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2. INLEIDING 

Voor u ligt het bestuursverslag 2018 van Stichting Openbaar Basisonderwijs Dronten en Zeewolde, genaamd Ante, met 
talent vooruit! 
De stichting Ante is na een zorgvuldig fusietraject op 1 augustus 2018 ontstaan uit een fusie tussen SOBZ en Spilbasis
scholen. 
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de scholen en na de fusie aan de ontwikkeling van de organisatie Ante 
als geheel. Leerkrachten, directeuren, GMR-leden en vele anderen in de diverse geledingen hebben meegedacht en 
meegewerkt in het belang van alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

Uiteindelijk moeten de mensen het doen. Financiële middelen worden vertaald in materiële uitgaven en in "mens
kracht". 

In het voorliggende jaarverslag kunt u lezen wat het financiële resultaat in 2018 is geweest. 

Het bestuur is dank verschuldigd aan velen. Zonder uitputtend te kunnen zijn, noemen wij met name alle vrijwilligers 
die bijdragen aan de gang van zaken op onze scholen. In ouderraden, medezeggenschapsraden en diverse permanente 
en tijdelijke commissies vormen zij een onmisbare factor binnen onze organisatie. Alle directieleden, leerkrachten en 
overige personeelsleden bedanken wij voor hun inzet en enthousiasme. 

3. KLACHTENREGELING 
Stichting Ante beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klachten commissie. In 2018 heeft 
geen ouder gebruik gemaakt van de klachtenregeling. Wel heeft één leerkracht gebruik gemaakt van de klachtenrege
ling. Deze is correct afgehandeld. 

4. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 
Scholen zijn geen eilanden maar functioneren in voortdurende interactie met de veranderende omgeving. Maatschap· 
pelijke veranderingen zijn sterk van invloed op het functioneren van de scholen. Binnen Stichting is voortdurend aan
dacht voor deze ontwikkelingen zodat tijdig kan worden geanticipeerd op veranderingen hierin. 

We benoemen een aantal trends in willekeurige volgorde: 
• Het aantal geboorten neemt af; 

- Leerlingaantallen nemen al enige jaren ook in onze regio af. 
• Het aantal niet-westerse migranten neemt toe; 

-Het percentage niet-westerse leerlingen per school is zeer verschillend. 
-Er zijn meer gezinnen, waarbij het voor de leerkrachten vaak moeilijk is om goed contact te krijgen vanwege taal-
problemen of doordat de ouders niet gemakkelijk naar school komen. 

• Toenemende individualisering met als gevolg; 
-Het verschil in betrokkenheid tussen ouders en kinderen neemt toe. 
-Het aantal traditionele huishoudens neemt af. 

• Meer éénoudergezinnen; 
· Veel gezinnen waar beide ouders werken; 

-Het opvoedende netwerk rond kinderen professionaliseert. 
-Scholen kunnen moeilijker beschikken over vrijwilligers, omdat veel ouders weinig tijd hebben om op school te 
helpen of te weinig betrokkenheid hebben bij de school. 

• Dat ouders bewust een school kiezen en dus de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de scholen steeds belangrijker 

wordt. 
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