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2.092 chromebooks
Op basis van het aantal leerlingen op 1-10-2019
hebben we voor 70% van de leerlingen een chrome-

book beschikbaar. In 2019 
hebben alle medewerkers
van de Stichting een 
chromebook ontvangen 
voor de uitoefening van 
hun vak.

OBODB is een organisatie 
voor kwalitatief hoogwaardig
basisonderwijs.
Vanuit de gezamenlijk gedragen kernwaarden creëren 
professionals een respectvolle en inspirerende 
leeromgeving, waarin kinderen worden begeleid in 
hun ontwikkeling naar volwassenheid.De kernopdracht 
laat zich het beste als volgt samenvatten. OBODB stelt 
zich tot taak kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling 
tot zelfstandige volwassenen die aardig, vaardig en 
waardig zijn voor zichzelf en voor hun omgeving. 
Hiermee komen de drie belangrijkste kernfuncties van 
het onderwijs voor de komende jaren tot uitdrukking, 
t.w. socialisering (aardig), kwalificering (vaardig) en 
persoonlijkheidsontwikkeling (waardig).

Directeur-bestuurder en medewerkers bestuurskantoor

Groepsgrootte per leerjaar
Scholing, ook voor medewerkers!
Scholing, daar draait het om binnen onze stichting. Wij 
gaven in 2019 €191.111 (1,4% van onze loonsom) uit aan 
professionalisering van schoolleiders, individuele en 
teamtrainingen. Met name via onze eigen OBO-academie, 
waar 80% van de medewerkers gebruik van maakt.

Ziekteverzuimpercentage 2019
5,0% (Landelijk 2018 5,9%)
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Leerlingenaantal per 1-10-2019: 
2.992 (1-10-2018: 3.094)

kennis invloed netwerk diversiteit
•  Personalisering van

leren met ICT
•  Passende onderwijs-

arrangementen
•  Vier scholen weer voor vijf

jaar Dalton gecertificeerd 
na visitatie door Dalton-
vereniging

• IKC-vorming in Katwijk 
• SWV Passend Onderwijs 
•  Samenwerking met

Jeugdhulp

• Integratie nieuwkomers
• Onderwijs in Burgerschap

•  Cyclisch kwaliteitsbeleid 
op alle scholen

•  4 scholen hebben interne 
audit gehad

• OBO-academie

OBO-koers

Bekijk het volledige jaarverslag op: www.obodb.nl/organisatie/jaarverslagen

persoonlijkheidsontwikkeling (waardig).
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Resultaat 2019
€463.604,-, na aftrek van de salaris nabetalingen in 
februari 2020 van ca. €600.000,-.

Werkdrukverlichting
Vanuit het Rijk ontvangen scholen €225,- per leerling 
voor de aanpak van werkdruk. Het bestuur heeft dit 
bedrag in 2019 verhoogd met €65 per leerling vanuit 
de algemene reserve. Met dit geld is o.a. meer onder-
wijsondersteunend personeel ingezet.

Prestatiebox
In het kader van de regeling prestatiebox ontvangen 
schoolbesturen extra middelen voor het realiseren 
van de ambities die de PO-Raad en het ministerie 
van OCW met elkaar zijn overeengekomen in het 
Bestuursakkoord 2014.

Besteding prestatiebox
Inkomsten  € 590.718
Af: cultuureducatie scholen  € -46.704
  € 544.014
Besteding:
OBO Academie  € 108.785
Coaching € 20.000
Schoolleidersopleiding €  26.000
Consulent hoogbegaafdheid €  50.000
Uitroosteren specialisten (0,2 fte per locatie) € 210.000
Afschrijving Chromebooks  € 115.000
Beleidsruimte/knelpunten €  14.229
Totaal bestedingen  € 544.014
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Eindtoets per schooljaar

2015/2016 : 534,57

2016/2017 : 534,69

2017/2018 : 536,28

2018/2019 : 535,57

Onderwijsresultaten per 
schooljaar


