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Vertrouwen krijgen  
en verantwoordelijk - 
heid nemen

HOOGBEGAAFDENGROEP
Veertien leerlingen van diverse scholen 
startten in 2019 de eerste bovenschoolse 
hoogbegaafdengroep. Zij krijgen 
uitdagende en alternatieve leerstof om 
tegemoet te komen aan de intellectuele 
uitdaging die ze nodig hebben. 

PROHLES ACADEMIE
Voor alle personeelsleden startte in 2020 
de Prohles Academie. Hiermee krijgen we 
meer grip en sturing op hun ontwikkeling. 
Zo is er onder meer aandacht voor startende 
leerkrachten, (midden)kaderopleidingen 
en onderwijs assistenten met doorgroei
ambities en er zijn elearningmodules.

EXPERIMENTEERLABORATORIA
We willen graag starten met 
experimenteerlaboratoria waarin kinderen 
de kans krijgen om te experimenteren met 
materialen rond de thema’s virtual reality, 
computers, duurzaamheid en klimaat.

YOU ACADEMY
Stichting Andreas College en Stichting 
Prohles beginnen 1 augustus 2021 met 
de You Academy; onderwijs voor tien tot 
veertienjarigen volgens het principe van 
het International Middle Year Curriculum. 
Zo willen we werken aan een nieuw 
concept, waarbij leren op allerlei plaatsen 
kan plaatsvinden en leerlingen meer 
verantwoordelijkheid krijgen voor hun 
leerproces.

OP MIJN SCHOOL  
wordt naar Gods 

woord gehandeld. Zijn 
ontmoeting, wederzijds 

respect en acceptatie zijn 
belangrijke waarden  

en is ieder kind  
welkom.

IK MAG LEREN!
Mijn klasgenoten en ik 

leren op school een stevige 
balans tussen kennis en 

vaardigheden. Als ik straks 
van school kom heb ik een 

doelbewuste houding.SPEERPUNTEN 
KOERSPLAN

Vanuit de opgebouwde 
reserves zullen in de 
komende 4 jaar extra 
investeringen gedaan 

worden.

HET 
INNOVATIEPLAN

MIJN TALENT  
kan groeien omdat er 

ver trouwen is en er 
geëxperimenteerd mag 
worden. Alle scholen van 

Prohles mogen verschillen 
en een eigen onderwijs

kundige identiteit  
hebben.

SAMEN
vormen Prohles, 

mijn school en mijn 
ouders een team. 

Gezamenlijke dragen zij 
de verantwoordelijk 

heid voor het leren van  
mij en al mijn 

medeleerlingen.

Onze kernactiviteit is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig 
primair onderwijs. Onze scholen staan open voor alle leerlingen, 
ongeacht hun gezindte. 

Ontwikkeling

Identiteit

Onderwijskwaliteit

Netwerk

INNOVATIE VOOR MIJ

INVESTEREN IN INNOVATIE

NIEUW KOERSPLAN 
Scholen krijgen een grote 
mate van vrijheid bij de 
inrichting van hun onderwijs. 
Aansluiting wordt gezocht bij 
de ontwikkelingen zoals die 
zijn beschreven in “curriculum.
nu” en de vaardigheden voor 
de 21e eeuw. 

Onderwijs is van groot maatschappelijk belang. De leerlingen 
hebben recht op de beste leerkrachten en goede omstandigheden. 

Dit betekent dat Stichting 
Prohles ook in 2020 
aandacht heeft gehad voor 
ontwikkeling in de wereld 
om ons heen. Moderne 
materialen, investeringen 
in ICT en scholing van 
personeel zijn van belang. 

Duurzaamheid
Zonnepanelen  en 
groene school  
pleinen.

Klusklassen  
voor alle leerlingen. 
Praktische lessen  
in handvaardigheid  
en koken.

Techniek  
Prohtechlokalen voor  
een breed techniekaanbod 
binnen onze scholen.

Juniorcollege
Binnen de gemeente Katwijk 
komt de projectlocatie 
Valkenhorst (voormalig 
vliegveld Valkenburg) tot 
ontwikkeling. Prohles wil op die 
locatie een nieuw schoolconcept 
starten: een Juniorcollege.



Prohles in cijfers
De leerlingenHet bedrijf

FINANCIËLE RESULTAAT BASISVAARDIGHEDEN

Het resultaat is ontstaan door mutaties die in de 
toekomst tot uitgaven leiden. Het bedrag is dus niet 
vrij besteedbaar, maar wordt de aankomende jaren 
uitgekeerd of besteed.

De basisvaardigheden van iedere leerling wordt gemeten in referentieniveaus.  
Deze vormen het referentiekader voor taal en rekenen.  

Fundamentele niveau
85%

Niet behaald Niet behaaldBehaald Behaald

65%
Landelijk 

Stichting Prohles 

 Begroot Realisatie
Baten 20.498  20.884
Lasten 20.973  20.384

Saldo -475.200 500
Financiële baten & lasten 12  14

Resultaat 2020 -462 514

514.686

Verdeeld in leeftijdscategorie
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Vrouw
Man

23

11
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X
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totaal

98,4% 77,9%

73%99%

97% 60,2%

62%98%

93,5% 47,1%

40%94%

lezen lezen

lezenlezen

taalverzorging taalverzorging

taalverzorgingtaalverzorging

rekenen rekenen

rekenenrekenen

Doelstelling aan het eind van de basisschool beheersen:  
85% van de leerlingen 1F en 65% van de leerlingen 1S/2F.

%1F %1FS/2F
Streefniveau

Als we globaal naar de beide tabellen kijken kunnen we vaststellen 
dat we ons als Stichting Prohles met name zouden moeten richten 
in ons aanbod op de beter presterende leerlingen omdat hier niet 
het gemiddelde streefniveau wordt behaald. Zichtbaar is dat er bij 
taalverzorging sprake is van groei. Van 60,2 % naar 62 %. Bij rekenen 
is sprake van een relatief grote daling. Deze trant is een aantal jaren 
zichtbaar en we willen deze trant gaan doorbreken.

Als het om ons rekenonderwijs gaat willen we meer nadenken over 
ons rekenaanbod met name aan de beter presterende 
leerlingen. Hierover zijn we inmiddels met veel scholen 
in gesprek. Naast het bespreken van de verschillen tussen 
en de voordelen van traditioneel rekenen en realistisch 
rekenen, investeren we stichting breed in EDI en GIP en 
creëren we steeds meer ruimte en aandacht binnen ons 
rekenonderwijs voor de beter presterende leerlingen door 
hen o.a. complexere sommen aan te bieden.



De Raad van Beheer worden onderscheiden in de directeur-bestuurder (uitvoerend bestuurder) en het algemeen bestuur  
(toezichthoudend bestuur). De leden van het algemeen bestuur worden, op voordracht van een sollicitatiecommissie,  
benoemd door het bestuur. 

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie voor 
Stichting Prohles bij het opstellen van de 
begroting en het meerjarenperspectief 
geactualiseerd. Onder leiding van Verus zijn 
alle, voor Prohles verwachte, risico’s in beeld 
gebracht.   

De  
organisatie

Er is plaats  
voor iedereen

DE RAAD VAN BEHEER

Naam Functie Algemene  
taak

Specifieke  
taak

Einde 1e 
termijn

Einde 2e  
termijn

Mevr. J.M. van Rijn Voorzitter Toezichthouder Vz. remuneratiecommissie Juli 2018 Juli 2022

Mevr. M. de Jong Secrtetaris Toezichthouder Juli 2021 Juli 2025

Dhr. A. Bouwman Penningmeester Toezichthouder Lid auditcommissie Juli 2020 Juli 2024

Dhr. B. (Bert) Haasnoot Vice voorzitter Toezichthouder Lid remuneratiecommissie Juli 2018 Juli 2022

Dhr. M. van der Bent jr. Vice secretaris Toezichthouder Juli 2021 Juli 2025

Dhr. B. (Bas) Haasnoot Vice penningmeester Toezichthouder Lid auditcommissie Juli 2019 Juli 2023

Dhr. R.P.R. Venema Directeur-bestuurder Uitvoerend bestuurder

BESTEMMINGS - 
RESERVES
Personeelsbeleid  € 1.160.000
Professionalisering € 270.000
ICT € 225.000
Onderwijs € 1.044.000
Zorg € 345.000

RISICOPROFIEL EN BESTEMMINGSRESERVES



Bezoek- en postadres
Abeelplein 40
2225 NH Katwijk

071 408 25 04
info@prohles.nl


