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… wat zou ik dan doen?
In deze populaire versie van ons Jaarverslag 2014
vertellen kinderen van de Marenlandscholen wat
zij zouden doen als ze de baas waren van de school.
Marenland bestuurde in 2014 23 basisscholen over
25 locaties in de gemeenten Appingedam, Bedum,
Delfzijl, Loppersum en Ten Boer.
Kijk voor het volledige verslag op www.marenland.org.

LEERLINGEN

Anna (7 jaar): “Ik
zou, als er steeds
minder kinderen
zijn, een school die
vlakbij is bellen om
te vragen of ze kinderen bij ons op
school willen doen.”
Jan (11 jaar): “Soms
moet je wel samengaan met een andere
school, anders moet
je dicht.”

In 2014 daalde ons leerlingenaantal naar
2794. Een daling van 146 leerlingen ten
opzichte van 2013. We moeten er rekening
mee houden dat ons leerlingenaantal in de
toekomst nog veel verder daalt, tot ongeveer 2000 leerlingen.

SAMENWERKING

Manon (11 jaar):
“Ik zou best samen willen gaan
met de christelijke
school. Vakken
over het christendom zou ik houden. Daar kunnen
kinderen zich dan
voor opgeven.”

In 2014 was er sprake van een goede samenwerking in onze regio. Samen met de vijf
gemeenten ontwikkelden we onder andere
toekomstplannen voor de scholen. De
geplande fusie tussen Marenland en Noordkwartier ging helaas niet door. Desondanks
werden de plannen voor de kleine scholen
door de beide schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie Kids2B voortgezet.

Jackel
(11 jaar):
“Ik zou er
wel voor
zorgen dat
de kinderen elkaar
eerst leren
kennen.”

KINDCENTRUM

Noor (11 jaar):
“Ik zou gaan samenwerken met sportverenigingen. Want dan
kun je hun materialen
gebruiken.”

In 2014 werden de nieuwe kindcentra
Opwierde en Olingertil in Appingedam in
gebruik genomen. In de mooie gebouwen
wordt inhoudelijk samengewerkt en presenteren de afzonderlijke organisaties zich als
een geheel.

Kursat
(12 jaar):
“Ik zou een
tienerclub
opzetten. Voor
na schooltijd.
Een plek waar
je leuke activiteiten kunt
doen en gratis
ranja krijgt.”

ONDERWIJSKWALITEIT

Linn (7 jaar): “Ik zou
kinderen die het heel
goed doen een groep
naar boven doen. En
kinderen die niet zo
goed zijn een groep
naar onderen.”

In 2014 hebben de inspanningen om de onderwijskwaliteit te verbeteren tot resultaat
geleid. Gemiddeld genomen zijn alle resultaten bij de kennisgebieden taal, lezen en rekenen boven de ondergrens van de inspectie
en op of boven het landelijk gemiddelde.
Alle scholen hebben het basisarrangement,
wat wil zeggen dat zij voldoen aan de eisen
van goed onderwijs.

Anna (7 jaar): “Je
moet daar eerst
goed naar kijken.”
Anna (6 jaar): “En
er met de ouders
over praten.”

KWALITEITSONTWIKKELING

Linn (7 jaar):
“Ik zou in de
klassen kijken
of de meesters
en juffen het
goed doen.”

Anna (6 jaar): “Onze juf
doet niets verkeerd. Ik
zou in de klas kijken of
de kinderen niet om zich
heen kijken en kletsen.”

In 2014 werd doorlopend gewerkt aan de
onderwijskwaliteit. Vier scholen werden
bezocht door het Marenland Auditteam
en twee door een externe auditcommissie.
Verbeteronderwerpen werden meegenomen
in de jaarplannen. Daarnaast werkten tien
scholen met het project School aan Zet aan
verbeteringen en brachten alle scholen hun
kwaliteitszorgsysteem (Kwintoo) op orde.

PASSEND ONDERWIJS

Noor (11 jaar):
“Ik zou kinderen die niet
goed kunnen
leren meer les
geven. En kinderen die het
snappen voor
zichzelf laten
werken.”

Kursat (12 jaar): “Ik zou
de klassen kleiner maken.
Dan heb je ook tijd voor
kinderen die heel goed
zijn.”

In 2014 is de Wet passend onderwijs in
werking getreden. Daardoor worden binnen
Marenland veel minder leerlingen (minder
dan landelijk) naar andere onderwijsvoorzieningen verwezen. In augustus 2014 is het
Regionaal Expertise Team (RET) opgericht,
een team van specialisten die scholen gaat
ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen met een extra hulpvraag.

TEVREDENHEID
Jackel (11
jaar): “Ik zou
leuke uitjes
voor de meesters en juffen
organiseren.
Maar niet in
hun vrije tijd,
want dat vinden ze niet
leuk.”
Noor (11
jaar): “Ik zou
ervoor zorgen dat het
digibord het
doet. Daar
heeft juf altijd stress
van.”

In 2014 werden op de Marenlandscholen onder ouders en medewerkers tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De Marenlandscore op oudertevredenheid lag iets hoger dan
de landelijke score (7,7 tegenover 7,5).
Ook op de medewerkerstevredenheid scoorde Marenland hoger (8,0 tegenover 7,6).
De resultaten en de aandachtsgebieden zijn
met de scholen besproken.

PERSONEELSBELEID

Linn (7 jaar):
“Ik zou kinderen
dingen aan de
meesters en juffen laten leren. Ik
kan goed salto’s
maken en duiken
in het zwembad.
En in het zwembad plonsen. Dan
moet je met je
handen je knieën
vastpakken.”
In 2014 continueerden we onze werkwijze
op het gebied van professionalisering van
medewerkers. We kunnen concluderen dat
de gesprekkencyclus (functionerings-, loopbaan- en beoordelings-gesprekken) op alle
scholen functioneert. Alle personeelsleden
hebben een persoonlijk ontwikkelings-plan
en een portfolio. Ook de LB-functies werden
onderdeel van de gesprekkencyclus.

Anna (6 jaar):
“Ik kan goed
knutselen.”

ZIEKTEVERZUIM

Anna (6 jaar): “Ik zou ervoor
zorgen dat de meesters en juffen kunnen uitrusten. In het
weekend moeten ze op de
bank kunnen zitten en koffie
drinken. Of iets leuks kunnen
doen. Ik ga altijd paardrijden.”

In 2014 daalde het ziekteverzuim onder
medewerkers verder naar 5,3% (een daling
van 0,77% ten opzichte van 2013 en 4,77%
ten opzichte van 2010). Het percentage voor
ziekteverzuim ligt daarmee onder het landelijke gemiddelde en ruim onder de regionale
verzuimcijfers.

MEDEWERKERS

Jan (10 jaar): “Ik zou
een prof voor gymnastiek aanstellen.
Bijvoorbeeld een
goede voetballer of
hockeyer.”

Jackel (11 jaar): “Ik zou
een conciërge aanstellen
die allerlei klusjes voor
je kan doen.”

In 2014 had Marenland 260 medewerkers in
dienst. Gerekend in volledige banen was dit
199 fte (een stijging van 3 fte ten opzichte
van 2013). Van de 260 medewerkers waren
245 in vast dienstverband en 15 tijdelijke
kracht. 222 medewerkers waren werkzaam
als onderwijzend personeel, 11 als onderwijsondersteunend personeel en 27 hadden
een directiefunctie. Van onze medewerkers
was 79% vrouw en 66% deeltijder.

HUISVESTING

Anna (7 jaar):
“Ik zou niet
te veel tafels
in de klas zetten, want dan
kun je niet
meer spelen.”

Emilio (5 jaar): “Ik zou een
groot zwembad bouwen
in de school”
Jan (10 jaar): “En daar
een trampoline voor zetten. Dan kun je zo het
zwembad in plonsen.”

In 2014 ging er veel aandacht uit naar huisvesting. Met de gemeente Delfzijl werd een
akkoord gesloten over de huisvestingsplannen voor scholen en kindcentra. Met alle
gemeenten werden voorbereidingen getroffen voor de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en de
NAM startte met het bouwkundig inspecteren van scholen in verband met aardbevingsrisico’s.

FINANCIËN
Noor (11 jaar):
“Ik zou het
schoolgeld verhogen voor ouders
die het makkelijk
kunnen betalen.”

Kursat (12 jaar):
“Ik zou dan op
schoolreis gaan
naar Spanje of
Dubai.”
Jalinka (5 jaar): “Ik zou
voor alle kinderen een
stoel met wieltjes kopen,
net zo één als juf.”

In 2014 was Marenland wederom een financieel
gezonde organisatie. Dankzij goed budgetbeheer en strakke inkoop werd er een resultaat
geboekt dat dicht bij de begroting lag.

TOEKOMST
Jan (10 jaar): “Ik zou veel aandacht besteden aan het vak
spelling. Omdat je later goede
e-mails moet kunnen schrijven.
Handvaardigheid is belangrijk omdat sommige kinderen
liever met hun handen bezig
zijn. En ik zou elke dag een uur
gymmen.”

In 2014/2015 worden in het strategisch beleidsplan
de toekomstplannen voor 2015/2019 vastgelegd.
We gaan onder andere werken aan: de kwaliteitsnorm ‘goed’ van de inspectie, een goede structuur
voor passend onderwijs, onderwijsconcepten die
inspelen op leerlingendaling, en samenwerking met
andere kindorganisaties. Daarnaast gaan we ons
integraal personeelsbeleid verder ontwikkelen.

TOT SLOT
Jackel (11 jaar):
“Ik wil geen baas
van de school zijn,
want dan ben je
ook in het weekend bezig.”

Manon (11 jaar):
“En je hebt te
maken met mensen die het niet
met je eens zijn.

”Jan (10 jaar): “Je kunt beter voetballer worden, als
directeur word je niet rijk.”
Andries (5 jaar): “Als ik
de baas ben ga ik de
hele dag kleuren en
snoepjes eten.”
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