
 

 

Jaarverslag  

RKBS St. Theresia 2015-2016 

http://www.deltadebilt.nl/ 

RKBS St. Theresia maakt onderdeel 

uit van stichting Delta De Bilt. 

De financiële verantwoording vindt 

plaats op stichtingsniveau. Klik op: 

www.deltadebilt.nl/jaarverslagen/ 

 

Inleiding 

Voor u ligt het vernieuwde jaarverslag van de RKBS St. Theresiaschool 

2015-2016. In dit jaarverslag blikken wij terug en leggen verantwoording af 

over de school- en onderwijsontwikkeling die wij in het afgelopen schooljaar 

in school hebben opgepakt.  

Dit jaarverslag maakt samen met de functionele evaluatie van het 

schooljaarplan de afsluiting van de beleidscyclus van het schooljaar 2015-

2016. 

 

 

Schoolontwikkeling 

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u veelzijdige 

informatie vinden over alle scholen in Nederland.  

Naast algemene gegevens, vindt u er informatie 

over de opbrengsten van de school, de waardering 

door de verschillende partijen en informatie over 

de bedrijfsvoering rondom personeel en financiën.  

Wilt u meer weten, klik dan op het icoontje links 

van dit tekstblok. (de square academic cap) 

 

 

RKBS St. Theresia 

Gregoriuslaan 4 

3723KR Bilthoven 

info@theresiaschool.nl 
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http://www.theresiaschool.nl/


 

 

Vernieuwde visie en missie 

In september 2015 is de Theresiaschool onder begeleiding 

van School Aan Zet gestart met het herbezinnen op onze 

visie op het onderwijs. De wereld om ons heen verandert 

in een hoog tempo en als school willen wij voorloper zijn 

in het vernieuwen van ons onderwijsaanbod. Hierbij past 

een nieuwe visie en missie, gebaseerd op waarden die wij 

met elkaar onderschrijven. Wij vinden het van belang dat 

in school de kinderen, ouders en personeel leven, leren en 

werken vanuit deze waarden. Ten behoeve van 

herkenbaarheid hebben we de gekozen waarden gevormd 

tot één woord : SCOPE. Hierbij staat iedere letter voor 

een specifieke waarde namelijk : Samen, Creativiteit, 

Ontplooiing, Plezier en Eigenaarschap. In schooljaar 

2016-2017 zullen deze waarden in de schoolpraktijk 

verder uitgewerkt en ingebed worden in ons 

onderwijsaanbod. 

 

 

 

Overige acties jaarplan 2015-2016 

Wilt u weten aan welke onderwijsvernieuwingen wij 

verder aandacht hebben besteed ? Vraagt u dan ons 

jaarplan 2015-2016 op bij de directie van de school.  

Cultuureducatie 

Er wordt op de 
Theresiaschool in ruime 

mate aandacht besteed aan 
cultuureducatie.  Met name 
beeldende vormgeving, 
drama en literatuur worden 
veelvuldig ingezet, maar ook 

de overige aspecten van 
cultuureducatie krijgen 
aandacht. 
Afgelopen schooljaar zijn de 
vetgedrukte leerlijnen 

gereed gekomen : 

- Beeldend (in ontwikkeling) 
- Erfgoededucatie  
- Literair (in ontwikkeling) 

- Media-educatie/A/V  
  (in ontwikkeling) 
- Drama  
- Muziek (in ontwikkeling) 

- Dans (in ontwikkeling) 
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Medezeggenschapsraad 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) 

verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor 

inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of 

instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de 

bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar 

vertegenwoordiger aan de orde te stellen. Een MR kent 

leden die speciaal de belangen van het personeel 

vertegenwoordigen (de zogenaamde personeelsgeleding) 

en leden die speciaal de belangen van de ‘klanten’ 

(ouders/verzorgers/kinderen) van de school 

vertegenwoordigen (de zogenaamde oudergeleding). In 

principe trekken personeelsgeleding en oudergeleding 

gezamenlijk op en formuleren daarbij ook gezamenlijk 

een standpunt naar het bestuur (en als 

vertegenwoordiger daarvan: de directeur) over 

voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd.  

 

Oudercommissie en St. Steun 

De oudercommissie (OC) is een commissie waarin ouders 

samenwerken met een afvaardiging van het schoolteam op 

het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken. 

Hierbij kunt u denken aan het meehelpen tijdens feesten en 

vieringen (Kerst, Pasen, Sinterklaas, Carnaval, schoolreisjes, 

eindfeest en meer). De OC financiert deze zaken vanuit de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Stichting Steun int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en 

legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden (alle ouders 

van de school) over de bestedingen. Naast het deel dat naar 

de OC gaat, is er ook een deel dat gereserveerd wordt voor 

onderwijsvernieuwing dat niet gefinancierd wordt door de 

overheid.  


