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Voorwoord
Een speciale woord van dank aan de heer Henri
Blinker, die in februari 2014 de voorzittershamer
heeft overgedragen. De heer Blinker heeft
gedurende 9 jaren met passie gewerkt voor
onze stichting. Wij gaan door op de ingeslagen
weg.

Excellent onderwijs daar wil de EBGS haar naam
aan verbinden. Wij willen het beste uit onze
leerlingen halen. Om dat te realiseren moeten
wij zorgdragen dat wij ook het beste in ze
stoppen. "Op weg van beter naar excellent" is
de titel van ons beleidsplan 2014-2017,
waarmee we willen aangeven dat wij op de
goede weg zijn, en dat er nog werk aan de
winkel is. Hierover leest u in het hoofdstuk
"vooruitblik" meer.

Namens het bestuur
Mevrouw mr. J. Pronk (voorzitter)
Paramaribo, mei 2014

In dit verslag verslaan wij wat wij in 2013 gedaan
hebben. Wij zijn als organisatie volop in
beweging. Kritisch kijkend naar hetgeen wij
doen en of wij het goed genoeg doen. Een
belangrijke pijler is dat wij als onderwijsinstelling niet alleen kennis moeten overbrengen naar onze pupillen, maar dat wij zelf onze
kennis en competenties bijhouden c.q.
verbeteren.
Wij zijn trots op ons verleden en klaar voor de
toekomst. En gaan op weg van beter naar
excellent.
Ook in 2013 hebben wij van velen zowel,
materieel als immaterieel, ondersteuning
gekregen. Wij zijn een ieder daarvoor zeer
erkentelijk.
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Keti Koti Saronschool.
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1. Organisatie

1.3 Visie
De Stichting Onderwijs der EBGS biedt onderwijs
van uitstekende kwaliteit en werkt aan de
christelijke vorming in een uitdagende leeromgeving waarin volop ruimte is voor het
ontwikkelen van talenten, kennis en het
aanleren van essentiële vaardigheden.

1.1 Profiel
De Stichting Onderwijs der EBGS is opgericht op
6 juli 1977 en maakt deel uit van de Evangelische
Broedergemeente in Suriname (EBGS). De EBGS
maakt deel uit van de wereldwijde Broeder
Uniteit, de Unitas Fratrum.
Het Evangelisch Onderwijs kan bogen op een
rijke historie in Suriname. Reeds in 1738 zijn de
eerste Hernhutter broeders begonnen met het
onderwijzen van slaven op verschillende plantages. Vele scholen zijn daarna opgericht.
Thans is de stichting verantwoordelijk voor het
beheer van alle EBGS scholen in Suriname, in
totaal 60 scholen voor gewoon lager onderwijs
(GLO) en 9 scholen voor voortgezet onderwijs
voor junioren (VOJ).
In het schooljaar 2012-2013 waren op de GLO en
VOJ scholen respectievelijk 11.020 en 2.387
leerlingen ingeschreven.

1.4 Bestuur
Het bestuur van de stichting heeft een gedelegeerde bevoegdheid en verantwoordelijkheid vanuit het Provinciaal Bestuur der EBGS
(PB).
De leden gedurende dit verslagjaar zijn:
Dhr. Henri Blinker
Voorzitter
Mw. Jolanda Pronk
Secretaris1
Mw. Saskia Spier-Walden
Penningmeester
tezamen vormden zij het Dagelijks Bestuur. De
overige leden van het bestuur zijn:

1.2 Missie
De Stichting Onderwijs der EBGS investeert
vanuit een christelijke achtergrond in de educatieve vorming van jonge burgers. Daarmee
wordt een bijdrage geleverd bij het aankweken
van burgerzin en het bevorderen van duurzame
ontwikkeling in de Surinaamse samenleving.

Mw. Helen Sanches
Mw. Cornelly Pinas
Mw. Sandra Panka-Bijlhout
Dhr. Kenneth Dort

1

Lid
Lid
Lid
Lid

Op 22 februari 2014 heeft mw. Pronk het voorzitterschap van
de heer Blinker overgenomen.
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Het bestuur heeft volledige zeggenschap over:
* De missie, visie en doelstellingen van de
stichting;
* Begroting en jaarrekening;
* De samenstelling van het bestuur in samenspraak met het Provinciaal Bestuur;
* Het sluiten van samenwerkings-verbanden
c.q. uitbreiding c.q. inkrimping van het
onderwijsaanbod;
* Het sluiten van contracten
* Aanstellen van directie van de stichting;
* Formatieomvang van het onderwijs-bureau.

Het stichtingsbestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het beheer van alle EBGS
scholen en het verzorgen van onderwijs overeenkomstig de doelstelling zoals geformuleerd
in de statuten.
Het bestuur heeft in 2013 11 keren in plenair
bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen werden bijgewoond en ondersteund
door de directeur van de stichting. Tijdens de
vergaderingen werd ondermeer gesproken
over:
*
*
*
*
*
*
*

1.6 Centrale Organisatie

Strategisch beleid stichting - beleidsplan
2014-2017;
Kwaliteit van het onderwijs;
EBG identiteit;
Schoolresultaten;
EBGS scholen binnenland;
Financiën (begroting, financiële
rapportages, jaarrekening);
Financiering overheid bijzondere
schoolbesturen;

Conform de statuten is de directeur belast met
de dagelijkse leiding van de centrale organisatie
en de scholen. De samenstelling ziet er als volgt
uit:
*
*
*

1.5 Kerntaken
Het bestuur concentreert zich op haar kerntaak:
besturen (het nemen van beleidsbeslissingen
en het houden van toezicht). Dit is geen doel
op zich, maar een middel om bij te dragen aan
de realisatie van kwalitatief hoogwaardig EBGS
onderwijs.

De directeur
Het secretariaat t.b.v. directie en bestuur
De afdelingen:
- Human Resource Management (HRM)
- Financiën en Leerling-administratie
- Pedagogisch Didactisch Centrum (PDC)
- Facilitair Beheer en ICT

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit.
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1.7 Organigram
Stichting Onderwijs der EBGS
Bestuur
Directeur
Secretariaat

HRM en
Salarisadministratie

Pedagogisch
Didactisch Centrum
(PDC)

Financiën en
Leerlingadministratie

GLO en VOJ Scholen
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Facilitair Beheer
en ICT

1.8 Managementteam

1.9 Scholen

De personele invulling van de functies op centraal niveau is als volgt:

De stichting is verantwoordelijk voor 69 scholen:
te weten op GLO (60) en VOJ (9) niveau. De
leiding van de school is in handen van de schoolleider. Deze functionaris wordt, afhankelijk van
de grootte van de school, ondersteund door een
of twee onderhoofden. Tezamen vormen zij het
management van de school.
De schoolleider is verantwoordelijk voor het
totale onderwijsproces van de school en legt
verantwoording af aan de directeur. De centrale
afdelingen ondersteunen en adviseren hierbij.
Voor wat betreft het personeelsbeleid met
betrekking tot werving en selectie, ontslag en
overplaatsingen is deze bevoegdheid door het
bestuur gedelegeerd aan de directeur.
Leidinggevenden van scholen mogen niet
zelfstandig personeel aantrekken of ontslaan.
In bijlage I treft u een overzicht van de scholen
en leerlingaantallen aan.

Mevrouw M. Demon - Directeur
Mevrouw A. Aaron - Hoofd Human Resource
Management
Mevrouw S. Deugdzaam - Hoofd afdeling
Financiën en Leerlingen-administratie
Mevrouw I. Landolf, L. Esser en L. Vroom Coördinatieteam Pedagogisch Didactisch
Centrum
Mevrouw E. Small - Hoofd Facilitair Beheer
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EBGS School Award
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2. Identiteit, beleid en
strategie

Dit houdt concreet in, dat de stichting als
opvoedingsinstituut bij haar onderricht ervan
uitgaat dat:
a. Er een Schepper is, die uit is op het
welzijn van Zijn schepping;

2.1 Identiteit EBGS onderwijs
De stichting heeft ten doel het geven en het
doen geven van Christelijk onderwijs op
grondslag van de principes der Evangelische
Broeder Gemeente en het behartigen van
onderwijsbelangen in de ruimste zin van het
woord, zoals vervat in paragraaf 85 van de
Kerkorde van de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname.

b. Mensen zodanig begeleid moeten worden dat ze in de juiste balans en in de
juiste verhouding komen tot God, hun
Schepper, en daardoor tot zichzelf, tot
hun medemens en de rest van de schepping.
Principes EBGS onderwijs
Kinderen worden ingeschreven als kleuter en
verlaten onze scholen als jong volwassenen. Het
is onze verantwoordelijkheid deze pupillen
volgens onze christelijke overtuiging mede te
begeleiden naar volwassenheid.
Onze scholen dragen bij aan de ontwikkeling
van de cognitieve vaardigheden van onze
pupillen en dat zij hierbij altijd in de juiste
relatie staan tot hun Schepper. De kernbegrippen die hierbij horen zijn solidariteit, liefde en
respect voor de medemens - ongeacht ras,
afkomst en geloof - en al het overige dat tot de
schepping behoort.
Daarnaast worden zij gevormd tot kritische
verantwoordelijke mensen die denken en
handelen vanuit een eerlijke houding.
Leerlingen worden gestimuleerd hun talenten
optimaal te ontwikkelen en deze positief aan
te wenden ten behoeve van hun medemens
c.q. de samenleving.

Het EBG onderwijs onderscheidt zich van andere
onderwijsinstellingen door zijn christelijk
karakter met nadruk op de EBG interpretatie van
het christelijk geloof in de godsdienstige
vorming. Godsdienstige vorming is het geheel
van gemeenschappelijke opvattingen met
betrekking tot geloof, waarden en normen. De
EBG identiteit is de optelsom van onze levensbeschouwelijke-, pedagogische en onderwijskundige visie. Het gehele onderwijsproces
behoort een uiting van onze identiteit te zijn.
De stichting gaat uit van de gedachte van Jan
Amos Comenius, de laatste bisschop van de
Oude Broederuniteit (1592-1670), die stelde dat
educatie (vorming), de jonge mens moet
uitleiden uit de duisternis van onwetendheid
naar het licht van Christus. De vreze des Heren is
het begin van de wijsheid. Spreuken 9, vers 10.
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2.2 Beleid

* Volgens 68% van de ondervraagden zijn
de centrale diensten verbeterd en toegankelijker en de manier van dienstverlening komt voor een groot deel overeen
met de vraag.
* Clustering van de dienst inspectie, ondersteuning en godsdienstonderwijs heeft
plaats gevonden om een meer geïntegreerde benadering en een meer effectieve onderwijsondersteuning te bewerkstelligen. 73% van de ondervraagden
geeft aan dat dit heeft geleid tot verbetering van de schoolresultaten.
* Het financieel beheer op de scholen is
verbeterd volgens 61% van de ondervraagden. De totale financiële positie van
de organisatie is verbeterd door de
introductie van financiële controle en het
effectief binnenhalen van subsidies en
leerling bijdragen. Bovendien zijn meer
inkomsten gegenereerd door de verhuur
van faciliteiten en verkrijgen van donaties.
* Door het versterken van de financiële
positie van de stichting werden mogelijkheden gecreëerd voor het verbeteren
van de facilitaire infrastructuur. Over de
periode 2008 tot en met 2013 is uit eigen
middelen in totaal SRD 2.1 miljoen aan
renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, toiletgroepen en onderwijzerswoningen besteed en is voor een bedrag
van SRD 356.000 oud schoolmeubilair
vervangen. In 2011 gaf 58% van de onder-

Het beleidsplan 'Trots op het verleden, klaar
voor de toekomst' (2008-2013) is onze leidraad
geweest de afgelopen jaren. Belangrijkste
doelstellingen waren:
* Professionalisering van de totale organisatie - structuur en cultuur;
* Versterken van de relatie school, kerk,
ouders en overige stakeholders;
* Scholing van het personeel (onderwijzend, ondersteunend en kantoorpersoneel);
* Onderhoud van de gebouwen;
* Verbetering financiële positie van de
stichting.

2.3 Beleidsresultaten
Waar staan wij nu? De afgelopen periode
hebben wij diverse meetmomenten uitgevoerd. In 2011 hebben wij een onderzoek laten
uitvoeren over de interne klanttevredenheid
onder schoolleiders. Vanwege omstandigheden
is dit onderzoek niet herhaald in 2013, wij
streven ernaar dit in 2014 alsnog te herhalen.
Belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek
gaven aan dat wij op de goede weg waren
volgens de ondervraagden:
* De conferenties, workshops, coaching en
monitoring worden gewaardeerd en
dragen volgens de ondervraagden bij aan
de verbetering van de resultaten van de
EBGS scholen. Communicatie is verbeterd
volgens 79% van de ondervraagden.
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2.4 Strategisch Beleidsplan

vraagden aan dat de faciliteiten zijn
verbeterd.
* Aan alle schoolleiders is de opdracht
gegeven afspraken te maken met de
plaatselijke voorganger en of met het
gemeentebestuur van de EBGS kerk.
Inmiddels hebben de meeste scholen
afspraken zoals hieronder vermeld:
- Aan het begin van iedere maand gaat
de voorganger of een lid van het gemeentebestuur voor in de algemene
morgenzegen;
- De voorganger en of het gemeentebestuurslid biedt pastorale zorg;
- Participatie van schoolkoren in speciale kerkdiensten.
De scholen in het (verre) binnenland (met
name de gebieden Boven Saramacca,
Boven Marowijne en Tapanahony) hebben niet altijd een lokale voorganger en
in sommige gevallen is er ook geen gemeente. Aan het Provinciaal Bestuur is
hiervoor aandacht gevraagd.
* Op vele scholen is sprake van
ouderparticipatie. De vorm varieert in
bijvoorbeeld klassenmoeders, -vaders,
oudergroepen
die
verschillende
activiteiten ontplooien, etc.

De beleidsperiode van het plan 'Trots op het
verleden, klaar voor de toekomst' eindigde in
2013. Reeds in 2012 zijn wij gestart met een
vervolg op dit plan. Met het plan 'Van beter naar
excellent' (2014-2017) gaan wij verder op de
ingeslagen weg, namelijk zorgen dat de EBGS
scholen gaan behoren tot de beste scholen,
waarbij kwaliteitsonderwijs verzorgd wordt,
dat gestoeld is op de EBG leer.
Kwaliteitsonderwijs waarbij sprake is van een
minimale overgangspercentage van 80%,
vermindering drop-outs, maximale doorstroommogelijkheden naar vervolgonderwijs
en of arbeidsmarkt. Om dit te kunnen realiseren
zullen alle medewerkers van de stichting, met
name onderwijsgevenden, gericht moeten zijn
de beste leerprestaties uit elke leerling te
halen, rekening houdend met de capaciteiten
en leerstijl van de leerling.
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Launch website
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3. Onderwijs

3.2 Kwaliteitsbeleid
Om kwalitatief onderwijs te bieden aan onze
jeugd op zowel de Basis- als de VOJ scholen,
dienen alle facetten die te maken hebben met
het onderwijsinhoudelijke, meegenomen te
worden. Zo hebben onder andere de zorg- en
de rekentraining in het jaar 2013 een bijdrage
hieraan geleverd.

3.1 Profiel
De afdeling Pedagogisch Didactisch Centrum
(PDC) is verantwoordelijk voor de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende EBGS scholen. Door regelmatig
scholen te bezoeken, contacten te onderhouden
met schoolleiders, trainingen te verzorgen en
in contact te staan met ouders en verzorgers,
zorgt de afdeling ervoor dat de doelstelling
gerealiseerd wordt.

3.3 Zorgbeleid
Voor het EBG onderwijswijsproces staan de
volgende 3 kerntaken centraal bij het
zorgbeleid:

De schoolbezoeken van de consulenten dienen
vooral, om schoolleiders en leerkrachten te begeleiden en te coachen. De leerlingresultaten
zijn hierbij van eminent belang. In het jaar 2013,
zijn er verschillende activiteiten vanuit de afdeling PDC geïmplementeerd, om de organisatie
doelstelling te behalen. Enkele ondersteunende taken hierbij zijn:

* Het continu zorg dragen voor kwalitatief
onderwijs;
* Het zorg dragen dat het onderwijs toegankelijk blijft voor een ieder;
* Het bewerkstelligen van goede communicatie tussen ouders en de overige
omgeving alsook onderwijsactoren.
In het schooljaar 2012-2013 zijn deze kerntaken
door middel van uitvoering van projecten en
inzet van individuen tot uitvoering gebracht.
Vanuit deze kerntaken is er voortvarend invulling gegeven aan de volgende zorgprocessen:

* Het bewaken van de onderwijsprocessen;
* Verzorgen van trainingen, workshops en
lezingen aan leidinggevenden en leerkrachten;
* Ontwikkelen van speciale programma's
voor leerkrachten in het binnenland;
* Ontwikkelen van curricula (onderwijs en
godsdienst);
* Voorstellen met betrekking tot aanschaf
leer- en hulpmiddelen.

* Continu bewaken van het leerproces van
de kinderen;
* Continu bewaken van de upgrading van
schoolleiders en leerkrachten;
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Deze
*
*
*
*
*
*
*

* Modernisering en up to date houden van
leermiddelen en didactische werkvormen;
* Creëren en stimuleren van een kindvriendelijke leeromgeving;
* Continu bewaking van de kwaliteit door
middel van norm - en taakstelling, periodieke en resultaatgerichte metingen en
toetsingen en bijsturing van het leerproces;
* Participatie vergroten van interne en externe onderwijs actoren;
* Stimulering van ouderbetrokkenheid
door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, levensbeschouwelijke aspecten en
verantwoordelijkheid van de opvoedingstaak;
* Gedachtenwisseling van speciaal onderwijs naar leerwegondersteuning (S.O.
klassen).

scholen zijn:
P.M. Legeneschool;
Saronschool;
C.W. Blijdschool;
Maria Hartmannschool;
Renckewitzschool;
Samuel-school en
Marcel Ria-school.

Bij deze trainingen stond 'professionele ontwikkeling' centraal, wat betrekking heeft op 'leren
in de praktijk', nl.:
* actieve deelname van de leraar/docent
in het leerproces;
* het gebruiken van de ervaringen van
leraren/docenten als uitgangspunt bij het
aanbieden van theorie;
* experimenteren binnen de eigen klas of
school;
* het geven en krijgen van steun en feedback;
* het zien van veranderingen als een langdurig en continu proces.

De inhoud van de verschillende projecten en
de inzet van individuen met specifieke kennis
en inzichten hebben een structurele meerwaarde aan het zorgbeleid opgeleverd.

Aflatoun: bij dit project zijn alle consulenten,
schoolleiders en leerkrachten van leerjaar 3 tot
en met 7 (klas 2 tot en met klas 5) van 6 EBGS
scholen te Brokopondo getraind in een standaard methodiek, om kinderen te inspireren
zich sociaal en economisch te versterken om
veranderingen in hun leven te bewerkstelligen
en te werken naar een eerlijkere wereld. Deze
EBGS scholen zijn: EBG school te Ballingsoela,

3.4 Projecten
Het project Christelijk Pedagogisch Instituut
(CPI) en basisscholen. In het kader van dit project zijn in totaal een consulent, zeven leerkrachten van EBGS scholen (waarvan drie de
functie van Medewerker Leerlingzorg bekleden) en zeven schoolleiders getraind in orthopedagogiek en klassenmanagement.

Jaarverslag 2013 - Stichting Onderwijs der EBGS

13

Daniel Yveraarschool, Johannes Kwamieschool,
W.A. Liefdeschool, R.M. Schmidtschool en de
EBG school te Tapoeripa.

voorstellen doen). Een groeiend facet van deze
functie is het faciliteren van remedial teaching
voor leraren, met name met behulp van aangepaste methodes en technieken op het gebied
van leerproblematiek, om leerlingen vanaf het
2e leerjaar (voorheen kleuter B) tot en met het
4 e leerjaar (voorheen 2 eklas) met leerproblemen zelf in de klas te kunnen helpen en leerproblematiek vroegtijdig te signaleren. Deze
methodes en technieken hebben betrekking op
taal, lezen, rekenen en schrijven.
In 2012 - 2013 is er vanuit PDC intensief, maar
geleidelijk aan verandering gebracht in de
processen van de werkinhoud - en uitvoering
van de R.T. kracht. Deze verandering heeft de
volgende onderwijsprocessen geïntensiveerd
en ondersteund:

De Aflatoun methode is ontwikkeld om kinderen bewust te maken van hun eigen rol;
financiële en sociale veranderingen te kunnen
doorvoeren in hun eigen omgeving en de
wereld om hen heen.
In de Aflatoun methode staat leren door doen
centraal; door het dagelijks uitvoeren van
individuele en groepsactiviteiten in de klas, op
school en onder begeleiding van de klassenleerkracht op het gebied van persoonlijk begrip
en ontdekking, rechten en verantwoordelijkheden, sparen en uitgeven, plannen en budgetteren, sociaal en financieel ondernemen,
kunnen kinderen met elkaar ideeën delen.

* Meer klassenbezoek op de huidige RT
scholen;
* Meer ondersteuning naar de klassenleerkrachten toe door de RT kracht;
* Meer ondersteuning aan de leerlingen in
de klas door de klassenleerkrachten zelf;
* Meer ondersteuning aan en begeleiding
van klassenleerkrachten op andere
scholen (H.M. Bielke, J.Th. Wenzel, H.C.
Tiendalli, H.P.G. Latour). Deze activiteit is
pas in het 2e kwartaal ingegaan;
* Minder aantal aanmeldingen voor RT
begeleiding, doordat de klassenleerkrachten zelf de leerlingen kunnen ondersteunen c.q. begeleiden.

De Remedial Teacher (RT) treedt in het basis
onderwijs op als een interne begeleider die
met de steun van de schoolleider en Medewerker Leerling Zorg (MLZ-er) tijdens de gewone lestijden, leerlingen extra ondersteunt. Alles
omtrent leerproblemen op het niveau van
leerling, leerkracht en school hoort bij het RT
takenpakket. In totaal zijn er 13 RT krachten, die
ruime ervaring hebben in het onderwijs en
daarnaast ook interne of externe bijscholing
hebben gevolgd met betrekking tot handelingsgericht werken, didactiek en orthodidactiek.
De werkuitvoering van de RT is divers: zowel
praktisch (onderwijsgevend) als inhoudelijk
(diagnosticeren, programma's maken, beleids-
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De Logopedisten; bieden zorg bij problemen
met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Logopedisten behandelen stoornissen op het
gebied van de persoonlijke communicatie. Zij
houden zich daarnaast bezig met voorlichting,
preventie en onderzoek. Schoollogopedie is
direct gebonden aan (de ondersteuning van) het
onderwijs. Bij schoollogopedie kan het zowel
gaan om de advisering van leerkrachten, (deze
functie kennen wij niet) MLZ-er, RT-er of andere
bij het onderwijs betrokken personen en
ouders. Alsook om het signaleren, screenen,
diagnosticeren en/of behandelen van de kinderen. In totaal zijn er 2 logopedisten beschikbaar voor alle EBGS scholen.
In het schooljaar 2012 - 2013 hebben de logopedisten uitgaande van een gerichte oproep
intensief invulling gegeven aan de volgende
zorprocessen: het signaleren, screenen en diagnosticeren van leerlingen die door de schoolleiding van verschillende EBGS scholen waren
aangemeld. Uitgaande hiervan zijn er op de desbetreffende scholen in het bijzonder voor de
ouders van de aangemelde leerlingen, gerichte
voorlichtingsbijeenkomsten en consultatiegespreken uitgevoerd.

De MLZ-er zorgt door middel van haar taken
voor het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs; door een
preven-tieve aanpak aan de dag te leggen. De
taken van de MLZ zijn samengesteld uit zorgcoördinatie, trajectbegeleiding en leerplichthandhaving. Zij zorgt voor een betere aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen. Daarnaast draagt zij zorg voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften, verzuim
en sociaal-emotionele problemen.
In 2013 zijn er 12 scholen bijgekomen t.w. 8 van
de stad en randdistrict: C. David, Wijdenbosch,
C.W. Blijd, J.Th. Wenzel, H.C Tiendalli, A.R. Einaar,
Selecta en L. Schutz. En 4 van Brokopondo,
namelijk W.A. Liefde te Marchallkreek, Frans J.
Pryor te Tapoeripa, EBGS school te Balingsoela
en R.M. Schmidt te Brownsweg. De stichting
beschikt nu over 28 MLZ-ers. De deelnemers
hebben de basis training MLZ gehad, die uit 2
delen bestond: deel 1 was in februari en maart
en deel 2 was er in juli. De onderwerpen waren
o.a.: verzuimregistratie en analyse, trajectbegeleiding, het opzetten van een zorgteam, zorgcoördinatie, aanpak sociaal-emotionele problemen, aanpak specifieke onderwijsbehoeften, rol en houding MLZ-er, gesprekstechnieken
De deelnemers hebben de training heel goed
ontvangen, ze hebben bij de overleggen en
intervisies flink gebruik gemaakt om vragen te
stellen en met probleemgevallen naar voren te
komen. Ook hebben ze de zorgsignalen gemeten. Zo heeft de school inzicht gekregen over
de problemen op school.

Alle Kinderen naar School; Het doel van het
project is: Het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs door een
preventieve aanpak. Dit krijgt vorm mede door
de aanstelling van een Medewerker Leerlingenzorg (MLZ), verantwoordelijk voor trajectbegeleiding en zorgcoördinatie op school.
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Ze hebben te kampen gehad met onder andere
verzuim, kind maakt veel ruzie, agressief
gedrag, trauma verwerking, suïcidale neigingen,
maar ook met leerproblemen als rekenen en
lezen.
Er zijn workshops geweest over Pesten,
Sexueelmisbruik en Alcoholgebruik onder
jongeren. De verkregen informatie tijdens de
verschillende workshops spelen de MLZ-ers
door naar hun schoolteam en de ouders. Ook
zijn zorgleerlingen verwezen naar o.a. het
Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), Pedagogische Instituten en het jeugd doorgangscentrum 'Opa Doeli'.

System Suriname) programma waardoor het
onduidelijk blijft welke richting het ministerie
op zal gaan.
Vanwege het budgettair tekort moesten ook de
activiteiten t.a.v. het minimaliseren van externe
expertise heroverwogen en bijgesteld worden
alsook het plan om in 2013 van start te gaan met
een tweede rekenopleiding.
Evenals 2012 hebben wij ons in 2013 gericht
binnen het BE programma op de volgende indicatoren: het verbeteren van het aantal gekwalificeerde leerkrachten binnen de school, aantal
kinderen dat de school met een diploma verlaat,
de zittenblijvers en de dropouts en het opstellen van een plan om het aantal (actieve) oudercommissies (OC's) op de scholen verhogen.

Basic Education Programme (BE): De stichting
neemt sinds 2011 deel aan het Basic Education
programma. Het programma richt zich op het
structureel en duurzaam verbeteren van de
toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs
in het binnenland van Suriname. In het
bijzonder gaat het daarbij om het Gewoon Lager
Onderwijs (GLO).

* Percentage gekwalificeerde leerkrachten
in de school. De planning voor 2013 was:
68 en de realisatie 65
* Aantal leerlingen dat de school met een
diploma verlaat. De planning voor 2013
was: 240 en de realisatie was: 128
* Zittenblijvers teruggebracht. De realisatie in 2012 was: 26%. De planning voor
2013 was 22% en de realisatie was 24%.
* Het percentage kinderen dat de school in
2012 verliet zonder diploma (dropouts)
bedroeg 1,2%. In 2013 bedroeg het 0%.

In 2013 hebben wij de ingeslagen weg vervolgd
met de focus gericht op het behalen van de
specifieke (project) doelstelling. Daartoe werd
een jaarplan BE 2013 opgesteld welke grotendeels is uitgevoerd zoals neergezet.
Wij zijn echter tijdens de uitvoering van het BE
programma ook geconfronteerd met een aantal
knelpunten in de uitvoering. Zo is door het
MINOV nog geen duidelijkheid gegeven over
het EMISS (Education Management Information

In bijlage 2 treft u een overzicht aan waarin de
verhouding gekwalificeerde leerkrachten per
school is aangegeven.
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In de kolom 'Upgrading' treft u het aantal leerkrachten, dat thans de reguliere opleidingen
aan een Pedagogisch Instituut volgt - hetzij in
Paramaribo of in het district.
Voor het verwezenlijken van de indicatoren zijn
in het kader van het BE programma diverse
activiteiten uitgevoerd met het volgende
resultaat:
* 21 leerkrachten hebben met goed gevolg
de rekenopleiding afgerond.
* Districtskwekelingen hebben een ontwikkeltraject doorlopen.
* Leerlingen van het 6e en 7e leerjaar van 4
scholen in Brokopondo hebben het Aflatoun programma met goed gevolg afgesloten. Daarnaast hebben alle 4 scholen
op de Internationale Aflatoundag, gehouden op 16 april 2013, naar aanleiding van
een prijsvraag een prijs in ontvangst mogen nemen.
* Consulenten van het PDC en leerkrachten
van de 1e, 2e en 3e klas van de BE scholen
te Brokopondo zijn getraind in het Aflatoun programma.
* 55 schoolleiders hebben in het kader van
management development deelgenomen aan de training 'Effectieve communicatie - de sleutel naar high performance'.
* High Performance verkeert in de fase van
expeditie naar High Performance School.
Schoolleiders besteden in hoge mate
aandacht aan het verbeteren van factoren
die van invloed zijn op de performance
van de school.

* Ontwikkeling en aanvulling van de
interne ICT infrastructuur van de EBGS is
een feit. Data zijn beschikbaar en scholen
in het BE programma leveren gevraagde
informatie tijdig aan.
* Ten aanzien van leerlingenzorg nemen 6
scholen te Brokopondo deel aan het project "Alle kinderen naar school".
* De deelnemende scholen beschikken
allen over een team voor leerlingenzorg.
* In 2013 zijn twee medewerkers getraind
in EMISS en Organisation and management of the education sector.
* In 2013 werd diagonaliseren vooral gedragen door interne experts
Wij hebben in de afgelopen jaren een trend
ontwikkeld van scholing. Leren en ontwikkelen
neemt een belangrijke plaats in de organisatie
in. Inmiddels wordt de kennisverrijking ook gedeeld met andere organisaties in het onderwijsveld.
* De Moravian Teacher's Days (MTD dagen)
zijn opengesteld voor FIBOS-leden, BEpartners en Openbare scholen.
* Op 1 en 2 november 2013 hebben wij
tezamen met de overige partners van de
FIBOS, het ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling en de Competitiveness Unit Suriname het initiatief genomen om structureel om de twee jaar een
onderwijscongres met een bredere opzet
te organiseren van internationale allure
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to date te houden, is het belangrijk dat het
personeel getraind wordt. Investeren in het
personeel door middel van trainingen is een
belangrijk speerpunt in het beleid van de
stichting.

en deze open te stellen voor de gehele
Surinaamse onderwijssector met actieve
betrokkenheid van het bedrijfsleven en
andere relevante actoren.
Deze kennisverrijking zal in 2014 op nationaal
niveau gecontinueerd en gedeeld worden met
de gehele Surinaamse onderwijssector. Zo zal
de expertisegroep, voortvloeiend uit de rekenopleiding 2012-2013, in 2014 zorg dragen voor
het organiseren van een rekenseminar c.q.
rekencongres welke uit moet groeien tot een
jaarlijks terugkerend congres voor de gehele
Surinaamse onderwijssector.

3.6 EBGS activiteiten
Jaarlijks worden door de stichting verschillende
activiteiten georganiseerd.
Pikin Poku Konmakandra: Op 5 juli 2013 hadden
we onze jaarlijks terugkerend Pikin Poku
Konmakandra Festival in het A. Nesty Indoor
Stadion (NIS). De muziekleerkrachten zijn
samen met hun pupillen maanden bezig
geweest met de voorbereiding. De leerlingen
van verschillende EBGS scholen lieten zich weer
van hun beste kant zien. De muziekleerkrachten, die ook hun kunnen toonden bleven
niet achter. Samen met ouders, de leden van
het bestuur, Bisschop Ritfeld , de directeur van
RKBO en overige medewerkers werd er genoten
van zang, dans, muziek en toneel. We mogen
terug blikken op een goed georganiseerde en
geslaagde Pikin Poku Konmakandra.

3.5 Trainingen Onderwijsgevenden
Op centraal niveau, worden de meeste trainingen door de consulenten verzorgd. Dit, om
het onderwijsniveau binnen de scholen een
"push" te geven. Door vele schoolleiders, worden ook onderwijsactiviteiten voor hun teamleden gepland, om hen tools en handvaten aan
te reiken. Het 1e lustrum van de Moravian
Teacher's Days ( MTD ) is dit jaar op bijzondere
wijze gevierd. De stichting heeft hierbij voor
de eerste keer haar deuren open gehouden
voor het onderwijzend personeel van de andere
organisaties. Tot ons genoegenis te vermelden,
dat uit gesprekken is gebleken, dat deze
organisaties jaarlijks halsreikend naar deze trainingen hebben om gekeken.
Om alle onderwijsgevenden van de stichting up
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Schoolawards: Op 26 juli 2013 zijn awards uitgereikt aan drie categorieën, namelijk beste
school, beste leerkracht en beste leerling GLO
en VOJ. De winnaars in 2013 zijn:

delijk, HRM maar ook zorg en ICT. Alle leerkrachten die beide dagen hebben deelgenomen
aan deze trainingen hebben een certificaat
ontvangen.

Beste school:
Graaf von Zinzendorfschool

3.7 Identiteit op de scholen
De leerkrachten worden door het Theologisch
Seminarie (TS) getraind op het gebied van EBG
principes. Elke medewerker verbonden aan de
Stichting Onderwijs der EBGS is verplicht deze
training te volgen. Aan het eind van elke training
krijgen zij een reader of handout mee. Er vindt
in de periode 2012 -2015 een verdieping plaats
op deze identiteitstraining. Vanuit Bijbelverhalen worden de volgende thema's behandeld:
* EBG leerkrachten, wie zijn ze,
* EBG leerkrachten , wat doen ze,
* EBG leerkrachtenen, wat drijft ze.

Beste leerkracht:
De heer Hendrik Wongsotaroeno
(G.A. Kortschool)
Beste VOJ leerling:
Jongen:
Sultan Kishankoemar
(Saliminschool)
Meisjes:

Saida Holband
(Ritfeldschool)

Beste Glo Leerling:
Jongen:
Yaniek Siwo
(Saronschool)
Meisjes:
Ignacia Overman
(Nieuw Zorg school)

Godsdienstthema's: Sedert het schooljaar 20112012 is voor de invulling van het Godsdienstonderwijs op de scholen gewerkt aan de hand
van thema's. Dit is eerst getoetst op 10 pilotscholen voordat ermee aan de slag gegaan is. Er
is voor elk leerjaar een jaarprogramma samengesteld waarbij elke maand een nieuw thema
wordt behandeld. Er is voor thema's gekozen
die dichtbij de leef- en belevingswereld van de
kinderen staan. Tegelijkertijd zijn Bijbelverhalen gekozen die bij dat thema horen alsook
bijbehorende liederen en teksten. De verhalen
worden met aanschouwelijk materiaal verteld
en voor de meeste verhalen is er een handleiding voor de leerkracht.

Moravian Teacher's Day: "Holding on to excellent performance", was het thema, waarmee
het schooljaar 2013- 2014 op 18 en 19 september
2013 werd ingeluid. De stichting mocht hierbij
het 1e Lustrum vieren. Het werd een tweedaagse workshop, die zoals eerder vermeld,
voor verschillende onderwijs instellingen was
opengesteld. Er waren 20 workshops en zeer
gevarieerde onderwerpen, Onderwijsinhou-
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De afdeling PDC traint ook de leerkrachten in
dit vak. Dit gebeurt soms on the job indien we
op een school in het district of het binnenland
zijn of op een zaterdag die daarvoor uitgekozen
wordt.

Van elke Mulo of LBO school zijn 2 leerkrachten
verplicht deze training te volgen, om zo tools te
ontvangen hoe om te gaan als zo'n geval zich op
de school voordoet. Deze training is op 7
december 2013 van start gegaan en duurt een
jaar en aan het eind van de training ontvangen
de leerkrachten een certificaat. Deze training
wordt verzorgd op het Theologisch Seminarie
elke 1e zaterdag van de maand.

Relatie school en kerk: De relatie tussen EBGS
scholen en kerken is verbeterd zoals wij dit reeds
hebben aangegeven in paragraaf 2.3. De afdeling
PDC ziet er op toe dat de relatie in stand wordt
gehouden en verder uitgebouwd wordt.
Tijdens een dienst, voorafgaand aan de landelijke toets en examenweken, wordt speciaal
voor de leerlingen gebeden voor een goed en
succesvol verloop.

Het schoolpastoraat: Het Pastoraat is een
veelzijdig werk dat op verschillende manieren
kan worden opgevat. Centraal staat hier: "Hersteld worden tot bruikbaarheid." Bij de pastorale counseling op de scholen gaat het erom
collega's tijdelijk te ondersteunen, waardoor zij
weer steunpilaren kunnen zijn. Het hart wordt
erbij betrokken voor de diepgaande hulpverlening. De verandering van het hart zal leiden
tot verandering van het uiterlijk gedrag, en het
beter functioneren in de school. Veranderd
denken en christelijk gedrag zijn middelen
waardoor heen de Geest zijn werk doet. Gebed
is het enige middel waarin Gods herscheppende
en vernieuwende kracht zich openbaart.
Een ieder kan gebruikt worden tot deze taak
naar de roeping. Vanaf 1 oktober 2012 is deze
vorm van dienstverlening ingesteld ten behoeve van de leerkrachten op onze scholen.
Ook het bezoek aan zieken in het ziekenhuis,
begeleiding aan stervenden, steun bieden bij
rouwverwerking, alsook motivatie bijeenkomsten aan examenkandidaten voor het examen
is een vorm van pastoraat.

Bevrijdingspastoraat: Naar aanleiding van
enkele incidenten op onze scholen, waarbij
leerlingen in trance geraken en daardoor ook
het onderwijsproces op de scholen verstoord
werd zijn we als stichting ertoe overgegaan
leerkrachten te trainen om met dit fenomeen
om te gaan. Het bleek dat schoolteams niet
goed weten hoe te handelen in dergelijke
situaties, vanwege angst bij zowel leerkrachten
en leerlingen als ouders. In samenwerking met
de portefeuillehouder Evangelisatie en Zending
van het Provinciaal Bestuur van de EBGS, voorgangers en pastorale medewerkers is een programma samengesteld om deze training op te
starten.
Zo worden leerkrachten van EBGS VOJ scholen
en zij die belangstelling hebben vanuit de
basisscholen, één keer in de maand getraind.
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Kleuterkinderfeest: Wij geloven dat, wat je aan
een kind tussen 0 en 7 jaar leert nooit meer
verloren gaat, daarom brengen wij onze
kleuters ook in contact met Jezus Christus om
zo de christelijke normen en waarden aan ze
over te dragen. Sedert augustus 2011 vieren
onze kleuters elk jaar rond dezelfde tijd het
kleuterkinderfeest.

directeur van het Zeisters Zendingsgenootschap
(ZZg).
Deze masterclass werd gehouden in het TS en
werd behalve voor leerkrachten ook verzorgd
voor voorgangers, pastorale medewerkers en
het bestuur van Stichting Onderwijs der EBGS.
Het waren bijzondere dagen, die voor allen de
ogen geopend hebben.

Elk jaar wordt een ander thema gekozen. Het
afgelopen jaar was het thema Respect. Tien
kleuterscholen namen hieraan deel, in een
prachtig gedecoreerde Mama Kerki (Grote
Stadskerk). De kinderen hebben gehoord en
kunnen ervaren dat God hun Vader is, en dat Hij
wil dat we doen wat Hij zegt.
De kleuterleidsters speelden het verhaal over
de eerste zonde op een voortreffelijke wijze
die alle kleuters op het puntje van hun stoel
deed zitten. Zo hebben ze wederom geleerd
respect te hebben voor God en ook voor hun
ouders en anderen. Verder hebben ze ook
kennis mogen maken met de bisschoppen, de
praeses en de directeur van de stichting. Ze
hebben ook mogen ervaren wat de meerwaarde
van het zitten op een EBGS school inhoudt.

3.8 Minitoets
Twee keer per jaar (in maart en juni) worden er
op 10 basisscholen van de EBGS in stad, district
en binnenland, vanuit de Stiching minitoetsen
georganiseerd. Deze toetsen zijn bestemd voor
het 4e t/m het 7e leerjaar. Dit wordt gedaan,
omdat we de vorderingen van individuele
leerlingen willen volgen, maar het is voor ons
als stichting even belangrijk vanuit de resultaten te weten te komen waar de school staat
ten opzichte van de overige scholen in de regio
en de andere EBGS scholen. De resultaten
worden gebruikt om het onderwijsproces op de
scholen bij te sturen. Tevens geeft het de scholen die meedoen ook inzicht in het niveau van
de individuele leerlingen. We willen ook de
onderlinge samenwerking tussen onze scholen
en een gezonde competitie onder leerlingen
en scholen stimuleren. Daarom is eendegelijke
evalutie noodzakelijk. De toetsen worden opgesteld door drie gepensioneerde schoolleiders.

Masterclass: Op vrijdag 22 en maandag 25
februari 2013 is er voor leerkrachten die belast
zijn met het Bijbelonderwijs op school en
voorzitters van de vakwerkgroepen Bijbel,
vanuit de stichting een masterclass georganiseerd met als titel: "Theologie van het hart."
Deze werd verzorgd door de heer Age kramer,
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3.9 Schoolresultaten

In bijlage 3 tabel 1 en 2 vindt u een historisch
overzicht van de GLO en VOJ resultaten vanaf
het schooljaar 2011.
De totale output van de stichting is verbeterd,
maar de leerlingresultaten liggen wat de de GLO
scholen betreft nog beneden het landelijk
gemiddelde. Dit heeft te maken met:

In 2013 zijn de toets - en examenresultaten van
de EBGS scholen op GLO en VOJ niveau als volgt
geweest:
GLO
EBGS (55 scholen)2

2012-2013

MULO

47%

LBO

13%

EBGS GLO gemiddelde

61 %

Landelijk

* De matige tot lage prestaties van voornamelijk de binnenland scholen.
* De discripantie tussen de school- en
toetscijfers.
* Een tekort aan gekwalificeerde krachten
in het binnenland.
* Onvoldoende kennis bij leerkrachten van
de lagere klassen over over de einddoelen van leerjaar 8.

2012-2013

MULO

54%

LBO

5%

VOJ
EBGS (9 scholen)

2012-2013

MULO

55%

3

LBO

68%

EBGS VOJ gemiddelde

59 %

Landelijk
MULO

Daarentegen zijn de leerlingresultaten van de
VOJ scholen boven het landelijk gemiddelde.
Deze positieve uitkomst heeft te maken met
onder andere:
* Zeven EBGS scholen zijn in de stad gesitueerd en twee in een randdistrict. Geen
VOJ scholen in het binnenland;
* Intensieve samenwerking tussen de EBGS
VOJ scholen, deze positieve trend is ook
te zien bij sommige GLO clusters;
* De meeste VOJ scholen houden een enquête onder de leerlingen, waardoor
sneller ingespeeld kan worden op knelpunten.

2012-2013
48%

2

Niet alle EBGS scholen in het binnenland hadden leerlingen
van 8e leerjaar (6e klas) die aan de toets deelgenomen hebben.
3
LBGO kent zogenaamde schoolexamens, vanuit het ministerie
worden geen landelijke gegevens bijgehouden.
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3.10 Gerealiseerde doelen
* Consulenten hebben een intensief contact met de scholen;
* Het zorgbeleid draagt bij aan verlaging
leerlingverzuim;
* De schoolleiders leveren thans alle cijfers
(tussentijdse en kwartaalcijfers) digitaal
in
* Aan de hand van de ingeleverde tussentijdse en kwartaalcijfers wordt op klas- en
leerlingniveau bijgestuurd door consulenten en schoolleiders;
* Alle leerkrachten worden door de schoolleider aangesproken op het bijhouden
van de verplichte schriften, zoals Lesvoorbereiding, Behandelde leerstof, Foutenanalyse, Opgaven, Programmering, Observatie.
* De getrainde rekenspecialisten worden
intensief ingezet op de scholen
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Onderwijscongres: The future depends on what we do
in the present.
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4. Personeel

4.2 Personeelsopbouw
Op 31 december 2013 waren 1227 vrouwen en
172 mannen in dienst van de stichting.
Onderstaand het overzicht van de opbouw:

4.1 Human Resources
Onderwijs is een dynamisch veld. Voor Stichting
Onderwijs der EBGS staat groei en ontwikkeling
voorop. Dat lukt alleen als het personeel meegroeit. Met meegroeien wordt niet bedoeld in
aantal, maar medewerkers moeten ook over de
juiste competenties beschikken.
De jaarlijkse Moravian Teacher's Days in september en de tweedaagse trainingen voor schoolleiders in april zijn slechts enkele van de vele
momenten, waarop de stichting investeert in
de professionele groei van haar personeel. Om
een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren en ontwikkelen van het personeelsbestand in de dynamische omgeving, waarin wij
ons als stichting bevinden, dient het Human
Resource beleid zich vooral te richten op het
werven van medewerkers niet alleen met de
juiste kwalificaties (diploma's en of getuigschriften) maar met name ook met het juiste
competentieprofiel.

1 januari 2013
vrouwen mannen

31 december 2013
vrouwen mannen

Onderwijsgevend

GLO
VOJ
Subtotaal

722
127
849

30
18
48

757
137
894

33
21
54

Onderwijs Ondersteunend

Interieurverzorgster

301

Wachters
Subtotaal

308
108

301

108

112
308

112

Centrale afdelingen

Directie-secretariaat

2

HRM

6

6

Financiën

4

4

PDC

10

10

Facilitaire Dienst

0

2

7

2

6

Subtotaal

24

8

25

6

Totaal

1,174

1,227

172

Totaal vrouwen en
mannen

1,338
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3
1

164

1,339

4.3 Nieuwe personeelsleden

Daarnaast wordt een coachingstraject voor de
duur van een schooljaar ingezet. Onderstaand
treft u een overzicht van de personele bemensing op leidinggevend niveau.

In het schooljaar 2012-2013 zijn 53 nieuwe
leerkrachten, waarvan 36 voor GLO en 17 voor
VOJ, aangesteld. In bijlage 4 treft u de namen
en de school waar ze te werk zijn gesteld.

4.4 Mutatiebeleid
Het schooljaar 2012-2013 zijn in totaal 86 medewerkers gemuteerd. Een belangrijk uitgangspunt voor het mutatiebeleid is het belang van
de leerlingen en het onderwijsproces in zijn
totaliteit. Tijdens de managementgesprekken
met de schoolleiders komen een gericht aantal
onderwerpen ter sprake en krijgen wij ook een
duidelijke indicatie over de kwaliteit van ons
onderwijs. Verzuim van personeel, rapportages
over behaalde resultaten, bevorderen van
loopbaanontwikkeling van medewerkers en
kwaliteitszorg zijn belangrijke handvatten voor
het voeren van het mutatiebeleid.

Naam
Van
Mw. M. Lagenhorst W.S.R. Ritfeld
MULO

Naar
Ch. Gullit

Mw. Tjin A Ton

A.J.Welles

J. Monkou

Mw. A. Dinge

EBGS
Kwakoegron

EBGS
Kwakoegron

Mw. I. Graaven

Wongsodi-

H.P.G. Latour

Mw. N. Pinas

L.D. Aksel

W.A. Liefde

Mw. N. Plet

S. Glockler

J.Th. Wenzel

Mw. Antomoi

EBGS Duatra

EBGS Duatra

Mw. A. Weimans

D. Yveraar

EBGS Pokigron
D. Yveraar

4.6 Personeelsontwikkeling

4.5 Nieuwe schoolleiders schooljaar 2012-2013

Een belangrijk werkterrein van de afdeling HRM
is het ontwikkelen en toezien op de uitvoering
van het personeelsbeleid. Bij de uitvoering
worden ook zelf acties ingezet zoals bijvoorbeeld tijdens de MTD, waarbij workshops
verzorgd worden vanuit HRM. Tijdens de MTD
2013 zijn workshops verzorgd op het gebied van
persoonlijke en professionele ontwikkeling,
conflictmanagement, high performance
schools, kwaliteitszorg etc.

Voor aanvang van het schooljaar zijn vacatures
voor leidinggevende posities ontstaan op de
scholen. Het beleid is er op gericht deze vacante
posities door eigen personeelsleden in te
vullen.
Alle pasbenoemde schoolleiders volgen gedurende een week een training waarin ze klaar
gestoomd worden voor hun nieuwe job.
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4.8 Gerealiseerde doelen

Daarnaast worden sinds 2009 alle schoolleiders
gedurende twee dagen tijdens de paasvakantie
getraind. De trainingsdagen 2013 hadden als
titel 'effectieve communicatie - de sleutel naar
high performance'.
Ook aan het onderwijsondersteunend personeel wordt aandacht besteed.
Voor de interieurverzorgsters wordt door mevrouw I. Nortan-Uden een trainingsmodule
verzorgd.
Personeelsontwikkeling door training, coaching
en begeleiding van het personeel vormen een
belangrijke pijler op weg van beter naar excellent onderwijs.

* Het digitaliseren van de verzuimprocessen van de scholen in Paramaribo
* Training communicatieve vaardigheden
schoolleiders;
* Training en coaching van pasbenoemde
schoolleiders;
* Scholenbezoek en spreekuur op locatie
* Werkoverleggen met teams in het binnenland tijdens de vakantieperiode.
* Herverdeling van taken van het onderwijsondersteunend personeel van centraal.

4.7 Jubilarissen en gepensioneerden
Op 25 januari 2013 zijn 26 collega's op gepaste
wijze herdacht voor hun trouw aan onze stichting bewezen. Uit deze groep hebben 12 collega's hun carrière bij onze stichting beëindigd
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
In totaal zijn 14 collega's eveneens gehuldigd in
verband met 25, 30, 35, 40 dienstjaren.
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Certificaat uitreiking rekentraining
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5. Facilitair Beheer

Obed en Alexanderschool te Abenaston, Daniel
Yveraarschool te Klaaskreek en de EBG school
te Kwakoegron.

5.1 Profiel

5.3 Meubilair

De afdeling Facilitair Beheer en ICT is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid
en beheer van alle facilitaire zaken van de
stichting. De primaire taken zijn adviezen geven
omtrent het onderhoud van de gebouwen,
leermiddelen, ICT beleid centraal, etc.
Daarnaast is de afdeling onder andere verantwoordelijk voor het opvragen van offertes,
bestellen van leermiddelen en meubilair,
toezien op de uitvoering van bouw- en renovatieprojecten en bewaken van de magazijnvoorraden.
In 2013 zijn diverse processen opnieuw gestructureerd in procedures, met name de bestellingen van scholen, inzicht in de inventaris van
het centraal magazijn. De professionalisering
van de afdeling wordt voortgezet, waarbij wij
inzetten op het verhogen van onze efficiëntie
en effectiviteit.

In 2013 hebben wij bij verschillende leveranciers schoolmeubilair uit eigen middelen aangeschaft. Via ons regulier distributiesysteem
hebben wij de scholen in Brokopondo, Moengo,
Commewijne en Saramacca voorzien van
meubilair. Daarnaast heeft een groot aantal
scholen in Paramaribo ook uit de voorraad,
meubels en andere zaken ontvangen.
Ook hebben diverse scholen donaties (meubilair) ontvangen via onder andere Stichting
Scholen voor Scholen van mevrouw I. Van Dijk.
De Maria Hartmann- en de Leeuwinschool hebben via Stichtng Media Mundial van mevrouw
H. Simson donaties ontvangen voor de
inrichting van de mediatheek. Met behulp van
Nederlandse studenten van de Wolfert van
Borselen Scholengroep zijn de twee mediatheken ingericht. Zij deden dit in het kader van
hun maatschappelijke stage in februari/maart
2013.

5.2 Onderhoud gebouwen
De Einaarschool is uit eigen budget gerenoveerd. De daken van de F. Stahelin en de C.W.
Blijdschool zijn vervangen. Ook vernieuwd uit
eigen middelen zijn de toiletgroep van de
Wijdenboschschool en de Wellesschool.
Er is klein onderhoud gepleegd aan de
gebouwen van onder andere: Christiaan
Davidschool, Gullitschool, Renckewitzschool,

5.4 Leermiddelen
Jaarlijks worden voor met name de GLO scholen
leermiddelen te weten boeken voor de vakken
Rekenen, Taal, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Natuuronderwijs en andere middelen besteld
bij het ministerie. Helaas verstrekt het
ministerie niet alle aangevraagde middelen.
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5.6 Magazijnen

Bij een eventueel tekort worden bij de verdeling
de scholen in het binnenland en districten bij
voorkeur volledig voorzien.
Daarnaast bestelt de stichting nog aanvullend
materiaal voor met name de kleuters. Het
betreft hier materialen die niet verstrekt
worden door het ministerie, zoals:
Lijm, vouwbladen en - karton, Tekenschriften,
schaartjes, Bouwblokken, verf, enz.
De VOJ (Mulo en LBO) scholen hebben in
september 2013 rechtstreeks van het Minov
nieuwe boeken ontvangen voor de vakken
Engels, Rekenen, Nederlands, Wiskunde,
Natuurkunde, enz.

Centraal: In augustus 2013 zijn wij gestart met
de inventarisatie van alle leermiddelen in het
centraal magazijn. De collega's van de afdeling
Facilitair Beheer werden ondersteund door 5
studenten (vakantiejobbers) om deze doelstelling te realiseren.
Met succes werd deze job afgerond op 25
september 2013. Alle materialen inclusief de
aanwezige aantallen zijn in kaart gebracht
Deze periode is tevens gebruikt het terrein van
het magazijn op te ruimen en te ontdoen van
wied en defect meubilair. Ook de bomen
werden gesnoeid.

5.5 Rapportboekjes

Decentrale magazijnen
Het is belangrijk dat wij niet alleen inzicht hebben in de voorraden in het centraal magazijn,
maar ook van de scholen. Dit om verspilling van
middelen te voorkomen. In 2013 zijn wij gestart
met de controle van de magazijnen van de
scholen; 80% van de scholen zijn gecontroleerd
en vastgelegd. De overige scholen zullen in 2014
gecontroleerd worden. Het controleproces zal
elke 2 jaar plaatsvinden.
Met de inventarisatie en vastlegging van de
voorraden van zowel het centraal magazijn als
van de scholen is een belangrijke stap gezet naar
vergroten van onze professionaliteit. Een factor
die hierbij niet onbelangrijk is, is het voorkomen van verspilling, omdat vaak blijkt dat
materialen aangeschaft worden die reeds in
voorraad zijn.

De rapportboekjes voor de GLO scholen zijn door
een commissie onder leiding van PDC aangepast
aan de recente onderwijsvernieuwingen.
Hierbij zijn de vakken ondergebracht in domeinen. Het nieuwe ontwerp is ook voorgelegd aan
de inspectie Minov.
Alle scholen hebben voor de leerlingen van de
leerjaren4 1 tot en met 4 (voorheen: kleuter A
tot en met 2e klas) het nieuwe rapportboekjes
ontvangen.
De overige leerjaren maken nog steeds gebruik
van het voorlaatste uitgegeven rapportboekje,
omdat voor deze leerlingen de onderwijsvernieuwing nog niet van toepassing is.
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5.8 ICT
In 2013 is een aanvang gemaakt met de implementatie van een applicatiesysteem om de
administratie van het centraal magazijn te
digitaliseren. Het streven is om het systeem in
2014 volledig operationeel te hebben.

5.9 Realisatie beleidsdoelen
* Controle en vastlegging magazijnvoorraden en kantoorbenodigdheden centraal;
* Start implementatie automatiseringssysteem voorraadbeheer;
* Procedure en formulieren gemaakt voor
de bestelling van leermiddelen door
scholen;
* Aanpassing rapportboekjes GLO.
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EBGS magazijn - Djoemoeweg
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6. Vooruitblik

6.2 Schoolplannen
Sinds schooljaar 2009-2010 dienen alle scholen
een schoolplan in. Eveneens vanaf dat schooljaar wordt jaarlijks met elke schoolleider een
managementgesprek gevoerd aan de hand van
het schoolplan en een formulier 'managementgesprek'.
Vanaf 1 oktober 2014 dienen alle schoolleiders
hun schoolplan op te stellen volgens een format, die wij in december 2013 met de schoolleiders besproken hebben.
Belangrijkste toevoegingen zijn dat in elk plan
aandacht besteed moet worden aan onderwijskundige en personele ontwikkelingen, onderwijsinnovatie en kwaliteitsbewaking van het
onderwijs op de desbetreffende school.

6.1 Beleidsplan 2014-2017
Voor de periode 2014-2017 is een nieuw beleidsplan opgesteld met als titel 'Op weg van beter
naar excellent'. Op alle beleidsterreinen zijn ten
opzichte van het vorig plan vorderingen geboekt. Hierover hebben wij in de voorgaande
hoofdstukken reeds melding gemaakt.
In het nieuwe beleidsplan gaan wij door op de
ingeslagen weg en hebben de lat wel hoger
gelegd. De ambities zoals deze geformuleerd
zijn hebben betrekking op:
* Kwaliteitsonderwijs: 80% overgangspercentage, vermindering dropouts en maximale doorstroommogelijkheden;
* Verder verstevigen van onze EBG identiteit. Ontwikkelen van lesmateriaal voor
GLO en VOJ;
* Professionalisering van het personeel,
zowel onderwijsgevenden als onderwijsondersteunenden.
Competentieontwikkeling.
* Vermindering verzuim personeel (5-7%)
* Uitbreiding zorgbeleid;
* Ontwikkelen van kwaliteitszorgsysteem;
* ICT beleidsplan voor zowel centraal als
decentraal;
* Met overige collega schoolbesturen inzetten op gelijkstelling bijzonder en
openbaar onderwijs.

6.3 Audit
Uit elk plan moet duidelijk naar voren komen
hoe bijgedragen zal worden aan de realisatie
van de centrale ambities. Als bewakingsinstrument zal het INK model gehanteerd worden. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van
het EBG onderwijs op iedere school gewaarborgd blijft, zullen wij uiterlijk voor het einde
van de beleidsperiode starten met interne
audits van de scholen. Daarna zullen wij mogelijk aansluiten bij externe audits.
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6.4 Huisvesting
De huisvesting van met name de centrale
diensten van de stichting hebben de aandacht
van het bestuur.
Hierover zijn reeds enige tijd gesprekken
gevoerd met het Provinciaal Bestuur. Thans zijn
er afspraken voor het onderbrengen van alle
centrale afdelingen - met uitzondering van het
centraal magazijn - naar een deel van de
gebouwen van het Theologisch Seminarie.
Het Provinciaal Bestuur en het stichtingsbestuur
zien de huisvesting van beide onderwijsinstellingen onder één dak als een versterking van
de EBGS educatie binnen de uniteitsprovincie
Suriname.
Een deel van de TS gebouwen zal gerenoveerd
worden en de voormalige directiewoning zal
gedeeltelijk herbouwd worden. In 2015 moet
een en ander voltooid zijn en de verhuizing van
de afdelingen een realiteit zijn.
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Internationale Voorleesdag W.S.R. Ritfeld G.L.O. school
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7. Financiën

ren. Geen rapportage dan ook geen voorschot.

7.1 Profiel

De jaarrekening wordt door de afdeling opgesteld en de controle wordt door de accountant
uitgevoerd.

De afdeling Financiën en Leerlingadministratie
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering, implementatie en evaluatie van het
financieel beleid. Tevens draagt de afdeling bij
aan de algemene beleidsontwikkeling.

7.2 Toekomst
In 2014 zullen wij ten aanzien van het onderhoud
van de scholen een meerjarenplan laten opstellen. Een dergelijk plan wordt ook opgesteld
voor (vervanging) meubilair. Na jaren van
bouwen aan de basis gaan wij thans de fase in
waarin de afdeling zich gaat toeleggen op
financieel management.

De financiële processen op centraal niveau zijn
beschreven en vormen de leidraad van waaruit
gewerkt wordt. Ten aanzien van de decentrale
processen zijn de volgende afspraken gemaakt
met de schoolleiders
* Iedere school opent een bankrekening,
waarvan de afschriften door de desbetreffende bank naar centraal verstuurd worden.
* Het hoofd Financiën is mede gemachtigd;
* Het schoolaandeel wordt door centraal op
rekening van de school gestort;
* Scholen die geen bankrekening hebben
kunnen door middel van het indienen van
begrotingen hun schoolaandeel ontvangen;
* De scholen ontvangen in tranches max.
80% van hun tegoeden (schoolaandeel).
Het restant wordt gestort nadat zij aan
hun verantwoordingsverplichting hebben voldaan en de rapportages zijn goedgekeurd door de afdeling Financiën;
* Maandelijks dienen alle scholen digitaal
een financiële verantwoording op te stu-

7.3 Realisatie beleidsdoelen
* Van de 69 scholen hebben inmiddels 63
een bankrekening;
* Alle scholen leveren een financiële verantwoording in.
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Optreden Jesus Students C. R. Frowein
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8. Jaarrekening 2013

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil
tussen de waarde van de verkregen baten en
lasten over het jaar. De resultaten worden
verantwoord in het jaar waarop deze betrekking
hebben.

8.1 Toelichting op het resultaat
Het resultaat over 2013 bedraagt SRD 555.019.
Ten opzichte van het voorgaand boekjaar is het
resultaat gestegen met SRD 353.809.
De opbrengsten in zijn met 17,9 % gestegen ten
opzichte van een stijging van 17,4% van de
kosten.

Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten
worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

8.2 Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
op basis van de verkrijgingsprijs (aanschafwaarde) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de verwachte economische levensduur.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen
nominale bedragen
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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8.3 Balans per 31 december 2013

ACTIVA

12/31/2013

12/31/2012

PASSIVA

Materiële vaste activa
Inventarissen
Transportmiddelen

26,522

1,700

2,300

21,162

28,822

Stichtingskapitaal
Nederlandse hulpallocatie
Suralco
Resultaat lopend jaar

Vorderingen
Overige

Projecten

1,813,809
46,703

0

1,860,512

406,530

141,274

90,744

Voorzieningen

Generaal totaal

1
6,788

732

732

1,746,928

1,545,718

555,019

201,210

2,309,468

1,754,449

858,476

778,268

Schulden op korte termijn
Transitorische Passiva

Bank

1
6,788

406,530

Liquide middelen
Kas

12/31/2012

Eigen vermogen
19,462

Resultaat voorgaande jaren

Overheidssubsidies

12/31/2013

1,078

4,464

1,457,021

2,096,165

1,458,099

2,100,629

3,481,047

2,626,725

Generaal totaal
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313,103

94,008

313,103

94,008

3,481,047

2,626,725

8.4 Staat van baten en lasten over 2013
Omschrijving

2013

2012

Baten
Subsidie Minov

45,725,413

37,845,863

Bijdragen en schenkingen

359,980

1,211,668

Overige Opbrengsten

182,610

183,028
46,267,913

39,240,559

Lasten
Personeelskosten

43,903,938

37,204,284

Materiële kosten scholen

868,735

817,227

Pedagogisch Didactisch Centrum

170,886

238,620

Facilitair Beheer

46,319

46,087

Algemene Kosten

303,436

278,810

16,466

20,565

Afschrijvingskosten

45,309,780

38,605,593

958,133

634,966

Overige baten en lasten
Financiële baten en lasten
Diverse baten en lasten

11,691

27,580

(414,805)

Resultaat

(461,336)
(403,114)

(433,756)

555,019

201,210
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8.5 Kasstroomoverzicht 2013
2013

2012

555,019

201,210

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat
Afschrijvingen

16,466

20,565

571,485

221,775

Mutaties in werkkapitaal
Vorderingen

(1,453,982)

5,768

Kortlopende schulden

219,095

46,745

Projecten

(50,530)

33,629
(1,285,417)

86,142

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste Activa

(8,806)

Investeringen financiële vaste Activa

(10,073)

-

(8,806)

(10,073)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Voorzieningen

80,208

56,854

(642,530)

354,698

Liquide middelen begin boekjaar

2,100,629

1,745,931

Liquide middelen eind boekjaar

1,458,099

2,100,629

Mutatie liquide middelen
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8.6 Toelichting op de balans
Onderstaand worden de posten van de balans nader toegelicht:
1. Materiële vaste activa

21,162
v.j. 28,822
Inventaris

Transportmiddelen

10-33%

20%

Aanschafwaarde

199,277

Cumulatieve afschrijving

172,755
26,522

Afschrijvingspercentage

2013

2012

32,103

231,380

221,307

29,803

202,558

181,993

2,300

28,822

39,314

8,806

-

8,806

10,073

-

-

Stand 01 januari

Boekwaarde per 01 januari
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen

-

-

Afschrijvingen

15,866

600

16,466

20,565

Totaal mutaties

(7,060)

(600)

(7,660)

(10,492)

Aanschafwaarde

208,083

32,103

240,186

231,380

Cumulatieve afschrijving

188,621

30,403

219,024

202,558

19,462

1,700

21,162

28,822

Stand 31 december

Boekwaarde per 31 december
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2013
SRD
1,860,512

2. Vorderingen
Te ontvangen Overheidssubsidies
Saldo per 1 Januari

2012
SRD
406,530

406,530.00

Subsidie over 2013
Waterverbruik
Lokaalverhuur
Administratiekosten
Leermiddelen
Schoolgeld

96,533
131,352
24,028
252,737
1,206,630

Ontvangen

370,150

92,718
131,740
24,099
245,273
493,830
1,711,280
2,117,810

863,980

304,001
1,813,809

457,450
406,530

Overige vorderingen

46,703

De specificatie van deze post is als volgt:
Personeelsvoorschotten
Overige

6,521
40,182
46,703
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2013
SRD
(60,948)

2012
SRD
(2,504)

289,686
312,320
(22,634)

289,686
312,320
(22,634)

b) Project schutting Glocklerschool
Ontvangen Zeister Zendingsgenootschap
Bestedingen
Nog te ontvangen

29,500
34,489
(4,989)

29,500
34,488
(4,988)

c) Project EMISS
Ontvangen Zeister Zendingsgenootschap
Bestedingen
Nog te besteden

79,550
66,740
(12,810)

79,550
66,740
(12,810)

d) Project MSF II
Ontvangen Zeister Zendingsgenootschap
Bestedingen
Nog te besteden

891,343
815,582
(75,761)

429,332
412,016
(17,316)

3. Projecten
De specificatie van deze post is als volgt:
a) project Renovatie Dothschool
Ontvangen Stg. Staatsolie Foundation
Bestedingen
Nog te ontvangen
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2013
SRD
e) Project Fred Murrayschool
Ontvangen Zeister Zendingsgenootschap
Bestedingen
Nog te ontvangen

90,000
183,248
(93,248)

f) Project Onderwijscongres
Ontvangen
Bestedingen
Nog te ontvangen

114,386
223,360
(108,974)
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2012
SRD

90,000
183,248
(93,248)

2013
SRD
4. Liquide middelen

2012
SRD

1,458,099

2,100,629

1,078
1,078

4,464
4,464

1,016
1,570
118,397
1,156,483
179,555

478,695
105,535
117,832
1,122,811
262,372
1,882
7,038

1,457,021

2,096,165

De specificatie van deze post is als volgt:
Kas
SRD

Banken
Hakrinbank N.V. Leermiddelen commissie rek. 540.87.84.
DSB N.V. - Salarisrekening 10.40.405
Godo deposito rek. 600056
DSB Bank N.V. Project rekening EURO 04.48.400
DSB Bank N.V. Project rekening USD 04.35.937
Hakrinbank N.V. Girorekening 655.76.86 F&D
Hakrinbank N.V. Verdragsmiddelen 20811.56.05

Jaarverslag 2013 - Stichting Onderwijs der EBGS

46

5. Eigen vermogen

2,309,468
v.j. 1,754,449
Stichtings Nederlandse
kapitaal
hulp allocatie

Stand per 01 januari

1

6,788

Suralco

Resultaat
voorgaande
jaren

732

1,545,718

201,210

201,210

(201,210)

Mutatie 2012

Resultaat
lopend jaar

Mutatie 2013
Stand per 31 december

1

6,788

732

1,746,928

2013

2012

1,754,449

1,553,239
201,210

555,019

555,019

555,019

2,309,468

1,754,449

6. Voorziening grootonderhoud schoolgebouwen
2013
Saldo per januari
Bestedingen
Toevoeging

2012

778,268
(319,792)
400,000
858,476

721,414
(343,146)
400,000
778,268

3,953
7,460
301,690

3,953
7,610
82,445

313,103

94,008

7. Schulden op korte termijn
Te betalen kosten
Te verrekenen salarissen
Waarborgsommen
Overige schulden
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8.7 Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
2013
SRD

2012
SRD

1. Subsidies Minov
De Specificatie hiervan luidt als volgt:
Salarissen te weten :
Leerkrachten, schoonmaaksters, wachters en vervangers

43,216,430

36,540,894

131,352
96,534
24,029
252,738
2,004,330
2,508,983

131,740
92,718
24,099
245,272
811,140
1,304,969

45,725,413

37,845,863

2,855
357,035

893,190
315,128

359,890

3,350
1,211,668

Overige subsidie
Lokaalhuur
Waterverbruik
Administratie kosten
Leermiddelen
Schoolgeld

2. Bijdragen en schenkingen
Ouderbijdrage
Kerkelijke bijdragen leerkrachten
Buitenlandse schenkingen
Schenkingen door derden in Suriname
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2013
SRD

2012
SRD

3. Overige Opbrengsten
Huur woningen
Incassovergoeding
Overige opbrengsten

181,438
32
1,140
182,610

181,460
141
1,427
183,028

35,934,340
4,213,465
3,068,625
43,216,430

30,644,966
3,640,625
2,262,626
36,548,217

67,500
34,086
134,166
103,699
87,775
50,131

53,722
39,517
158,046
57,375
75,364
43,363

477,357

427,387

4. Personeelskosten
Gesubsidieerde salarissen:
Salarissen Leerkrachten
Salarissen Schoonmaaksters
Salarissen Wachters

Niet gesubsidieerde salarissen:
Directie
Secretariaat
HRM
Facilitair
Financiën
Pedagogisch Didactisch Centrum
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2013
SRD
Overige personeelskosten:
Kinderbijslag
Vakantie uitkering
Vervoerstoelage/ Reiskostenvergoeding
Opleidingen en training personeel
Pensioenpremie
Inspectietoelage
Overige toelagen
Reis- en ongevallen verzekering
Representatie toelage
Premie S.Z.F.
Gratificatie Jubileum
Overige personeelskosten

2012
SRD

4,380
38,430
10,650
1,686
37,188
20,565
47,660
1,159
9,000
27,686
11,747
210,151
43,903,938

3,510
32,286
15,110
11,663
32,560
17,443
59,513
580
7,500
25,094
23,421
228,680
37,204,284

40
229,817
6,132
85,853
34,312

4,531
247,414
21,730
85,802
49,110
1,311
283,850
18,044
60,775
9,797
34,863
817,227

5. Materiele kosten scholen
Schoolverzekering
Leermiddelen
Electra
Waterverbruik
Lokaal, woning en terreinhuur
Schoonmaakartikelen
Schoolaandeel
Onderhoud & reparatie Schoolgebouwen
Schoolmeubilair
Assurantie Gebouwen
Diversen

333,805
69,542
63,000
10,290
35,944
868,735
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2013
SRD

2012
SRD

6. Pedagogisch Didactisch Centrum
Training leerkrachten / Seminair
Reis - en verblijfskosten PDC
EBGS evenementen
Diversen

87,288
46,636
34,764
2,198
170,886

143,426
46,441
34,712
14,041
238,620

8,951
28,264
2,240
6,864
46,139

11,380
23,286
540
10,881
46,087

7. Facilitairbeheer
Transport en vrachten
Computer en randapp. kstn
Onderhoud terreinen + gebouwen
Overige kosten facilitairbeheer
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2013
SRD

2012
SRD

8. Algemene Kosten
Accountantskosten
Advertentie en abonnement
Diversen
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Electra verbruik
Exploitatiekosten dienstvoertuigen
Remuneratie bestuur
Onderhoud gebouwen
Overige kantoorkosten
Porti,telefoon en fax
Reis- en verblijfkosten
Representatie
Schoonmaak en Toiletart
Advies en begeleiding
Bank en incasso kosten
Water

16,750
2,136
15,661
52,011
7,398
24,957
12,390
495
2,116
42,910
1,350
21,445
4,370
89,358
10,089
303,436

22,356
2,178
1,448
28,765
9,620
25,730
12,465
1,255
17,672
39,990
21,799
22,217
4,615
60,151
13,233
326
283,820

600
15,866

5,815
14,750

16,466

20,565

9. Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten vervoersmiddelen
Afschrijvingskosten inventarissen
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2013
SRD

2012
SRD

10. Financiële baten en lasten
Interest baten
Interest bank GODO
DSB Bank N.V. - Salarisrekening 10.40.405
DSB Bank N.V. - Euro rekening 04.48.400
DSB Bank N.V. - USD rekening 04.35.937
Hakrinbank N.V. - rekening 540.87.84 Leermiddelen Commissie
Hakrinbank N.V. - rekening 655.76.86 Fondsen en Donaties
Hakrinbank N.V. - rekening 811.56.05 Verdrag middelen
Koersverschillen

11.

578
213
476
885
596

934
382
248
622
1,178
7
2

8,943
11,691

24,167
27,580

Diverse Baten en Lasten

Baten
Verkoop bromfiets
Diverse Baten

3,262

Lasten
Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen
Afboeking saldi diverse rekeningen
Diversen
Saldo

6,473
6,473

3,262

400,000
21,278
464,598
421,278

400,000
64,598
(71,201)
464,598
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Bijlagen
Bijlage 1
Type / VOJ
Salimin
G Kortschool (LBO)
A.R. Leeuwinschool
C.R. Froweinschool
Graaf von Zinzendorf
Gullit (LBO)
L. Schütz
Selecta (LBO)
W. Ritfeld

Commewijne
Para
Paramaribo
Paramaribo
Paramaribo
Paramaribo
Paramaribo
Paramaribo
Paramaribo

Totaal VOJ
GLO
Granman Forster
EBG school Godoholo
J. Banda
EBG school Mooitaki
Prinses Beatrix
EBG school Boslanti
EBG school Nieuw Jacobkondre
EBG school Pusugrunu
Obed en Alexander
EBG school Botopasi

Boven Marowijne
Boven Marowijne
Boven Marowijne
Boven Marowijne
Boven Marowijne
Boven Saramacca
Boven Saramacca
Boven Saramacca
Boven Suriname
Boven Suriname

09-10
191
159
343
368
414
85
275
193
301

11-12
227
112
342
393
471
81
278
210
298

12-13
236
132
374
380
457
100
275
164
269

2.329

2.398

2.412

2.387

96
187
63
72
201
38
33
47
159
169

52
223
69
81
199
29
62
13
285
146

73
255
51
80
190
29
45
13
154
178

85
247
43
63
198
25
45
13
177
174
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10-11
227
120
327
402
462
72
274
206
308

231
19
914
15
681
932
772
05
94
864
452
68
592
88
25
221
37
511
26
67
043
261
84
571
103
062
501
603

49
09
544
03
181
842
222
16
95
264
852
49
582
19
35
19
37
151
07
97
433
841
25
951
582
552
811
923

88
98
304
03
481
342
771
65
76
415
832
88
392
97
65
101
39
781
44
17
753
881
15
161
522
592
021
633

312
601
783
34
961
832
832
27
65
775
322
96
713
17
25
901
871
791
95
28
194
431
74
312
903
753
811
743

emaniruS nevoB
emaniruS nevoB
emaniruS nevoB
emaniruS nevoB
emaniruS nevoB
odnopokorB
odnopokorB
odnopokorB
odnopokorB
odnopokorB
odnopokorB
odnopokorB
enjiwemmoC
enjiwemmoC
enjiwemmoC
enjiwemmoC
enjiwemmoC
enjiwemmoC
einoroC
einoroC
enjiworaM
enjiworaM
enjiworaM
eirekciN
araP
araP
araP
obiramaraP
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eomeojD loohcs GBE
artauD loohcs GBE
eibarA sennahoJ
anajaK loohcs GBE
norgikoP loohcs GBE
aleosgnilaB loohcs GBE
raarevY .D
eimawK .J
norgeokawK loohcs GBE
tdimhcS .M.R
royrP .J snarF
edfeiL .A.W
relkcölG .S
ekleiB .M.H
atiragraM loohcs GBE
groZ wueiN loohcs GBE
enegeL .M.P
obirtoP loohcs GBE
tdrahreG
melaS
yarruM derF
noraA .J
itahnaW loohcs GBE
grebnegnapS
selleW .J .A
raaniE .R.A
legneP .hT.A
renhcuB

972
772
492
354
844
843
342
02
834
42

482
772
313
844
894
114
062
32
044
03

572
321
882
844
684
915
362
52
824
74

372
133
903
274
475
434
672
83
574
05

obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP

64
262
661
341
772
302
142
712
88
291
832
171

52
572
071
651
082
602
132
822
28
502
242
381

52
082
841
451
682
512
422
132
851
991
862
961

22
703
212
012
392
432
732
052
78
022
272
171

obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
obiramaraP
accamaraS
acinaW
acinaW

djilB .W.C
divaD naaitsirhC
htoD .C.E.R
tnoP .G
ruotaL .G.P.H
illadnei T .H
leskA .D.L
)sjiwrednO laaicepS( leumaS
nnamtraH airaM
)sjiwrednO laaciepS( aiR lecraM
ejfoH s'noselruB ileM
)sjiwrednoretuelK(
ztiwekcneR
rednellaC.V.G
noraS
hgnisnaamirhS
nilehätS .F
dleftiR .W
lezneW .HT .J
)sjiwrednoretuelK( hcsobnedjiW
lewaP .C.H
uoknoM .J
omorkidosgnoW

020.11 251.11 252.11

446.21

olG laatoT

704.31 465.31

379.41

OLG ne JOV laatoT

056.31
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Bijlage 2
Gekwalificeerd

Niet Gekwalificeerd

Aant.

Aant.

Procenten

1

Aaron

9

100%

2

Balingsoela

9

69%

3

Botopasie

7

4

Christiaan King

5

Upgrading

Procenten

0%

--

4

31%

2

88%

1

13%

--

3

38%

5

63%

--

Daniel Ijveraar

7

64%

4

36%

1

6

Djumu

6

86%

1

14%

--

7

Duata

1

17%

5

83%

5

8

Fred Murray

16

94%

1

6%

3

9

Joh. Arabie

5

33%

10

67%

6

10

Johannes kwamie

5

63%

3

38%

2

11

Kajana

0%

3

100%

--

12

Liefde

6

86%

1

14%

2

13

Obed & Alexander

1

13%

7

88%

7

14

Pokigron

4

50%

4

50%

--

15

Schimdt

15

79%

4

21%

5

16

Tapoeripa / F. Prijor

8

67%

4

33%

3

17

Wanhatti

3

60%

2

40%

2
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Bijlage 3
Tabel 1
Historisch overzicht GLO
10-11

11-12

12-13

EBGS MULO gemiddeld

52%

53%

47%

EBGS LBGO gemiddeld

16%

22%

13%

Landelijk gemiddeld MULO

58%

61%

54%

Landelijk gemiddeld LB(G)O

14%

15%

5%

Tabel 2
Historisch overzicht VOJ5
2010 -2011

2011-2012

2012-2013

EBGS MULO gemiddeld

60%

62%

55%

EBGS LBGO gemiddeld

69%

78%

68%

Landelijk gemiddeld MULO

53%

52%

48%

5
LBGOLBO kent zogenaamde schoolexamens, vanuit het
ministerie worden geen landelijke gegevens bijgehouden.
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Bijlage 4

Overzicht nieuwe leerkrachten 2012-2013
No

Naam

Voornaam

School

Schooltype

1

Bappa

Latoya

Djoemoe

GLO

2

Black

Else

A.Th. Pengel

GLO

3

Bona

Jolanda

H.C. Pawel

GLO

4

Brand- Flu

Hillery

J. Aaron

GLO

5

Crisis

Sanaya

M.Hartmann

GLO

6

Dihal-Jetoe

Shreshta

W.S.R. Ritfeld GLO

GLO

7

Dundas- Lynch

Lisette

C.W. Blijd

GLO

8

Forster

Tifanny

Nieuw Zorg

GLO

9

Forster

Oglaya

H. Tiendalli

GLO

10

Gabie

Deborah

Kajana

GLO

11

Gadden

Rochéna

W.A.Liefde

GLO

12

Harper

Jeniffer

G.V. Callender

GLO

13

Jeroe

Hilliante

R.M.Schmidt

GLO

14

Kaarsbaan- Helstone

Natacha

Legene

GLO

15

Kolestein

Meredith

R.M.Schmidt

GLO

16

Laurence

Danielle

Daniel Yveraar

GLO

17

Lehman-Keenswijk

Whitny

R.M.Schmidt

GLO

18

Limont

Kady

Buchner

GLO

19

Molli

Armanda

Djoemoe

GLO

20

Nirk

Mikella

H.M. Bielke

GLO
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21

Nirk-Kamsoerie

Chiraleen

Spangenberg

GLO

22

Olensky

Naomi

Marcel Ria

GLO

23

Pansa

Dulcine

F.J. Pryor

GLO

24

Parma

Natacha

Obed & Alexander

GLO

25

Poeketie

Janice

Mooitaki

GLO

26

Rensch

Angracia

Djoemoe

GLO

27

Sampi

Gaditia

Kajana

GLO

28

Sampie

Petula

Daniel Yveraar

GLO

29

Sandvliet

Cheraidie

Meli Burleson's Hofje

GLO

30

Schaken-Mashart

Marilva

Ritfeld GLO

GLO

31

Sieda-Zeeman

Vanessa

M.Hartmann

GLO

32

Stuart

Agata

Spangenberg

GLO

33

Tol

Meredith

A.Th.Pengel

GLO

34

Van der Leeuw

Deborah

Wijdenbosch

GLO

35

Vola

Sabini

Fred Murray

GLO

36

Wee Wee

Mirelle

R.M.Schmidt

GLO
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1

Acton

Vanessa

L. Schutz

VOJ

2

Almond

Robertino

G.A. Kort

VOJ

3

Daryanani

Tapasia

C.R. Frowein

VOJ

4

Irodikromo

Ryan

C.R. Frowein

VOJ

5

Jonatas

Saieda

Selecta

VOJ

6

Kasdi

Lisa

G.A. Kort

VOJ

7

Kisoor

Dolores

Selecta

VOJ

8

Lame

Monique

Selecta

VOJ

9

Mangroo-Jhauw

Tjietrawatie

A.R. Leeuwin

VOJ

10

Pansa

Evelien

C.R. Frowein

VOJ

11

Posetiko

Legija

A.R. Leeuwin

VOJ

12

Ramdhan

Wandana

Graaf von Zinzendorf

VOJ

13

Ranoesendjojo

Gwendeline

Graaf von Zinzendorf

VOJ

14

SurjbalisinghPritiplsingh

Hennah

A.R. Leeuwin

VOJ

15

Tjokro

Eve

W.S.R. Ritfeld

VOJ

16

Wartes

Mariska

W.S.R. Ritfeld

VOJ

17

Wijnhard

Reggie

C.R. Frowein

VOJ
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Bijlage 5

Mayland Accountancy BV
Honswijkpolder 36
3453 NT De Meern
(0031)306662540

Paramaribo, 17 juni 2014
Bestuur van de Stichting Onderwijs der EBGS
Ons kenmerk: RMD/rmd/0134/14

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2013 van de Stichting Onderwijs der EBGS te Paramaribo gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013, met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de directeur
De directeur van de Stichting Onderwijs der EBGS is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag,
beide in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De directeur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met de controlestandaarden van de International Federation
of Accountants. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is het voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting
Onderwijs der EBGS. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directeur van de Stichting Onderwijs der
EBGS gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van de Stichting Onderwijs der EBGS per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,
Mayland Accountancy BV

Mr. drs. R.R. Mayland RA
Accountant
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