.000 euro minder ontvangt voor hetzelfde personeel. De aankomende drie jaar is er
een compensatieregeling voor besturen waar het effect nadelig is. Het is echter geen
eenvoudige opgave om de gemiddelde leeftijd naar beneden te brengen met een groot
lerarentekort en waar we juist aan mensen vragen om langer door te werken.

Huisvesting
Hieronder zullen we een korte toelichting geven op de komende en lopende projecten rondom
de huisvesting van de scholen.

Nieuwbouw / vernieuwbouw
IKC Loosdrecht
De beslissing is genomen! De gemeenteraad van Wijdemeren heeft het voorstel om de
nieuwbouw te huisvesten op de huidige locatie van de Sterrenwachter. Het wordt een IKC
verdeeld over twee locaties. Het nieuw te bouwen gedeelte komt op het terrein van de
Sterrenwachter. Het gedeelte dat door verbouwing geschikt gemaakt wordt voor de huisvesting
van de school vindt plaats in de locatie van Kinderopvang Eigen & Wijzer. Talent Primair heeft
het raadsvoorstel van de wethouder ondersteund. Het voorstel bevatte niet onze eerste
voorkeur. Onze eerste voorkeur ging naar een gebouw op de locatie van De Linde. Echter het
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verschil in bouwkosten voor de gemeente was dusdanig hoog dat die optie onhaalbaar bleek.

KC Muiderkring
De oplevering van de bouwer aan de gemeente Gooise Meren heeft plaatsgevonden. De
besturen en de kinderopvang hebben een sleutel ontvangen, maar nog niet getekend voor de
overdracht. Hiermee blijft de gemeente nog verantwoordelijk voor de afhandeling van de punten
van oplevering, maar kunnen de besturen en kinderopvang wel alvast aan de slag met de
inrichting. Een punt van aandacht is het parkeren. Dat is zo ver van de school dat het voor
sommige leraren aanleiding is om een andere werkplek te zoeken. Gezien het enorme
lerarentekort in met name kernen waar weinig openbaar vervoer komt, zien we dit als groot
risico.

Ontheffing pleinrooster Koningin Emma
De Koningin Emma heeft in 2018 zijn intrek genomen in een gerenoveerd schoolgebouw in
Bussum. Helaas hebben een aantal buurtbewoners vanaf de eerste dag een rechtszaak
aangespannen om te voorkomen dat de school er gevestigd mocht worden. Men was bang
voor met name verkeersoverlast en geluidsoverlast. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een uitspraak
van de rechter dat er een buitenspeelrooster vastgesteld moet worden. Een buitenspeelrooster
betekent in dit geval, dat de school een gemaximeerd aantal minuten mag buitenspelen met
een gemaximeerd aantal leerlingen. De school is hier direct tegen in het verweer gegaan. De
gemeente Gooise Meren heeft de school inmiddels ook een ontheffing verleend voor dit
buitenspeelrooster. Hiermee leek de kous af, maar er is toch weer een zaak aangespannen en
deze komt op 14 december voor bij de bestuursrechter.

Scholen

Gouden Kraal
De Gouden Kraal is de school met een label ‘onvoldoende’ door de inspectie. Ondanks Corona
is het team in het schooljaar 2020-2021 gestaag blijven werken aan de ontwikkeling van de
kwaliteit. We hebben in het voorjaar een audit laten uitvoeren om te evalueren of we op het
goede pad zijn. Dat zijn we zeker, de punten waar de inspectie kritisch op is zijn verbeterd.
Dit schooljaar is de school met een nieuwe directie gestart. Ook zijn er wisselingen in het team.
Het is dus een uitdaging om de behaalde verbeteringen vast te houden. Daar zijn team en
directie zich ten volle van bewust en zetten in op de borging van afspraken. In februari 2023 zal
de inspectie opnieuw een onderzoek doen.

Dr Maria Montessorschool
De Dr Maria Montessorischool heeft in oktober opnieuw het label Goed gekregen van de
inspectie. De school wil daarmee haar label voor excellente school kunnen prolongeren. Om het
label voor excellente scholen te kunnen behouden is een beoordeling Goed van de inspectie
verplicht. De aankomende maanden wordt de school opnieuw beoordeeld, maar dit keer door
de jury voor excellente scholen. We zien het oordeel met vertrouwen tegemoet.

Fusies tussen scholen van Florente en Talent Primair
We hebben twee fusietrajecten lopen met collegabestuur Florente. In Weesp zullen de
Hobbedob en de Terp samen één school vormen en in Muiderberg zullen de Vinkenbaan en de
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Oranje Nassau één school vormen. In Weesp komt de nieuwe school ons ons bevoegd gezag
te vallen; de nieuwe school in Muiderberg komt onder bevoegd gezag van Florente te vallen.
Beide fusietrajecten verlopen voorspoedig en zullen naar alle waarschijnlijkheid per 1 augustus
2022 ingaan.
Met deze fusies hebben we gezamenlijk gewerkt aan een gezonder scholenveld waarin de
middelen effectief en efficiënt ingezet kunnen worden voor goed onderwijs.

Personeel
Onder het stuk van personeel willen we ingaan op het oplopende ziekteverzuim.

Lerarentekort
Het lerarentekort is alom aanwezig in de regio Gooi en Vechtstreek. Talent Primair heeft
momenteel rond de 10 FTE openstaan aan vacatures. Die worden nu ingevuld door mensen uit
de eigen organisatie die eigenlijk een andere taak hebben (onderwijsassistenten, intern
begeleiders, directeuren). Ook worden dure freelance leerkrachten ingehuurd om gaten op te
vullen. Vervangingen vanwege afwezigheid van de leerkrachten zijn helemaal onbegonnen werk,
met andere woorden de kinderen zitten thuis wanneer de leerkracht ziek is.
Het zou het onderwijs helpen als er vanuit de gezamenlijke gemeenten meegedacht wordt om
een goed vestigingsklimaat voor leerkrachten te creëren.

Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage in het derde kwartaal 2021 bedraagt 5,49%. Dit cijfer is door de
zomervakantie enigszins vertekend.
Over de afgelopen 12 maanden (november 2020 tot en met oktober 2021) is het
verzuimpercentage 7,28%. Dit is onveranderd hoog. De vorig jaar gevreesde stijging tot wellicht
rond 9% hebben we kunnen voorkomen.
Het verzuimpercentage op 1 november 2021 staat op 6,2%. De verwachting is dat dit cijfer de
laatste twee maanden van het jaar nog zal stijgen. Dit is ingegeven door de huidige oplopende
corona cijfers met daarnaast de griepgolf.
Het hoogste en langdurige verzuim zien wij nog steeds bij onze directeuren. De re-integratie is
veelal langzaam en moeilijk. Na analyse van het verzuim bij de directeuren blijkt dat dit niet
werkgerelateerd is, maar in alle gevallen fysiek-medisch. Dat blijft natuurlijk erg vervelend, maar
wel goed om te weten dat het niet aan de werkzaamheden ligt.
De verzuimfrequentie blijft laag met 0,6%. We zien hier wel een stijging. Dat komt door
meerdere korte verzuimgevallen in verband met Corona en de griepgolf.

De inzet van de inzetbaarheidscoach van Zorg van de Zaak is met ingang van november 2021
gestopt. Onze medewerker HR, die belast is met het verzuim, zal een groot deel van de taken
overnemen. Zij zal de dialoog met de directeuren bevorderen en actief sturen op aandacht voor
verzuim.

We blijven met elkaar aandacht hebben voor het verzuim op onze scholen. Tijdens de DR van
september hebben we aandacht gehad voor verzuim en duurzame inzetbaarheid. We blijven
overleg organiseren tussen de bedrijfsarts en de directeuren. Met een groepje directeuren zijn
we door middel van intervisie in gesprek over verzuimgevallen.
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