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Zeister School Vereeniging (ZSV) 
 
Jaarverantwoording: 2016 
 
 
Algemene gegevens 
RSIN / fiscaal nummer: 26.91.218 
Brinnummer:   05 WU 
Bestuursnummer:  98463 
Adres:   Verlengde Slotlaan 13 

3707 CA Zeist 
Telefoon:  030-6922532 
Mail:   info@zsv-zeist.nl 
Website:   http://www.zsv-zeist.nl/ 
 
Doelstelling 
De school streeft, in een veilig en plezierig schoolleerklimaat, naar een optimale ontwikkeling van de 
kwaliteiten en talenten van iedere leerling, zowel op cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied.’ 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 
Voorgenomen beleid is omschreven in het meerjaren Strategisch Beleidsplan 2015-2019. Hier van 
afgeleid schrijven wij een jaarplan, waarbij we onderscheid maken tussen groot en klein beleid.  
het ‘Meerjarenbeleid Zeister Schoolvereeniging 2015-2019’ staat onder ‘documenten’ op de website 
 
Samenstelling bestuur 
Voorzitter:   Michiel van Donselaar 
Secretaris:   Nynke Hupkens 
Penningmeester:  Willem Pieter Keuper 
Juridisch adviseur:  Bregje Korthals Altes 
Gebouwen:   Barbara Fikke 
Personeel:   Ingeborg Bink 
 
Salaris en beloningsbeleid 
Bestuur:  
Bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
Statuten artikel 9.1: 

- Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen die door de algemene vergadering 
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, of uit de echtgenoten van de leden. 

Huishoudelijk reglement artikel 6.10: 
- Bestuurs- en commissieleden genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor zover het 
niet betreft het bezoeken van bestuurs- en commissie- en ledenvergaderingen der Vereniging 
zelve.  

Directie en  personeel: 
Zij volgen  salarisafspraken uit de CAO 
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Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten 
(uit het directieverslag t.b.v. de Algemene Ledenvergadering) 
 
Personeel en organisatie: 
In het schooljaar 2016-2017 was de situatie als volgt: 
Er werkten op de ZSV 21 personeelsleden. De coördinatoren en de intern begeleider vormen samen 
met de directeur het managementteam. De directeur wordt ondersteund door een office manager. De 
onderbouw- en bovenbouwcoördinator, de ib’er en de voormalig adjunct zijn binnen de functiemix in 
de LB-schaal aangesteld. 
De leerlingen zijn verdeeld over negen groepen. De drie kleutergroepen zijn heterogeen (groep 1-2 
gemengd). Het onderwijs is te typeren als een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de groepen 3 t/m 8 
extra ondersteuning hebben van parallelleerkrachten (extra formatie) en de kleutergroepen een 
onderwijsondersteuner hebben. Zo kunnen leerlingen die extra aandacht nodig hebben (zowel de 
zwakkere leerlingen als de meer begaafde) groepsgewijs extra aandacht krijgen. Binnen de parallel is 
er ook, maar zeer beperkt, ruimte voor individuele remedial teaching. Daarnaast zijn er 
vakleerkrachten voor gym en ICT. 
Dit schooljaar hebben wij opnieuw altijd voor een invalleerkracht kunnen zorgen en is er nooit een 
groep verdeeld of naar huis gestuurd. 
 
Kwaliteit en schoolontwikkeling: 
Ook dit jaar is planmatig gewerkt aan verbetering, gebaseerd op doelstellingen die omschreven zijn in 
het meerjaren Strategisch Beleidsplan 2015-2019. In dit plan staan de uitgangspunten voor het beleid 
geformuleerd. In de planvorming wordt hierbij een koppeling gemaakt tussen beleid en financiën. 
Er zijn volgens plan enkele quickscans en vragenlijsten uitgezet. Voor het eerst zijn hierbij naast de 
teamleden ook de ouders geënquêteerd. Helaas was het respons onder de ouders met 23% vrij laag. 
We zullen daarom de enquête in het komend schooljaar nog een keer uitvragen en hopen dan op een 
hogere respons zodat we een meer representatief beeld krijgen.  De ontvangen input wordt gebruikt 
bij het opstellen van beleid. 
 
Er is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De aanbevelingen die hieruit voorvloeien worden 
meegenomen in het beleid. Afgeleid van het strategisch beleid en de uitkomsten van kwaliteit 
enquêtes is een school(jaar)plan voor 2016/2017 opgesteld. 
 
Om ook de komende jaren een financieel gezonde school te blijven is er een meerjarenbegroting 
opgesteld en zijn er diverse investeringsplannen opgesteld (o.a. voor ICT). 
 
Er is een scholingsplan opgesteld voor het team, met aandacht voor individuele en teamgerichte 
scholing. Het hele team heeft dit jaar een bijscholingsdag gevolgd voor de Vreedzame School. 
 
Ter verbetering en meer efficiency is gekozen om over te stappen naar een ander 
leerlingvolgsysteem: ParnasSys. 
 
De CITO-eindtoets bepaalt mede de uitstroom van onze leerlingen. De gemiddelde score bedroeg 
schooljaar 2016-2017 543,32. Alle kinderen zijn geplaatst op de school van hun eerste keuze. 
 
Activiteiten 
 
De leerlingenraad, vertegenwoordigd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben zich ingezet en 
actief meegedacht over diverse zaken in en om de school. 
Op het gebied van kunst en cultuur zijn er veel projecten en activiteiten geweest in samenwerking met 
Cultuurnetwerk Zeist, het Kunstmenu, Art&Sofie, Stichting Abrona en Bartimeus. 
Ook is er deelgenomen aan de jaarlijkse Koningsspelen en liepen veel leerlingen mee in de 
avondvierdaagse van Zeist (geheel onder leiding van ouders). 
 
Maatschappelijke betrokkenheid: 
De vakleerkracht gym heeft ten bate van Kika de sponsorloop New York Marathon gelopen. Op 
voorstel van de leerlingen is gekozen om de komende jaren ten bate van Stichting Madalief in 
Madagaskar diverse projecten te organiseren. 
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Financiële verantwoording 
 
Balans 
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Staat van baten en lasten 
 

 
 
Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. 


