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 BESTUURSVERSLAG Ieder jaar legt het schoolbestuur van Katholieke Scholengemeenschap De Breul  
met een bestuursverslag verantwoording af over het voorafgaande jaar. 
 
Dit jaar hebben we van dit verslag ook een verkorte versie gemaakt en hebben we  
de belangrijkste feiten en cijfers samengevat en met een infographic in beeld gebracht.  
Zo hopen wij dat we de ontwikkelingen binnen onze school inzichtelijk maken voor  
een bredere groep van medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden.  

Veel leesplezier! 

Ferry Brokers, rector/bestuurder
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 �DE BREUL IN DE STEIGERS 
GEZET

Een nieuw schoolplan
2018 is een jaar waarin we een aantal stappen hebben gezet die bepalend zijn voor de koers van  
onze school. Op basis van de uitkomsten van een strategische verkenning is een start gemaakt met 
een veranderproces waarin onderwijsvernieuwing en verdere professionalisering van onze school 
centraal staan. Ook is een begin gemaakt met de voorbereiding van een nieuw en toekomstbestendig 
huisvestingsplan. 

Beide zijn erop gericht te zorgen dat ons onderwijs en ons gebouw ook in de toekomst toegerust  
zijn voor de veranderende eisen van de tijd en de wereld van morgen. Met die continu veranderende 
wereld in gedachten hebben we de visie en missie van onze school en onze manier van werken 
opnieuw geformuleerd. 

Met elkaar hebben wij een nieuw schoolplan voor de periode 2018-2022 opgesteld met daarin de 
transitie naar een vernieuwend onderwijsconcept. Bij de totstandkoming van dit plan werden alle 
geledingen van de school betrokken. Na instemming van de Raad van Toezicht en de Medezeggen-
schapsraad kon het schoolplan op 29 november door de schoolleiding aan het hele team worden 
gepresenteerd. Vervolgens is een aantal bouwteams aan de slag gegaan met de uitwerking.
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 �MISSIE, VISIE EN  
MANIER VAN WERKEN 
VAN DE BREUL 

Missie
Op de Breul werken we vandaag aan de wereld van morgen. Wij bereiden onze leerlingen voor  
op hun toekomst door hen te leren hun eigen weg te vinden. 

Ons onderwijs zorgt ervoor dat onze leerlingen als zelfverzekerde en ambitieuze jonge mensen  
de wereld met een open blik tegemoet kunnen gaan. Zij kunnen dat omdat ze geleerd hebben te le-
ren voor het leven, omdat ze geleerd hebben te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en omdat  
ze geleerd hebben oplossingen in samenwerking met anderen tot stand te brengen. 

Visie op onze wereld
We leven in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag 
zijn. Dat beïnvloedt de manier waarop we leren en werken. Mee (blijven) doen in onze samenleving 
vraagt van ons dat we flexibel en creatief zijn en dat we verantwoord omgaan met beschikbare  
middelen. 

Visie op mensen 
Ieder mens is van nature nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid maakt dat we in staat zijn een leven  
lang te leren. Wanneer we elkaar aandacht en vertrouwen geven, komt onze ontwikkeling het best  
tot haar recht en kunnen we onze ambities waarmaken. Daarbij zullen wij steeds het evenwicht  
moeten blijven zoeken tussen het individuele en het gemeenschappelijke belang. Wanneer mensen 
leren samenwerken, ontwikkelen zij zich beter. 

Onze manier van werken
Met onze vier O-woorden geven we vorm aan ons onderwijs en aan onze organisatie. Het zijn de 
werkwoorden waarmee we onze leerlingen en onze medewerkers richting willen geven.
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Onderzoeken 
Wij stimuleren een positief kritische en onderzoekende houding. We vragen van je dat je  
steeds opnieuw de nieuwsgierigheid aanspreekt die je van nature in je hebt. En dat je kijkt  
hoe jij daarmee jezelf en de wereld een stapje verder brengt.  
 
Ontwikkelen 
Bij ons krijg je de ruimte om je talent te vinden en te ontwikkelen. Fouten maken mag,  
ontwikkelen is een pad van vallen en opstaan. Uitgangspunt is dat je mag zijn wie je bent.   

Ondernemen 
We vinden een proactieve, innovatieve en creatieve houding belangrijk. Uiteindelijk ben  
je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkeling, dus ga ervoor! En gebruik de veilige 
omgeving van de school om het beste in jezelf naar boven te halen. 
 
Ontmoeten 
Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en de wereld om ons  
heen. Samen bereik je meer dan alleen. 

 �ONZE VIER O-WOORDEN
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Kwaliteit 
In 2018 is ingezet op de versterking van de kwaliteitszorg van de school Er is een heldere visie  
op kwaliteitszorg is geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat kwaliteitszorg wordt ingezet om de 
school niet alleen data-geïnformeerd, maar ook data-gestuurd te laten werken. Het gaat hier om  
het meten van de basiskwaliteit, maar ook het monitoren van de vorderingen op de ambitie om zo  
de ontwikkelkant van de school beter te kunnen begeleiden. De uitdaging is om hierbij een goede 
balans te vinden en steeds met elkaar het gesprek te voeren over de wijze waarop meerwaarde en 
ook rendement kan worden toegevoegd aan het onderwijs. 

Een helder systeem voor het vastleggen van alle data op het gebied van onderwijskwaliteit zorgt 
ervoor dat de vorderingen op de resultaten goed kunnen worden gevolgd. Dit maakt dat het voor  
de schoolleiding mogelijk is om onderbouwde keuzes te maken en zo nodig tijdig bij te sturen in  
het proces van onderwijsvernieuwing. 

Ook is er voor docenten een OGW-trainingsprogramma ontwikkeld voor opbrengstgericht werken.  
Dit programma wordt door eigen medewerkers uitgevoerd en is gekoppeld aan lesbezoeken door  
de afdelingsmanagers. 

Met deze maatregelen is de zorg voor kwaliteit stevig verankerd in de organisatie. Dit wordt onderkend 
door de onderwijsinspectie, die tijdens haar vierjaarlijkse bezoek vaststelde dat er sprake is van een 
professionele kwaliteitscultuur op De Breul. Wij zijn er dan ook trots op dat De Breul op alle afdelingen 
(mavo, havo en vwo) een voldoende op kwaliteit hebben gescoord. 

 �ONDERWIJS
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Resultaten 
Een manier om de resultaten van de school te beschrijven, zijn de indicatoren die de inspectie 
gebruikt, het zogenaamde onderwijsresultatenmodel. Al die indicatoren staan voor de inspectie  
op groen. 

De leerlingen stromen op onze school meer dan gemiddeld door naar een hoger niveau dan het 
advies van de basisschool aangaf. Leerlingen stromen in de onderbouw en de bovenbouw ook  
beter door dan de norm voorschrijft en de gemiddelde examencijfers liggen op (bij havo) of boven  
de norm (bij mavo en vwo). 

De examenresultaten gaven in 2018 een gemengd beeld. We waren bijzonder blij met de mavo- 
afdeling waar bijna 95% van onze leerlingen met een diploma de deur uit ging. Dit is ruim boven  
het landelijk gemiddelde en beter dan voorafgaande jaren. De aandacht die hieraan het afgelopen 
jaar op de mavo-afdeling is besteed, blijkt zijn vruchten af te werpen. Minder tevreden zijn we met  
de resultaten bij de havo, waar 81% van de leerlingen een diploma in ontvangst mocht nemen.  
Dat is onder het landelijk gemiddelde en ook niet passend in de lijn van de afgelopen jaren. Ook  
vwo bleef dit jaar met 87% geslaagden iets achter bij de verwachtingen. Er is inmiddels een plan van 
aanpak om deze cijfers komend jaar weer op of boven het landelijk gemiddelde te krijgen. 

Excellentieprogramma’s 
Ons onderwijs bestaat uiteraard uit meer dan alleen examens. De Breul wil een school zijn waar 
leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en wanneer zij dat willen ook excellentie-
programma’s kunnen volgen. Voorbeelden zijn de speciale programma’s voor de moderne vreemde 
talen zoals voor Engels het Cambridge programma, het DELF Scolaire programma voor Frans en het 
Goethe programma voor Duits.  
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Zo’n 60 leerlingen die het Cambridge programma hebben gevolgd zijn in 2018 geslaagd. 
Daarnaast zijn we trots dat 13 leerlingen van De Breul cum laude zijn geslaagd (gemiddeld
examencijfer is een 8). 

Digitalisering 
Het digitaliseringstraject dat in 2017 is ingezet loopt op schema. De eerste twee lichtingen nieuwe 
brugklasleerlingen (2017 en 2018) en alle docenten werken inmiddels met een MacBook en de 
implementatie van Office365 is succesvol afgerond. Nu ligt de focus op het goed leren werken met 
deze middelen, om vervolgens de onderwijsactiviteiten verder te kunnen digitaliseren. 
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Foto’s van musical The WiZ: 
drie keer uitgevoerd in juni 2018
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 TEVREDENHEID Deze scores die we in het voorjaar van 2018 op de tevredenheid behaalden, gaven een belangrijk 
signaal af aan de schoolleiding. Leerlingen gaven de school gemiddeld een 6,3, een cijfer dat een 
fractie lager is dan het jaar daarvoor en net iets onder het landelijk gemiddelde ligt.  
 
Ouders beoordelen de school met een 7,6 duidelijk positiever dan hun kinderen, maar ook zij  
scoren net iets lager dan gemiddeld in het land gebruikelijk is. Ouders zijn wel weer iets positiever 
dan voorafgaande jaren.  

De aspecten waar wij als school volgens de leerlingen mee aan de slag moeten liggen op het terrein 
van communicatie en informatie: zij willen graag beter gehoord worden. Ook willen leerlingen dat  
er meer rekening gehouden wordt met hun sterke en zwakke kanten en dat zij meer uitgedaagd 
worden. Deze aspecten nemen in het nieuwe schoolplan een belangrijke plaats in.  
 
Voor ouders liggen de aandachtpunten vooral op de toekomstgerichtheid, eigentijds onderwijs, 
digitalisering en meer maatwerk. Ook dit zijn punten die in de kern van het nieuwe schoolplan een 
plaats hebben gekregen. 

Het is goed te vermelden dat de veiligheid en sfeer heel goed gewaardeerd worden, zowel door 
leerlingen als door ouders. De sociale veiligheid op De Breul scoort hoog ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Juist die sfeer is voor onze school zo kenmerkend. Ook in de onderwijsvernieuwing die 
wij als school gaan inzetten is de sfeer een onomstotelijk gegeven. Daar zal niet aan getornd worden. 
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 �PERSONEEL  
EN ORGANISATIE

HRM 
In het HRM-beleid van De Breul ligt de nadruk op het professionaliseren van ons personeel. In 2018 
heeft De Beul Academie een prominentere plek binnen de organisatie gekregen. De Academie is 
verder uitgebouwd en coördineert alle scholings- en coachings-activiteiten. De Breul is Opleidings-
school waardoor wij beginnende docenten opleidingsplekken aanbieden. Wij vormen zo zelf een 
kweekvijver waarmee De Breul toenemende schaarste op de arbeidsmarkt het hoofd kan bieden.  

 Als onderdeel van het professionaliseringbeleid is er ook een nieuwe gesprekscyclus ingevoerd 
waarbij de professionele ontwikkeling van medewerkers centraal staat. De Breul Academie voorziet  
in een scholingsaanbod waarmee de ontwikkeling van de individuele medewerker en dan met name 
de docent verder kan worden geprofessionaliseerd. 

Feedbackcultuur
De eerste stappen zijn gezet om de feedbackcultuur binnen De Breul te vergroten. De leiders  
van de school hebben zich bekwaamd in het geven van constructieve feedback. Ook docenten  
en ondersteunend personeel kregen een training ‘feedback geven’ aangeboden. 

 
Collegiale lesbezoeken
Binnen een goede feedbackcultuur past collegiale consultatie. De Breul heeft vijf opgeleide 
lesbezoekers (geen leidinggevenden) die lesbezoeken afleggen. Deze lesbezoeken worden  
nabesproken en zorgen voor een gezamenlijk leerproces.
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Huisvesting en onderwijsvernieuwing
Door de goedkeuring van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) door de schoolbesturen in de 
gemeente Zeist kwam er in november 2018 voor De Breul zicht op middelen vanuit de gemeente  
voor een nieuw huisvestingsplan van de school. Centraal in de plannen staan de eisen die de 
vernieuwing van ons onderwijsconcept aan ons gebouw stelt.  
 
Vooruitlopend op deze plannen is in het najaar alvast een start gemaakt met een flinke opknapbeurt 
van de receptie, de personeelskamer en de beide entrees voor medewerkers en leerlingen.

Bedrijfsvoering 
Op het gebied van bedrijfsvoering zijn in 2018 de volgende resultaten behaald: 

•  Versterking van de administratieve organisatie van de meest belangrijke  
werkprocessen door de doorontwikkeling van de beleids- en beheerscyclus; 

•  Implementatie van een aantal administratieve systemen, zoals het rooster- 
programma Zermelo, het financiële pakket Proactive en de afstemming  
van deze systemen;

•  Herinrichting van Magister (6.0);
•  Een nieuw privacyreglement en een informatiebeveiligingsplan in het kader  

van de nieuwe Europese privacyregelgeving (AVG). 
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 �HET COMPLETE  
BESTUURSVERSLAG

Financiën 
Het financiële beleid van De Breul is erop gericht zoveel mogelijk middelen toe te kennen aan het 
onderwijs en de zorg voor leerlingen. De financiële positie van De Breul is gezond. Door de bereikte 
positieve resultaten over de jaren 2017 (€ 354.000) en 2018 (€ 166.000) scoort De Breul prima op  
de meest belangrijke financiële ratio’s.  
 
Eind 2018 werd een herziening uitgevoerd op de risicoanalyse uit 2016. Gezien de gezonde  
financiële situatie van de school kan worden volstaan met een financiële buffer van 5%. In de 
meerjarenbegroting worden daartoe de komende jaren reserveringen voor opgenomen.

Klik hier voor de complete tekst van het bestuursverslag.
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