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Onze scholen

De kracht van verbinding

missie
Ieder kind moet veilig, gezond,  
gelukkig  en kansrijk op kunnen groei-
en. Onze scholen spelen daarin een 
essentiële rol. 
Wij bieden een prettige, veilige en
duurzame leeromgeving waarin elk 
kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Visie
Wij geloven dat kinderen zich optimaal 
ontwikkelen in een prettige, veilige en 
duurzame leeromgeving. De leerkracht 
speelt daarin een centrale rol. De 
leerkracht maakt elke dag het verschil 
door te enthousiasmeren, te inspireren 
en met collega’s voor kwalitatief 
hoog-waardig en toekomstgericht 
onderwijs te zorgen. De rol van 
het onderwijs beperkt zich niet tot 
het klaslokaal of de schoolpoort. 
Optimale ontwikkeling van het kind 
vraagt om samenwerking tussen 
school, ouders en andere partijen. Als 
nauw samenwerkend collectief van 
vijfentwintig authentieke, autonome, 
sociaal-katholieke scholen voor 
primair onderwijs willen wij daarom 
midden in de Tilburgse samenleving 
staan.

Jij maakt 
het verschil

Mens & ontwikkeling

Personeels- en salarisadministratie 
In 2020 is de implementatie van de nieuwe 
AFAS omgeving en de bestuursoverdracht 
van de SKOTZO scholen volledig afgerond. De 
volledige personeels- en salarisadministratie is 
in eigen beheer.
 
Medewerkers
Xpect Primair wil als werkgever het verschil 
maken door ervoor te zorgen dat alle me-
dewerkers in de organisatie in staat zijn het 
verschil te maken voor de kinderen. Daarom 
is het HR beleid gebaseerd op onderstaande 
vier pijlers. Hierin is in 2020 het volgende 
gerealiseerd:
˘  Loopbaan & competenties: Het doel is om 

de kwaliteit van de scholen en de organi-
satie steeds te verbeteren. Dit gebeurt o.a. 
door het aanbieden van diverse opleiding-
strajecten zoals het Traineeship, Potential 
programma, Kweekvijver IB, Starterspro-
gramma en Zij-instroomtraject.

˘  Motivatie & betrokkenheid: Herziening van 
de emolumentenregeling om een passend 
en eigentijds totaalpakket aan arbeids-
voorwaarden en waardering te kunnen 
bieden.

˘  Mobiliteit & wendbaarheid: Invoering 
nieuw mobiliteitsbeleid. Dit is door alle 
betrokkenen als zeer positief ervaren. 
Gestart met een coördinator XP schil die de 
38 medewerkers in de XP schil aanstuurt en 
begeleidt. Dit is zeer waardevol gebleken.

˘  Gezondheid & vitaliteit: Dit wordt gezien 
als een verstrengeld belang. Daarbij wor-
den faciliteiten aangeboden zoals extra 
verlofregelingen en dienstverlening van 
Cosense. Er is 1,7 mln beschikbaar aan 
werkdrukmiddelen en deze worden met 
name besteed aan extra handen in de klas.

GMR
De gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) bestaat uit vertegen-
woordigers van ouders en leerkrachten 
van de scholen van Xpect Primair en is be-
trokken bij de totstandkoming van beleid. 
In 2020 was er onder andere instemming 
Òf een positief advies op het bestuursfor-
matieplan 2020-2021, functieprofielen 
OOP en directeur, reglement gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad en 
op het statuut Medezeggenschap.
 

Organisatie
Stichting Xpect Primair bestuurt in Tilburg vanaf 
1 januari 2020 25 basisscholen waar dagelijks 
ongeveer 7400 leerlingen onderwijs volgen en 
circa 800 werknemers werkzaam zijn. 

De stichting wordt bestuurd door een College 
van Bestuur en de toezichtfunctie is neergelegd 
bij de Raad van Toezicht. De scholen hebben een 
eigen directeur die integraal verantwoordelijk is 
voor het beleid op hun school. Het College van 
Bestuur en de 2 directeuren van het bestuursbu-
reau, vormen samen met het directeurencollec-
tief het leidinggevend team van de organisatie. 
Op het bestuursbureau zijn 18 medewerkers 
werkzaam die de scholen en directeuren onder-
steunen en adviseren.
 

Mens & omgeving 
voorop

Duurzaamheid & omgeving

 
 
 
 Meerjarig Integraal Huisvesting Plan 
(MIHP) 
Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn 
samen met de gemeente Tilburg in 2020 
gestart met de totstandkoming van een MIHP. 
Vanuit de inhoudelijke ambities ten aanzien 
van passend onderwijs en de vorming van 
integrale kindcentra zal de vertaling naar 
huisvesting worden gemaakt. Hierbij wordt 
eveneens rekening gehouden met ambi-
ties op het gebied van duurzaamheid, wijze 
van bekostiging, bouwplannen binnen de 
gemeente en de kwaliteit van het bestaande 
huisvestingsbestand. 
 
Goedkeuring aanvragen huisvestings- 
voorziening 2021 
Door de gemeente zijn twee door Xpect 
Primair ingediende aanvragen voor huisves-
tingsvoorziening goedgekeurd, voor zowel 
basisschool Hubertus als Jenaplan basisschool 
Jeanne d’Arc. Ook heeft de gemeente mid-
delen gereserveerd voor totstandkoming van 
een nieuw kindcentrum in het gebied Stappe-
goor/Willemsbuiten.
 
Overige projecten 
In 2019 is de aangevraagde uitbreiding voor 
zowel basisschool De Stappen als Montes-
soribasisschool De Elzen goedgekeurd door 
de gemeente. Eind 2019 is gestart met de 
werkzaamheden bij Montessoribasisschool 
De Elzen en de oplevering heeft medio 2020 
plaatsgevonden. Voor basisschool De Stappen 
is de verwachting dat de verbouwing voor de 
start van het nieuwe schooljaar wordt opge-
leverd.
 
Duurzaamheid  
Tijdens de dag van de lente 
(maart 2020) zou een monitoringsinstrument 
gelanceerd worden om de impact op het 
milieu van een school in zijn totaal en een 
leerling of leerkracht als individu inzichtelijk 
te maken. In verband met de coronamaat-
regelen is de dag van de lente helaas niet 
doorgegaan. De lancering van dit instrument 
heeft daarom pas eind 2020 plaatsgevonden. 
De resultaten hiervan worden begin 2021 met 
de scholen gedeeld. 
 
 

Samenwerkingsverband Plein 013 
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel 
ondersteuningsvoorzieningen in iedere buurt 
of dorp te realiseren, zodat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken en leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben een zo passend en thuis- 
 nabij mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 
 
Projecten 
Xpect Primair is vertegenwoordigd in diverse 
samenwerkingsprojecten waarin de nadruk 
ligt op het krijgen van een goede start en de 
mogelijkheid om veilig op te groeien (Smart 
Start, Pact West en Pact Groenewoud). Ook de 
buurtgerichte samenwerking waarbij zoveel als 
mogelijk thuisnabij passend onderwijs wordt 
gerealiseerd, draagt hier aan bij (In de buurt 
gebeurt het).
 
Rekenhuis Primair 
Het Rekenhuis Primair is een expertisecentrum 
op het gebied van rekenonderwijs met als 
doel om op een constructieve en duurzame 
manier een bijdrage te leveren aan de ontwik-
keling van het rekenonderwijs binnen Xpect 
Primair en in de regio.

Ieder kind in Tilburg  
goed onderwijs

Partnerschap & samenwerking

Leren met Lef
Zinvol leren & leven

Het onderwijsjaar 2020 
Het jaar 2020 kenmerkte zich 
door hectische situaties als 
gevolg van de coronamaatregelen, 
afstandsonderwijs deed zijn intrede en 
eindigde met een vervroegde kerstvakantie. 
Het aanpassingsvermogen van alle medewerkers 
was indrukwekkend. Toch zijn er zorgen over de 
algehele kwaliteit van het onderwijsjaar en de 
effecten van de schoolsluiting op de ontwikke-
ling van kinderen en de positie van kwetsbare 
kinderen. Vanuit de overheid zijn diverse subsi-
dies beschikbaar gesteld voor het organiseren 
van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.  
 
Corona Crisis Team 
In maart 2020 is direct een Corona Crisis Team 
(CCT) geformeerd bestaande uit het ma-
nagementteam en de bestuursadviseurs HR, 
Onderwijskwaliteit en Communicatie. Naast 
het beoordelen van de consequenties van de 
RIVM-maatregelen, het ondersteunen van de 
directeuren bij de communicatie met medewer-
kers en ouders, heeft het CCT ook een rol gehad 
in het afstemmen van de Corona-aanpak met de 
overige schoolbesturen in de stad, de gemeente 
en de kinderopvang. 
 
Gelijke kansen
Elke school heeft de opdracht om voor haar 
eigen kinderen dat onderwijs te bieden dat 
ervoor zorgt dat kinderen gelijke kansen hebben. 
In meerdere wijken zijn clusters van scholen 
gevormd die met de samenwerkingspartners de 
wijk verkennen en een gezamenlijk ondersteu-
ningsplan opstellen.

In 2019 ontvangen rijksbijdragen voor incidentele uitgaven 2020 is € 1.240.000, resultaat na cor-
rectie € -626.000. Overschrijding van de begroting met name door extra uitgaven rondom corona.

25 BASISSCHOLEN               

25 BASSISSCHOOL
DIRECTEUREN

Het jaar 2020 in cijfers

DIRECTEUREN COLLECTIE
F

   realisatie 2020 begroot 2020
BATEN
(Rijks)bijdragen OCW 47.915.925 46.477.820
Overige overheidsbijdragen 1.090.162 905.356
Overige baten 2.765.196 2.334.664

Totaal baten 51.770.983 49.717.840
 
LASTEN
Personele lasten 44.989.186 41.850.961
Afschrijvingen 1.460.911 1.497.143
Huisvestingslasten 4.123.035 3.660.387
Overige lasten 3.057.614 3.189.808

Totaal lasten 53.630.746 50.198.299
 
Saldo baten en lasten -1.859.763 -480.459
 
Financiële baten en lasten -6.704 420
 
Resultaat -1.866.467 -480.039

 7400 LEERLINGEN

2020 een bijzonder hectisch jaar waarin samenwerken en flexibel zijn een centrale rol speelde

In dit bijzondere jaar 

is het verzuimcijfer

 gedaald, daar zijn 

we best trots op!

Optimale ontwikkeling 

van het kind vraagt 

om samenwerking 

tussen school, ouders en 

andere partijen

Onze samenwerkingen 

zijn  gericht op het 

krijgen van een goede 

start en de mogelijkheid 

om veilig op te groeien

2 DIRECTEUREN 
BESTUURSBUREAU

Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen
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