
Jaarverslag 2014-2015 

Inleiding 
  
Het verslag van het schooljaar 2014-2015 van de Rotterdamse Schoolvereniging is verdeeld in een 
aantal hoofdstukken, namelijk: het onderwijs, de leerlingen, de bijzondere activiteiten, de 
bestuursaangelegenheden, de ouders, het personeel en schools financiën, in de periode van 1 
augustus 2014 tot 1 augustus 2015.  
  
Rotterdam, november 2015  
P.O. Severin, directeur. 
  
  
Dank aan de heer A.H.Q. Schoof, mevrouw Y.C.A. Hermans en de heer mr D.E. Sikkens voor hun 
inbreng en bijdrages 

  

  



I. ONDERWIJS 
  
In het schooljaar 2014-2015 is, ook in de groepen 8, de rekenmethode Reken Zeker ingevoerd.  
Veel aandacht kreeg de ontwikkeling van het Schoolplan 2015-2019. Alle leraren en 
medezeggenschapsraadsleden werkten mee aan een sterkte- en zwakteanalyse. Onder de ouders 
van de leerlingen werd een oudertevredenheidenquête afgenomen. Beide instrumenten speelden een 
belangrijke rol bij het opstellen van het Schoolplan. Met het Schoolplan 2015-2019 werd door de 
medezeggenschapsraden ingestemd en het schoolbestuur stelde het plan vervolgens vast.  
De schoolleiding en de interne begeleiding hebben intensieve analyses uitgevoerd op de resultaten 
van de standaardtoetsen van het leerlingenvolgsysteem. Die analyses resulteerden in een aantal 
constructieve acties.  
Een commissie bestaande uit leraren van RSV-Noord en -Zuid, oriënteerde zich op de vervanging van 
de taalmethode. Voorgesteld werd om per 1 augustus 2015 de nieuwste versie van Taal Op Maat in te 
voeren in de groepen 4 tot en met 8. De respectieve personeelsvergaderingen stemden in met dit 
voorstel. 
  
  
  
II. LEERLINGEN 
  
Op de teldatum, 1 oktober 2014, bezochten 570 leerlingen de Rotterdamse Schoolvereniging, namelijk 
380 leerlingen op de basisschool in Noord en 190 op de basisschool op Zuid. Zij waren verdeeld over 
respectievelijk 16 en 8 groepen. 
Het aantal aanmeldingen op de beide scholen voor de komende schooljaren is ruim voldoende. Het 
blijft noodzakelijk om voor de meeste groepen wachtlijsten samen te stellen. 
  
De meeste basisscholen in Nederland laten de leerlingen van groep 8 meedoen aan de eindtoets van 
het CITO. Zo ook de Rotterdamse Schoolvereniging. De score van een leerling wordt altijd uitgedrukt 
in een getal tussen de 500 en 550. De leerlingen van groep 8 scoorden op RSV-Noord gemiddeld 
541,5 en op RSV-Zuid 540,1. In 2015 was het landelijk gemiddelde 535,0. Deelname aan de CITO-
eindtoets op de Rotterdamse Schoolvereniging bedroeg 100% van alle groep 8-leerlingen.  
  
De volgende schooladviezen werden aan de leerlingen van de groepen 8 gegeven (in percentages): 

Advies RSV-Noord RSV-Zuid 

VWO 39% 25% 

HAVO 44% 38% 

VMBO 17% 38% 

  CITO: 541,5 CITO: 540,1 

 De leerlingen van de achtste groepen werden toegelaten tot de volgende instellingen voor voortgezet 
onderwijs (in percentages): 

School RSV-Noord RSV-Zuid 

categoriaal gymnasium 32% 21% 

Scholengemeenschap 68% 79% 

  



  
III. BIJZONDERE ACTIVITEITEN 
  
RSV-Zuid 
In het kader van culturele vorming en bijzondere activiteiten bezochten alle leerlingen regelmatig 
musea en de kinderboerderij.  
In september 2014 organiseerde de oudercommissie het jaarlijkse uitje, de Buitendag, voor leerlingen 
en hun ouders. Het gezellige samenzijn vond plaats in Speeltuin Kralingen.  
Tijdens de kinderboekenweek, in oktober 2014, werden onder meer de teken- en de voorleeswedstrijd 
georganiseerd. De week werd, in aanwezigheid van ouders en grootouders, feestelijk afgesloten in de 
speelzaal met zang en dans.  
Begin december vereerde Sint Nicolaas RSV-Zuid met het jaarlijkse bezoek. De goedheiligman werd 
feestelijk ingehaald. Enkele dagen voor het bezoek zetten de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 
hun schoen in de speelzaal. De leerlingen werden daarbij getrakteerd op een bezoek van een aantal 
Zwarte Pieten.  
Het kerstfeest werd sfeervol gevierd. Het traditionele kerstdiner was weer een groot succes. Tijdens 
het diner werd een inzameling gehouden van producten om die vervolgens cadeau te doen aan de 
voedselbank. Aan het eind van de kerstviering werd in de speelzaal in gezamenlijkheid een aantal 
mooie kerstliederen ten gehore gebracht.  
In februari 2015 werkten de leerlingen aan het gezamenlijke project, dat dit jaar in het teken stond van 
‘Rotterdam’; de bruggen, de architectuur, de diergaarde, bekende Rotterdammers enzovoorts 
passeerden in dit kader de revue. De projectperiode werd geopend met een optreden van de Hermes 
Houseband. De leerlingen van groep 4 voerden in het kader van het project een toepasselijke musical 
op: Diep in de zee. De projectperiode werd afgesloten met een speurtocht.  
Geschaakt werd er door een groot aantal leerlingen onder leiding van mevrouw L.E. de Gruijl; de 
RSV-schakers namen in maart 2015 onder meer deel aan het interscolaire schaaktoernooi.  
De playbackwedstrijd was traditiegetrouw weer één van de hoogtepunten van de paasviering.  
In april 2015 bonden de leerlingen met hun leraren de schaats onder en besloten de winter op de 
ijsbaan in de Drechtstedenhal in Dordrecht.  
De geslaagde sportdag vond plaats op het BZC-terrein aan de Oldegaarde in Zuidwijk. De leerlingen 
van de groepen 7 en 8 waren ook van de partij tijdens het interscolaire slagbal- en voetbaltoernooi.  
De schoolreis voor de groepen 1 en 2 leidde naar Recreatieoord Binnenmaas. De groepen 3 en 4 
reisden af naar Duinrell te ’s-Gravenhage. De kinderen uit de groepen 5 en 6 waren een dagje in 
Drievliet te Rijswijk ZH. De leerlingen van de twee hoogste groepen reisden drie dagen af naar het 
Friese Heeg. 
Op vrijdag 24 april 2015 vierden de leraren gezamenlijk hun verjaardag in koninklijke stijl, met het oog 
op de Koningsdag die aanstaande was.  
Aan het einde van het schooljaar verzorgden de leerlingen die lid zijn van het RSV-schoolkoor een 
uitvoering in de speelzaal van de school. Het schoolkoor werd begeleid door mevrouw E. Schaling, 
mevrouw S. de Kok-Hollanders en de heer M. van der Veen.  
De leerlingen van groep 8 namen afscheid van de school via een optreden in een onderhoudende 
musical.  
  
RSV-Noord 
Tijdens de kinderboekenweek werden de voorleeswedstrijd en de tekenwedstrijd georganiseerd. Ook 
de klasoverstijgende knutselmiddag werd opnieuw georganiseerd.  
Op 3 december bezochten Sint Nicolaas en Zwarte Piet de Rotterdamse Schoolvereniging. Zij werden 
onder meer feestelijk onthaald in de aula van de school, waarbij alle leerlingen van de groepen 1 en 2 
aanwezig waren.  
Kerstmis werd uitgebreid gevierd. De donderdag voorafgaand aan de kerstvakantie traden de 
leerlingen van de beide groepen 5 in de aula op en presenteerden een kerstvoorstelling. De ouders 
van de optredende leerlingen en alle leraren waren getuige van de opvoering van een sfeervolle 
kerstvoorstelling. Op donderdagochtend voor Kerstmis ontvingen de leerlingen van het RSV-
schoolkoor, onder leiding van mevrouw S. Aaftink en mevrouw M. Pool aan de piano, de ouders en 
leerlingen met kerstgezang in de vestibule van de school. De leden van de oudercommissie zorgden 
ervoor dat buiten voor de schooldeur de ouders van leerlingen werden getrakteerd op warme 
chocolade.  
Eén van de RSV-tradities is het Schoolfestival. Dit schooljaar werd het, vlak voor Koningsdag, voor de 
negentiende keer georganiseerd. Het festival stond dit jaar in het teken van ‘Feest’. Het RSV-
schoolkoor stond onder leiding van mevrouw S. Aaftink en het RSV-orkest werd geleid door mevrouw 



M. Pool. Ook het onderwijzend personeel leverde een ludieke bijdrage aan het gebeuren. Voor de 
achtste keer was er een bijzondere bijdrage van de beginners en gevorderden van het RSV-
blokfluitensemble, dat onder leiding staat van de dames E.G. den Breeje-Houweling en L.G. Rijnders-
Borst. 
In het voorjaar werkten alle leerlingen aan het gezamenlijke project. Er werd gewerkt langs het thema 
‘Bouwen‘.  
De facultatieve vertellessen werden door vele leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 bezocht. Ook het 
lidmaatschap van het schoolkoor werd door een groot aantal kinderen begeerd.  
Tevens werd er geschaakt op school. Oud-leerkracht mevrouw L.E. de Gruijl leidde een groot aantal 
schaakcursussen. Er werd meegedaan aan een aantal toernooien.  
De groepen 6, 7 en 8 gingen op werkreis naar respectievelijk Oostvoorne, De Kaag en Vlieland. De 
leerlingen van de groepen 7 volgden op De Kaag zeillessen. De lagere groepen hadden hun 
schoolreisjes naar verschillende bestemmingen. Groep 5 ging op tweedaagse schoolreis. 
De leerlingen uit de hoogste leerjaren namen deel aan de interscolaire voetbal- en slagbaltoernooien.  
  
  

 

IV. BESTUUR 
  
In de loop van het schooljaar werden onder meer de school-, de formatie-, nascholings- en 
activiteitenplannen voor de beide scholen vastgesteld.  
In het begin van het schooljaar trad de heer drs. A.M. Doff aan als penningmeester.  
Mevrouw drs. J. van der Zaag trad af als voorzitter; algemeen bestuurslid mevrouw drs. H.H.W. de 
Gier fungeerde een korte tijd als voorzitter ad interim. In de laatste periode van het schooljaar werd 
mevrouw drs. M.G. Berkhout-Franssens benoemd tot bestuurslid en zij nam het voorzitterschap van 
mevrouw De Gier over.  
Ook de heer drs. E.F. van Bokhoven (algemeen bestuurslid) en mevrouw drs. K.D. Miljoen 
(toezichthoudend bestuurslid) traden in de loop van het schooljaar als bestuurslid af.  
Het bestuur stelde aan het eind van het jaar een procedure op om het bestuur verder uit te breiden.  
  
Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 was de samenstelling van het bestuur derhalve als volgt: 

·        mevrouw drs. M.G. Berkhout-Franssens, voorzitter 
·        de heer mr A.H.Chr. Heere, secretaris 
·        de heer drs. A.M. Doff, penningmeester 
·        mevrouw drs. H.H.W. de Gier, algemeen bestuurslid 
·        mevrouw mr J.F. Rense, toezichthoudend bestuurslid 

  
 
  



V. OUDERS 
  
De in het begin van het schooljaar in de onderscheidende groepen gehouden ouderavonden, werden 
door de ouders, zoals altijd, druk bezocht.  
Gedachtewisseling met de ouders over het functioneren van hun kinderen vindt plaats na afspraak 
met de leraren na schooltijd. De gesprekken kunnen op die manier in alle rust worden gevoerd. Het 
merendeel van de ouders heeft in het afgelopen cursusjaar meerdere malen van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. 
  
  
Medezeggenschapsraad 
Reglementair verzorgen de medezeggenschapsraden zelf de verslaglegging aan ouders en overige bij 
de Rotterdamse Schoolvereniging betrokkenen. De beide raden vergaderden in alle gevallen 
gezamenlijk als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  
  
Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 waren de medezeggenschapsraden als volgt 
samengesteld: 

  
RSV-Noord 

-namens de ouders: 
·        de heer ir. T.D.S. Feenstra 
·        mevrouw dr. I.V. Hofland-Ossokina 

-namens het personeel: 
·        de heer J.K. Koudstaal, voorzitter 
·        mevrouw M. de Kwaadsteniet, secretaris 

  
RSV-Zuid 

-namens de ouders: 
·        mevrouw K.J. Martijn-Kock 
·        mevrouw dr. M.W. Roza-van Vuren, voorzitter 

-namens het personeel: 
·        mevrouw M.V. Gadellaa, secretaris 
·        de heer M. van der Veen 

  
 
Oudercommissie 
Ook in het afgelopen schooljaar is weer gebleken dat de oudercommissies niet uit het schoolleven zijn 
weg te denken. Zij hebben een duidelijk ondersteunende taak bij de organisatie van evenementen die 
buiten het lesprogramma vallen.  
Te denken valt hierbij aan sint-, kerst-, paasvieringen, het voorbereiden van en assisteren bij 
sportevenementen, excursies, de Buitendag, tentoonstellingen, het schoolfestival. 
  



  
VI. PERSONEEL 
  
In december 2014 werd de lerares van groep 4 op RSV-Zuid, mevrouw S. de Kok-Hollanders, moeder. 
Zij schonk het leven aan een gezonde dochter: Elle. Het zwangerschapsverlof werd herbezet door de 
heer H.C.A. Dusseldorp en mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner.  
Op 5 januari 2015 waren de beide teams en het schoolbestuur ’s avonds bijeen in brasserie Koriander 
aan de Kromme Zandweg te Rotterdam om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe kalenderjaar. 
De voorzitter ad interim van het schoolbestuur, mevrouw drs. H.H.W. de Gier, sprak de beide teams 
toe, blikte terug op 2014 en keek vooruit naar 2015. Ook werd aandacht besteed aan het vertrek uit 
het bestuur van mevrouw drs. J. van der Zaag. 
Een aantal leraren volgde nascholing op het gebied van onder meer reken- en taaldidactiek of volgde 
workshops op het creatieve vlak. Een groot aantal leraren bekwaamde zich in bedrijfshulpverlening of 
friste kennis hieromtrent op. De gezamenlijke teams volgden gedurende een gehele dag en een aantal 
woensdagmiddagen een intensieve nascholing gericht op de invoering van een nieuwe taalmethode 
per augustus 2015 en werd geïnformeerd over de ingrijpende wijzigingen die samenhingen met de 
bepalingen van de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Ook was er een studiemiddag over 
meerbegaafdheid, die goed werd ontvangen.  
De traditionele lunch voor het personeel en bestuur op de laatste schooldag werd druk bezocht. Op 
vrijdag 10 juli 2015 was nagenoeg het voltallige personeel en het schoolbestuur bijeen op het terras 
van Zenne, eten en drinken, rechtstreeks aan de Maas. Het schooljaar werd geanimeerd onder het 
genot van smakelijke hapjes en drankjes afgesloten. Daarbij werd ook aandacht besteed aan het feit 
dat mevrouw M. van Ravesteijn-Jansen afscheid nam als onderwijzeres bij de Rotterdamse 
Schoolvereniging. Mevrouw Van Ravesteijn werd in aanwezigheid van haar gezin door de heer 
Severin waarderend en bemoedigend toegesproken en door alle aanwezige collegae en 
bestuursleden uitbundig toegezongen. De voorzitter van het schoolbestuur, mevrouw drs. M.G. 
Berkhout-Franssens dankte de vertrekkende collega voor alles wat zij betekende voor de Rotterdamse 
Schoolvereniging en overhandigde een passend cadeau. 
Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 zijn tweeënveertig personeelsleden via een benoeming in 
dienst van de Rotterdamse Schoolvereniging (in feite de beginsituatie voor het schooljaar 2015-2016) 
en twee vrijwilligers: 
  
·        mevrouw S. Aaftink, lerares 4a (Noord) 
·        mevrouw I.E.C. Barreveld, (senior)lerares 7b, bovenbouwcoördinator (Noord) 
·        mevrouw M.L. Beukers, lerares 4 (Zuid) 
·        de heer drs. G.J. van den Biggelaar, leraar 7 (Zuid) 
·        mevrouw J. Boogaerdt ’t Hooft-Schmidt, lerares 4a, 5a, 5b, 6b en 7a (Noord) 
·        mevrouw E.G. den Breeje-Houweling, lerares 1b (Noord) 
·        de heer M.A. Broekhuizen, leraar 6b (Noord) 
·        mevrouw G.M. van Büüren van Heijst, (senior)lerares 7a, lerarenbegeleider (Noord) 
·        de heer R.T Creemers, vakleraar lichamelijke oefening (Noord en Zuid) 
·        mevrouw M.M.L.C.T. Eyck, managementassistente (Noord en Zuid) 
·        mevrouw H.G. Draisma-Woerdeman, lerares 6a (Noord) 
·        mevrouw M.I. Dusseldorp-de Barse, (senior)lerares 2, onderbouwcoördinator (Zuid) 
·        mevrouw M.V. Gadellaa, lerares 3 (Zuid) 
·        mevrouw J.C. Gooding-Smit, lerares 6a en 7b (Noord) 
·        mevrouw Y.C.A. Hermans, adjunct-directeur, intern begeleidster (Zuid) 
·        mevrouw J.W. Koekkoek-Wanner, remedial teacher (Zuid) 
·        mevrouw S. de Kok-Hollanders, (senior)lerares 5, ICT-coördinator (Zuid) 
·        mevrouw P.M.C. van der Kooij, lerares 2, 3, 4, 6, remedial teacher (Zuid) 
·        de heer L.A. de Koning, (senior)leraar 8a, ICT-coördinator (Noord) 
·        de heer J.K. Koudstaal, leraar 5a (Noord) 
·        mevrouw M. de Kwaadsteniet, lerares 5b (Noord) 
·        mevrouw E.L. Lanser-Vroon, remedial teacher (Noord) 
·        mevrouw N. van der Loos, (senior)lerares, intern begeleidster (Noord) 
·        mevrouw F. van Maaswaal-Kloen, vaklerares handvaardigheid (Noord en Zuid) 
·        mevrouw J.M. Meijer, lerares 5 (Zuid) 
·        mevrouw G. O’Chantal, vrijwillig medewerkster (Zuid) 
·        mevrouw drs. M. Pool, vaklerares muziek (Noord) 
·        mevrouw S.M. van Remmen, lerares 4b (Noord) 



·        mevrouw L.G. Rijnders-Borst, (senior)lerares 3a, onderbouwcoördinator (Noord) 
·        mevrouw E.C. Schaling, vaklerares muziek (Zuid) 
·        mevrouw H. Scheepbouwer, vaklerares lichamelijke opvoeding (Zuid) 
·        mevrouw J.M. Schimmel, lerares 2a (Noord) 
·        de heer A.H.Q. Schoof, adjunct-directeur, leraar 8b (Noord) 
·        de heer P.O. Severin, directeur (Noord en Zuid) 
·        mevrouw C.M. Slotboom, vrijwillig conciërge (Noord) 
·        mevrouw H.M.L. Soesbergen, managementassistente (Noord en Zuid) 
·        mevrouw W.A. Teekens-Punt, lerares 2b (Noord) 
·        mevrouw C.S. Tertoolen-Willemstein, lerares 1 (Zuid) 
·        mevrouw M.M. Tuin-Kientz, lerares 8a en 8b, vaklerares lichamelijke opvoeding (Noord) 
·        de heer M. van der Veen, (senior)leraar 6, lerarenbegeleider (Zuid) 
·        mevrouw E.A. Verheij-Farkas, lerares 1a (Noord) 
·        mevrouw F. van Vliet, lerares 1 (Zuid) 
·        mevrouw M. de Vries-Keetels, lerares 3b (Noord) 
·        de heer R.B.J. Waanders, (senior)leraar 8, bovenbouwcoördinator (Zuid) 
  
  
  
VII. KLACHTEN, VERTROUWENSPERSOON  

Op school ligt een vastgestelde klachtenregeling ter inzage bij de directie. Voor verdere informatie over 
deze klachtenregeling wordt verwezen naar de website van de RSV. Met de klachtenregeling wordt 
een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Klachten kunnen gaan over discriminerend gedrag, 
agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, omgang met de leerlingen. 

Op beide RSV-scholen is een contactpersoon benoemd. Contactpersoon RSV-Noord is mevrouw N. 
van der Loos (vanderloos@rsv.nl). Contactpersoon RSV-Zuid is mevrouw Y.C.A. Hermans 
(hermans@rsv.nl). De contactpersoon verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon of de landelijke 
klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Als vertrouwenspersoon van de RSV 
functioneert de heer Mr D.E. Sikkens (dsikkens@wxs.nl). De contactpersonen en de 
vertrouwenspersoon worden benoemd door het bevoegd gezag.  

In het schooljaar 2014-2015 zijn in het kader van de klachtenregeling geen gevallen aan de 
vertrouwenspersoon voorgelegd.  

Bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs werden geen klachten 
ingediend.  

mailto:vanderloos@rsv.nl
mailto:hermans@rsv.nl
mailto:dsikkens@wxs.nl


  
VII. SCHOOLS FINANCIËN 2014 
  
Het boekjaar van schools financiën loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 
In dit verslag volgt een korte samenvatting van de exploitatie 2014 van de beide scholen zoals die in 
de vastgestelde en door de accountant geaccordeerde jaarrekening 2014 is neergelegd. 
  

  RSV-Noord RSV-Zuid 

bijdrage OCW personeel € 1.348.574 € 728.697 

bijdrage OCW materieel € 225.281 € 125.743 

overige baten personeel € 8.153 € 2.840 

overige baten materieel € 18.614 € 1.849 

  € 1.600.622 € 859.128 

      

personeelskosten € 1.333.814 € 721.708 

afschrijvingen € 30.781 € 15.365 

huisvesting € 186.233 € 89.476 

leermiddelen € 39.708 € 31.572 

overige kosten € 58.648 € 26.611 

  € 1.649.185 € 884.731 

      

resultaat -€ 48.563 -€ 25.603 

      
        

  
Het negatieve resultaat voor de beide scholen bedraagt € 74.166. Hieraan dient te worden 
toegevoegd overige financiële baten van het bestuur (onder meer ouderbijdrage ter hoogte van € 
457.892 en renteopbrengsten) en van te worden afgetrokken overige bestuursuitgaven 
(personeelskosten van de bovenschoolse directie en administratie, school- en werkreizen, kosten 
oudercommissie, vergoedingen en toelagen BORS). Het totale positieve resultaat van de 
bedrijfsvoering van de Stichting Rotterdamse Schoolvereniging komt hiermee op € 110.835.  
  
P.O. Severin, directeur 

  

 


