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Voor u ligt het jaarverslag van de Rehobôthschool over het 

kalenderjaar 2020. Met dit verslag willen we u een indruk geven van 

de belangrijkste gebeurtenissen en van de resultaten in 2020. 

Voorwoord

Voorwoord 03    2020 in cijfers 04   Verenigingsnieuws 07
Samenvoeging van de Rehobôthschool en de Petrus Datheenschool 08    
Resultaten 08    Personeel en organisatie 09   Onderwijs 10
Zorg en begeleiding 11   Kwaliteitszorg 13    Activiteiten 14
Plannen voor 2021 17    Financiën 18    Afsluiting 19

Hoe vind het op de Rehobôthschool? 

Op de Rehobothschool 
is het heel leuk het 
leukste vak vind ik rekenen. 
Hoe vind het om straks naar De Fontein te gaan?
Ik vind het wel leuk om naar de nieuwe school te gaan, want de school is veel groter dan de 

school waar we nu op zitten. Ik vind het aan de ene kant leuk maar ook niet. Ik vind het leuk 

dat we met veel meer kinderen in de klas komen te zitten. Het minder leuke is dat ik erg ver 

woon en zo’n 5 km moet fietsen. De Fontein is straks weer een mooie en nieuwe school!

Jens Kooy

Rehobôthschool - Maasdam
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Na het schooljaar 2019-2020 
vertrokken 7 kinderen naar 
de volgende typen scholen 
van voortgezet onderwijs.

...   en waar gingen 
ze naartoe?

HAVO

VMBO G/HAVO

VMBO- G

VMBO-K

Gegevens per 01-04-2020

In- en uitstroom
schooljaar 2019-2020

*  Leerlingaantallen 

van groep 1 per 

1-10-2020

Instroom
4-

jarigen*

6

Uit-
stroom 

VO

7-1
Andere
school

1

Hoe vind het op de Rehobôthschool? 

Superleuk! Er zitten veel leuke 
kinderen op, de sfeer in de klas 
 is gezellig. 
Het is wel veel om twee juffen en een meester te hebben maar ik ben er nu wel aan gewend. 

Het is gezellig dat het een kleine school is, je kent elkaar dan goed. 

Hoe vind het om straks naar De Fontein te gaan?
Ik heb er wel een beetje zin in maar ik vind het ook wel jammer want dan gaat de Rehobôthschool gewoon weg. 

Ik hoef er maar één jaartje te zitten. Het is jammer dat de Rehobôthschool weggaat want mijn vader heeft hier 

ook nog op school gezeten! We hebben net de plaatjes van de nieuwe school bekeken, dat ziet er mooi uit! 

Veel glas bij de ingang met veel licht, een soort serre en binnen vind ik de blauwe kleuren mooi! 

Julia Strijker

Leerling aan het woord
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Maasdam
27/49%

Strijen(sas)

10/18%

‘s-Gravendeel

9/16,5%

Puttershoek

9/16,5%

Onze 55 leerlingen
Waar kwamen ze vandaan...

Rehobôthschool - Maasdam

2020 in cijfers

05

Prognose &
leerlingaantallen
Vanaf 2021 wordt in de prognose het totale leerlingaantal van de Rehobôthschool en de Petrus Datheenschool vermeld.

2018 2019 2020 2021 2022

57
55 166

158

2023

145

61

2024

142

Ver-
huizing in

1



De locatieraad
Zoals elke school van de VCOHW heeft ook onze school een 

locatieraad. Deze raad heeft als primaire taak het toezicht 

op de identiteit van de school. Dit doet de lokale raad door 

het bezoeken van lessen, het spreken met leerkrachten 

over de identiteit, het voeren van gesprekken met nieuwe 

gezinnen en het aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken 

van nieuwe leerkrachten. Na afloop van het jaar maakt de 

raad een jaarverslag dat naar het bestuur gaat.

De samenstelling van de raad was in 2020:

Voorzitter: P. v.d. Hoek

Secretaris: J. Rozendaal

Lid:                 C.G. Jonas

Lid:                  M.J. Jonas

Lid:                  B.A. Ploegman

De toezichthouder die namens Maasdam in het collectief 

bestuur zitting heeft, de heer J.J. de Graaf is doorgaans 

ook aanwezig bij de vergaderingen van de raad.

De MR
In juli 2020 namen we afscheid van de twee ouders uit de 

MR, mevrouw Kats en mevrouw Pors. Voor beide moeders 

geldt dat hun jongste kind afscheid nam van onze school. 

Ledenvergadering
De ledenvergadering van 2020 is in verband met de gevol-

gen van het coronavirus niet doorgegaan. 

Activiteiten lokale raad
Er zijn, vanwege de coronapandemie, geen bezoeken in 

de klas gebracht door de leden van de lokale raad. Wel 

is er in 2020 voor het eerst samen met de lokale raad van 

de Petrus Datheenschool vergaderd, met het oog op de 

samenvoeging.

De leden
Aan het einde van 2019 was het aantal leden verbonden 

aan de Rehôbothschool 66. Aan het einde van 2020 waren 

dat er 63.
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Verenigings-
nieuws
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T O TA A L A D V I S E U R  O P  F I N A N C I E E L  E N  F I S C A A L  G E B I E D ,  K W A L I T E I T,  E F F I C I E N C Y,  H R ,  I T  &  A U D I T

Rob komt verder samen, met Visser & Visser

Ontdek wat Visser & Visser voor u kan betekenen op

V I S S E R -V I S S E R . N L

Wat doet de 
lokale raad?
Een aantal mensen 
hebben zich dit vast 
weleens afgevraagd. 
De lokale raad is ontstaan na de besturenfusie van een 

aantal schoolbesturen in de Hoeksche Waard. Wat de 

besturen en dus de scholen gemeen hadden, is de grond-

slag. Er zijn ook verschillen want de diverse scholen 

hebben hun eigen bestaansgeschiedenis en achtergrond. 

(lokale kleur). Om deze lokale kleur te behouden en de 

identiteit te bewaken is de lokale raad (LR) opgericht. 

Omdat de afstand tussen bestuur en leden door de fusie 

groter is geworden fungeert de LR dus als de voelhorens 

van het bestuur. Het bestuur heeft een aantal taken 

gedelegeerd aan de LR. 

Wat doen de LR leden? 
• Bezoeken van ouders die voor het eerst kinderen op 

school aanmelden. Wij proberen dan uit te leggen hoe 

de identiteit van de school wordt ingevuld. Daarnaast 

vragen we ouders zich aan de huisregels van de school 

te conformeren.

• Afleggen van schoolbezoeken, de nadruk ligt op het 

Bijbelverhaal maar de LR gaat ook met de leerkracht in 

gesprek

• Regelmatig overleg met de locatieleiding over identi-

teitsvraagstukken.

• Voeren van identiteitsgesprekken met de leerkrachten.

• Contacten met kerkenraden van participerende kerken 

onderhouden. O.a. worden er thema avonden met ker-

kenraden belegd.

• Tijdens sollicitatiegesprekken spreken met de kan-

didaat over de invulling van identiteit. En het bestuur 

adviseren over de geschiktheid van de kandidaat.

• Bij het afscheid van groep 8, het kerstfeest en andere 

vieringen levert de LR ook een bijdrage.

Ieder jaar wordt een vergadering gehouden met de leden 

die zich bij onze school betrokken weten. Hier wordt 

verslag gedaan van het werk van de LR, nieuwe LR leden 

gekozen maar regelmatig ook een identiteitsonderwerp 

behandeld. De LR rapporteert de uitvoering van haar 

werkzaamheden jaarlijks aan het bestuur.

Peter van der Hoek 



In 2020 zijn de plannen om de Rehobothschool en 

de Petrus Datheenschool samen te voegen verder 

ingevuld. De teams van de beide scholen hebben 

elkaar vanwege de coronapandemie minder kunnen 

ontmoeten dan voorgenomen was. De lokale raden 

hebben (online) samen vergaderd vanaf de twee-

de helft van het jaar. Architect RoosRos heeft een 

bouwtekening gemaakt die in oktober aan de teams 

en aan de oudergeledingen van beide scholen (on-

line) gepresenteerd is. Ook is er in het najaar van 

2020 een aannemer (Bouwbedrijf Barendregt) gese-

lecteerd nadat enkele bedrijven uitgenodigd waren 

om in te schrijven. 
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In 2020 moest er van meerdere collega’s afscheid genomen worden, die na een 

langdurig re-integratieproces niet meer terugkomen op de Rehobôthschool. 

Het werkelijke afscheid van leerlingen, collega’s en ouders zal goeddeels 

plaatsvinden in 2021. Het is aangrijpend dat in zo korte tijd er van zoveel ge-

waardeerde collega’s afscheid genomen moe(s)t worden. Net voor de zomer-

vakantie van 2020  namen we afscheid van meester Vermeulen. Formeel zal 

hij in schooljaar 2020/2021 uit dienst treden, maar de groep die in juli 2020 de 

school verliet is de laatste groep waarin hij lesgegeven heeft. Ook namen we 

afscheid van meester Van Wetten en juf Baan. In december traden juf Vriens 

en juf Beukers uit dienst, na een langdurig re-integratietraject. Van hen ho-

pen we nog afscheid te nemen. Aan het einde van 2020 namen we eveneens 

afscheid van schoolschoonmaakster Rina Snaaijer, na ruim 25 jaar in dienst te 

zijn geweest heeft zij aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden. 

Personeel en organisatie

Uitslag  eindtoets
In 2020 heeft groep 8 de verplicht gestelde Centrale 

Eindtoets van Cito  niet kunnen maken. Vanwege de 

coronapandamie is er landelijk geen Centrale Eind-

toets afgenomen. In de voorgaande jaren behaalde 

de Rehobôthschool een voldoende resultaat.

Sinds augustus 2020 hanteert de schoolinspectie 

een nieuw onderwijsresultatenmodel a.d.h.v. refe-

rentieniveaus. Met dit model wil de schoolinspectie 

een oordeel geven over de behaalde resultaten van 

de eindtoets in groep 8. Om een beeld van een school 

te krijgen, is op basis van diverse factoren, een zo-

genoemde schoolweging vastgesteld. De schoolwe-

ging van de Rehobothschool is 31,82.

In onderstaand overzicht wordt gesproken over het 

niveau 1F en het niveau 1S/2F. Niveau 1F is het funda-

mentele kwaliteitsniveau. Met dit niveau kunnen alle 

leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Niveau 

1S/2F is het algemeen maatschappelijke niveau. Met 

dit niveau kunnen de leerlingen naar mavo, havo 

of vwo. In onderstaand overzicht is van links naar 

rechts allereerst een bij de schoolweging passend 

landelijk gemiddelde weergegeven. Vervolgens het 

door de school behaalde percentage. De signale-

ringswaarde geeft de ondergrens voor de school 

aan. De schoolnorm is de ambitie die door de school 

zelf is gesteld. 

Resultaten

Kengetallen 1F      

1F Landelijk  1F behaald Signaleringswaarde Schoolnorm

95,5% (3 jaars) 100% (3 jaars) 85%   100%

Kengetallen 1S/2F      

1S/1F Landelijk  1S/1F behaald Signaleringswaarde Schoolnorm

58,6% (3 jaars) 61,9% (3 jaars) 45,5%   63%

Schoolleiding
Locatieleider en leerkracht groep 7/8 

Juf Hoek werd in het vroege voorjaar van 2020 door ziekte 

genoodzaakt haar werk als schoolleider en als leerkracht 

neer te leggen. Er is gelukkig sprake van herstel, maar met 

het oog op haar aanstaande pensionering is in goed overleg 

besloten geen langdurig re-integratietraject op te starten. Wij 

hopen van juf Hoek afscheid te kunnen nemen aan het einde 

van het schooljaar 2020/2021. De schoolleiding wordt waarge-

nomen door J.C. de Waal, schoolleider ad interim, die ca. één 

dag per week beschikbaar is.

Onderwijsgevend personeel

Leerkracht groep 1/2 (maandag en dinsdag)

Leerkracht groep 1/2 (donderdag en vrijdag)

Leerkracht groep 3/4 (maandag en dinsdag)

Lerarenondersteuner groep 3/4 (woensdag t/m vrijdag)

Leerkracht groep 5/6 (maandag)

Leerkracht groep 5/6 (dinsdag en woensdag)

Leerkracht groep 5/6 (donderdag en vrijdag)

Leerkracht groep 7/8 (maandag en dinsdag)

Leerkracht groep 7/8 (woensdag en donderdag)

Leerkracht groep 7/8 (vrijdag) 

Leerkracht plusklas en zorgklas plus (dinsdag)

IB er
Twee dagen per week 

    

Onderwijsondersteunend personeel
Drie onderwijsassistentes 

Managementassistente (donderdagmorgen)

Interieurverzorgsters
Drie interieurverzorgsters

Samenvoeging van de Rehobôthschool 
en de Petrus Datheenschool



In het jaar 2020 is (opnieuw) aandacht besteed aan 

de onderstaande aspecten:

• Het voeren van ouder- en kindgesprekken en 

luistergesprekken (wat wel bemoeilijkt werd 

door de coronapandemie en beperkte contact-

mogelijkheden met ouders), in kaart brengen 

van stimulerende/belemmerende factoren per 

leerling/groep, clusteren van onderwijsbehoef-

ten, maken van groepsplannen om te komen tot 

differentiatie. Ook is er aan gewerkt om begrij-

pend lezen te optimaliseren. In alle groepen is 

deze differentiatie in meer of mindere mate in-

gevoerd.

• Er is gewerkt met groepsplannen voor spelling 

en begrijpend lezen, naast de groepsplannen die 

al gemaakt werden.

• Er is afgesproken dat in de groepen 1 t/m 8 En-

gels wordt gegeven. Daartoe wordt in de groe-

pen 1 t/m 4 uit de methode “My name is Tom” 

les gegeven en in groep 5 t/m 8 uit de methode 

“Stepping Up”. In groep 8 wordt in januari de Cito 

toets Engels afgenomen en in groep 7 in juni.

• Op het gebied van mediawijsheid is in alle groe-

pen een begin gemaakt met de “Stappmethode”.

• Voor Natuur en Techniek is de methode “Wonde-

ring the World” ingevoerd. 

• Ook in 2020 is er een scholing geweest rondom 

leerlingen met lastig verstaanbaar gedrag. Er is 

een vervolg gegeven aan de nascholing “Geef me 

de 5”. Overigens loopt deze scholing door in 2021. 

Deze training staat centraal in de VCOHW en de 

Rehobothschool doet deze training samen met 

het team van de Petrus Datheenschool.

• Het team heeft een start gemaakt met een 

PCM-training, gericht op communicatie met 

kinderen en met elkaar. Deze training krijgt een 

vervolg samen met de collega’s van de Petrus 

Datheenschool. In deze training krijgen collega’s 

handvatten om de onderlinge communicatie tus-

sen leerlingen en collega’s beter te interprete-

ren en zodoende tot een betere afstemming te 

komen. Deze training kan niet online gegeven 

worden en loopt dus vertraging op door de co-

ronapandemie.

• In 2020 is er een bijeenkomst geweest over de 

nieuwe taalmethode Taalaktief, voor teamleden 

van beide scholen. Deze methode zal ingevoerd 

worden op de nieuwe school, medio 2021.

Onderwijs

Publieksversie Jaarverslag 2020
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Zorg en begeleiding
Arrangement en externe ondersteuning
Op onze school had in 2020 1 leerling een arrange-

ment. Voor 4 leerlingen kwam een ambulante bege-

leider op school en is er sprake van een licht arran-

gement. 

Begeleiding door IB’er en onderwijsassistenten
Twee dagen in de week is de IB’er op school aan-

wezig. Zij is verantwoordelijk voor de zorg en be-

geleiding en daarnaast voor de resultaten van het 

onderwijs.

Er zijn twee onderwijsassistenten op school aanwe-

zig, bij elkaar voor 5 dagdelen. Hun taak is vooral de 

uitvoering van de extra zorg aan en extra begeleiding 

van kinderen. Zodoende kan er op meerdere dagen 

extra hulp en begeleiding geboden worden. 

Voor de kinderen met een arrangement of onder-

steuningsbudget komt regelmatig een begeleider op 

school.

In 2020 is de orthopedagoge 3 keer een dagdeel op 

school aanwezig geweest om samen met ouders, 

leerkrachten, IB’er en onderwijsassistente kinderen 

met specifieke behoeften te bespreken. In 2020 heeft 

één leerling een dyslexietraining gehad.

Plusklas
Ook in 2020 was er weer een plusklas voor rekenen 

en taal voor de kinderen met meerbegaafdheid op 

dit gebied. Er is verder gegaan met een zorgklas 

plus op de Rehobôthschool, voor kinderen van de 

Petrus Datheenschool in Puttershoek, de kinderen 

van de Groen van Prinstererschool in Klaaswaal en 

van onze school. 

Klusklas
Voor die kinderen, die talenten en kwaliteiten heb-

ben door te werken met de handen, hebben we de 

klusklas. Zij ontwikkelen hun vaardigheden op een 

praktische manier. Vanwege het coronavirus is de 

klusklas in 2020 beperkt bij elkaar geweest.



Onderhoud
In 2020 is alleen het strikt noodzakelijk onderhoud 

gedaan, met het oog op het feit dat dit het laatste 

schooljaar is waarin het gebouw gebruikt wordt. 

Dat betekent dat er aandacht is geweest voor een 

lekkage. Ook de alarmcentrale heeft onderhoud 

gehad. Op het plein is er aandacht geweest voor de 

veiligheid van de speeltoestellen.

Publieksversie Jaarverslag 2020

Klassenbezoeken
De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillen-

de manieren gecontroleerd:

De IB-er doet regelmatig klassenbezoeken en voert 

met elke leerkracht 5 (groep 1 en 2) of 6 (groep 3 t/m 

8) IB-gesprekken.

Daarnaast bezoekt de locatieleider minstens 1x per 

jaar alle groepen en voert de gesprekken uit de ge-

sprekkencyclus met de leerkrachten.

Inspectie
Onze school heeft voor de toekomst weer het ba-

sisarrangement, wat inhoudt dat verder onderzoek 

door de inspectie niet nodig is. De inspecteur heeft 

in november de schoolleiding gesproken en was 

tevreden over de aanpak op school. Hij vroeg met 

name aandacht voor het welbevinden van personeel 

en leerlingen, gelet op de coronapandemie en de sa-

menvoeging van de school met de Petrus Datheen-

school.

Reacties uit het VO
Het VO is tevreden, onze leerlingen kunnen prima 

meekomen. De contacten met de Rehobôthschool 

verlopen prettig.

Kwaliteitszorg
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Activiteiten
Vrijwilligers 
In 2020 is veel gedaan door vrij-

willigers op het gebied van klus-

sen, schoonmaak, regelen van 

boeken met kerst, pleinwacht en 

nog veel meer. 

Alle vrijwilligers hartelijk dank.

Bespreking personeelsleden
Op donderdagavond 5 maart 

kwamen alle personeelsleden 

bij elkaar om met elkaar door te 

spreken wat er in de komende 

periode moest gebeuren nu juf 

Hoek door ziekte afwezig is. 

Thuisonderwijs i.v.m.
coronavirus
Op 15 maart besluit het kabinet 

dat de scholen sluiten i.v.m. het 

coronavirus. Er breekt een pe-

riode van thuisonderwijs aan. 

Deze eerste thuiswerkperiode 

duurt tot 11 mei. Na deze datum 

mag de school weer gedeeltelijk 

open. Vanaf dinsdag 8 juni mag 

de school weer op alle dagen 

alle leerlingen ontvangen.  

Cito Eindtoets
De Cito Eindtoets voor groep 8 

gaat in 2020 niet door. 

Schoolfotograaf
Op maandag 29 juni kwam de 

schoolfotograaf langs om foto’s 

te maken. 

Afscheid Jan van Vliet VVN
Op dinsdag 7 juli we, samen 

met een leerling van de Petrus 

Datheenschool, een bezoek aan 

dhr. Van Vliet.  De reden hiervoor 

was dat dhr. Van Vliet al van-

af 1972 (!) zich met veel plezier 

heeft ingezet als secretaris van 

Veilig Verkeer Nederland, afde-

ling Maasdam/Puttershoek. Hij 

was dus een bekend gezicht bij 

o.a. trapvaardig en de jaarlijkse 

verkeersexamens. Per 1 juli 2020 

is dhr. Van Vliet gestopt vanwe-

ge zijn leeftijd en persoonlijke 

omstandigheden. Als dank voor 

de fijne samenwerking brachten 

we hem een fototaart en een bos 

bloemen. 

Afscheid groep 8
Op dinsdag 14 juli namen we 

afscheid van de leerlingen van 

groep 8. ’s-Middags hadden we 

een programma met diverse 

spellen op het plein. Aan het ein-

de van de middag aten we patat 

met iets erbij. ’s-Avonds was het 

officiële afscheid waar ook de 

ouders bij aanwezig waren.  

Afscheid meester Vermeu-
len, meester Van Wetten en 
juf Ruissen
Op dinsdag 14 juli namen we 

eveneens afscheid van meester 

Vermeulen. Meester Vermeulen 

is 18 jaar aan onze school ver-

bonden geweest. Naast leer-

kracht in groep 5 en 6 was hij 

ook de intern begeleider en ICT-

er van onze school. Wat heeft hij 

veel voor onze school gedaan!

Ook namen we afscheid van 

meester Van Wetten en juf Ruis-

sen. 

Rapporten en laatste 

schooldag
Op donderdag 16 juli kregen de 

leerlingen hun rapport mee en 

hadden we de laatste schooldag. 

Op deze laatste schooldag kwam 

er een patatkraam op het school-

plein en sloten we op een gezelli-

ge en lekkere manier dit bijzonde-

re schooljaar af. 

Eerste schooldag
Op maandag 30 augustus gingen 

de schooldeuren weer open en 

mochten we alle kinderen weer in 

gezondheid ontmoeten. 

Luistergesprekken

Dinsdag 15 en donderdag 17 sep-

tember waren er de jaarlijkse 

luistergesprekken. Ouders kre-

gen informatie over o.a.

• de werkwijze en de regels in de 

groep

• de leerstof die wordt  

behandeld

• huiswerk

Boekenweek en voorleeswed-
strijd
Tijdens de kinderboekenweek 

hebben de kinderen van groep 3 

t/m 8 meegedaan met een voor-

leeswedstrijd. Per klas was er een 

winnaar. 

Kleurwedstrijd activiteiten-

commissie
De activiteitencommissie orga-

niseerde een kleurwedstrijd voor 

in de herfstvakantie. De winnaars 

kregen een prijsje. 

Diverse activiteiten konden dit 

jaar niet doorgaan, denk aan de 

schoolreis, het zingen in ’t Huys te 

Hoecke, de kerstviering, etc. 

 Afscheid groep 8 
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 Afscheid Henk Vermeulen 

 Wat was het jaar 2020 
in veel opzichten een 
ingrijpend jaar. 
We kregen te maken met de corona-pandemie die de 
hele wereld in zijn greep had en heeft. In veel gezin-
nen en families zijn zieken (geweest), maar ook zijn 
er lege plaatsten gevallen. Geliefden die we moeten 
missen. Wat zijn we bepaald bij de nietigheid van ons 
kunnen en kennen. Wat een voorrecht dat de Heere 
ons dat nog voor ogen wil houden. Maar wat hebben 
we er mee gedaan? Heeft het ons klein gemaakt, op 
de knieën gebracht? Is het in onze levens geweest tot 
eer van onze Schepper? 

Wat is het ook voor de kinderen een ingrijpend jaar 
geweest. Het ene moment op school leren, dan weer 
thuis moeten leren: zoveel onzekerheid. Zien dat je 
ouders zorgen hebben en daar geen raad mee weten. 
Wat kan het in kinderhartjes ook stormen. Soms ook 
zonder dat wij volwassenen daar weet van hebben. 
Wat een Troost is er dan als ze dat bij de Heere mo-
gen brengen. 

Ook voor mij persoonlijk een ingrijpende verande-
ring: aan datgene dat je passie is (het lesgeven en 
het werken met en zorgen voor onze kinderen) kwam 
heel abrupt een einde. Het laatste jaar dat ik aan de 
Rehobôthschool verbonden ben, is zodoende wel heel 
anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. 
Maar ook daarin geldt dat Gods wegen altijd goed 
zijn, hoe ondoorgrondelijk soms ook. Wat goed om 
te mogen weten dat alles in ’s Heeren hand is, dat 

Leerkracht aan het woord
2020... Een ingrijpend jaar
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Hij het is Die regeert. Wat kan het dan toch, ondanks 
het verdriet, een genade zijn om bepaald te mogen 
worden bij datgene dat werkelijk belangrijk is. En wat 
een wonder dat er al zoveel herstel is, wat een reden 
tot dankbaarheid is. Hartverwarmend en ontroerend 
was al het medeleven van de kinderen, de ouders, alle 
betrokkenen bij school. Hartelijk dank daarvoor. 
Dit is ook meteen het laatste jaarverslag van onze 
school onder de naam Rehobôthschool. De school 
gaat, na ruim 45 jaar, verder in een nieuw gebouw, 
met een nieuwe naam: De Fontein. Het symbool van 
Rehobôth is de put, de bron van levend water, zoals 
we zien in de geschiedenis van Genesis 26, waar Izak 
putten laat graven. Met de bron van levend water 
wordt immers Christus bedoeld, Die het Levende 
Water is. Van de put naar de fontein. Wat hoort dat bij 
elkaar. Mocht dat Levende Water door de werking van 
de Heilige Geest uitgegoten worden in de harten van 
de kinderen. 

Ruim 45 jaar bestaat ons schooltje nu, eerst aan de 
Fazant, later in de Van der Doeslaan. Hoeveel gene-
raties hebben er les mogen krijgen, hoeveel mensen 
hebben er hun medewerking verleend, op welke wijze 
dan ook; hoeveel mensen zijn betrokken geweest 
bij ons schooltje? Helaas heb ik het sinds 2000 twee 
keer meegemaakt dat een medewerker van school 
overleed: Hugo Kraak en Rini de Graaf. Regelmatig 
denk ik terug aan de fijne gesprekken die ik met hen 
allebei had. 

En wat een onvergetelijke dingen zijn er geweest. Eén 
van de pareltjes was wel het jaarlijkse Kerstfeest met 
alle kinderen, ouders, grootouders en alle andere 
belangstellenden in het prachtige kerkje van Sint 
Anthoniepolder. Wat een mooie avonden waren dat en 
wat ontroerde het me vaak: laten we maar waarderen 
dat we dit nog mogen doen. Ook aan de kampdagen 
hebben we mooie herinneringen, eerst in Uddel, later 
in Ellemeet en last but not least in Bruinisse. De 
projectavonden en de verkopingen waren van die mo-
menten waarin de saamhorigheid tot uiting kwamen. 
Verder heb ik fijne herinneringen aan de contacten 
met jullie als ouders: het samen nadenken over en 
het werken aan het welzijn van jullie kinderen. 
In 2012 kwam er een grote verandering toen er een 
fusie van vijf scholen plaatsvond in de vorm van de 
VCOHW. Een gezamenlijk bestuur, het vroegere 
bestuur dat locatieraad werd. Fijne herinneringen aan 
de samenwerking met de collega’s binnen en buiten 
de school. 

En toen kwam dat merkwaardige jaar 2018/2019. 
In september viel ik uit, gelukkig niet voor lang. In 
november Anja Vriens en Corry Beukers in december 
Henk Vermeulen en in mei Geriëlle Ruissen. Allemaal 
langdurig en ernstig. En van hen is alleen Geriëlle 
weer aan het re-integreren. Bij die uitval draaide de 
school hoofdzakelijk op vervangers en wat waren we 
blij met alle hulp. Het kostte wel heel wat hoofdbre-
kens om alle ballen in de lucht te houden, maar op 
een enkele uitzondering na hoefden we de kinderen 
niet naar huis te sturen. Anja, Corry, Henk en ik zou-
den niet meer terugkomen. 

Ruim 20 jaar mocht ik verbonden zijn aan de Reho-
bôthschool en wat is dat schooltje me dierbaar ge-
worden: de kinderen, de ouders, de collega’s en al die 
vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. En wat is het 
een mooi schooltje geworden, niet alleen qua ligging 
en gebouw, maar vooral datgene waar we met elkaar 
voor staan: Behouden Vaart, de missie van onze 
school. We zijn op reis, het leven door, op weg naar 
de eeuwigheid. Een reis die je kunt vergelijken met 
een reis over zee. Bij rustig weer en kalm water lijkt 
alles voor de wind te gaan, maar ineens kan het weer 
omslaan en kan er storm opsteken. Dan dreigen de 
golven ons levensscheepje kapot te slaan. Dan is de 
veilige haven zo ver weg, dan is er geen mens die hulp 
kan bieden. Maar juist dán wil de Grote Stuurman 
het roer overnemen en het scheepje door de grootste 
gevaren de veilige Haven binnenleiden. Alleen dan is 
er een Behouden Thuiskomst, als Hij de Stuurman is. 
Veiligheid. Dat was het doel dat we nastreefden. 
Veiligheid, niet alleen voor de kinderen, maar voor 
alle betrokkenen. Het zich gezien en gehoord voelen, 
het bouwen aan relaties, er voor elkaar zijn, het 
samen doen in tijden van lief en leed. In alle gebrek 
hebben we dat proberen na te streven. Streng, maar 
wel rechtvaardig. We hebben geprobeerd, met alle 
tekortkomingen, de kinderen eerlijk te onderwijzen in 
de wonderen van Gods Woord, dat wij door de zonde-
val van God zijn afgeweken, Zijn vijand zijn geworden, 
maar in Christus, doordat Hij aan Gods recht heeft 
voldaan, is de vrede hersteld voor ieder die in Hem 
gelooft. We hopen en bidden dat deze kenmerken 
van de Rehobôthschool meegenomen en verankerd 
worden in de nieuwe school. 

Dank u wel dat u uw kinderen aan onze zorgen 
toevertrouwde. Vergeef ons wat we verkeerd hebben 
gedaan. 

Een lieve groet, 

Janneke Hoek

Plannen voor 2021
In 2021 willen we aandacht geven aan de volgende terreinen: 
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Moeilijk 

verstaan-

baar gedrag, 

nascholing 

‘geef me 

de 5’. 

Verdergaan 

met groeps-

plannen reke-

nen, spelling 

en begrijpend 

lezen, verder 

invoeren 

groepsplan-

nen voor 

gedrag, 

afgestemd 

met de Petrus 

Datheen-

school.

Afstemmen 

van de leer-

lingonder-

steuning 

op beide 

scholen 

en komen 

tot een 

nieuwe 

opzet, 

passend bij 

de nieuwe 

school. 

Voeren van 

coachings-

gesprekken/

klassen-

bezoeken 

door IB’er

Het 

invoeren van 

de nieuwe 

taalmethode 

Taalaktief

Voorbereiden 

samenvoe-

ging Petrus 

Datheen-

school en Re-

hobothschool

Begrijpend 

lezen  en 

begrijpend 

luisteren (bij 

de kleuters) 

op een hoger 

plan bren-

gen. 

Gebruik van 

Nieuws-

begrip XL 

optimaliseren

Verder 

invoering 

“Stapp-

methode” 

schoolbreed

Bijscholing 

BHV’ers

Training PCM 

gezamenlijk 

met het team 

van de Petrus 

Datheen

Het toewer-

ken naar de 

verhuizing 

en daarna de 

sluiting van 

de school



Jelier Podologiepraktijk
Oranjelaan W.Z. 48a, 3297 CT Puttershoek 

www.jelierpodologie.nl - www.jelierschoenmode.nl

078 676 16 79

Jelier Schoenmode
Oranjeplein 21, 3297 CV Puttershoek

Maandag gesloten, vrijdag koopavond

Financiën

Staat van baten en lasten

 Baten  2020  Begroting 2020 2019 

Rijksbijdragen  523.523  501.032  523.076   

Overige overheids-
bijdragen en 
- subsidies    610  570  610  

Overige baten    593  -  728  

Totaal baten    524.726  501.602  524.413    

 Lasten  2020  Begroting 2020 2019 

Personeelslasten     516.495  473.714  430.048    

Afschrijvingen    30.054  12.237  12.675    

Huisvestingslasten    15.416 15.000  173.375 

Overige lasten    30.092  31.350  28.616     

Totaal lasten    592.056  532.301  297.963    

Saldo baten en lasten    67.330-  30.699 226.450   

 

 Netto resultaat    67.330-  30.699  226.449 

HOOFDSTUK 
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Het jaar 2020 was opnieuw een bij-

zonder jaar. We denken aan de co-

ronapandemie, aan de ziekmelding 

van juf Hoek, aan de collega’s die uit 

dienst gingen, aan de voorbereidingen 

voor de samenvoeging van de Reho-

bothschool met de Petrus Datheen-

school. Toch was ook 2020 Anno Do-

mini: het jaar van de Heere. Hij zorgde 

voor leerlingen, ouders en personeel. 

Zijn Woord ging open en de boodschap 

van zonde en genade mocht verteld 

worden. De Heere zal zorgen voor de 

vrucht, ook als wij het niet zien, tot eer 

van Zijn Naam. Wilt u de school blijven 

gedenken in uw gebed?

Afsluiting
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 Resultaatverdeling               2020                                 Begroting 2020  2019 

Algemene reserve            842.916-      30.699-    202.036     

Bestemmingsres. 

bekostiging 2019/2020     24.414-          -   24.414      

Totaal                                67.330-                      30.699-                    226.450
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