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Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

1 Naamswijziging

Eind 2017 heeft de school voor de derde keer in zijn geschiedenis een nieuwe naam gekregen:
officieel ‘Jordan-Montessori Lyceum Utrecht’, kortweg ‘Jordan MLU’. Iedereen kent de school als het
Jordan en die naam blijven we voeren. Maar we voegen er wel wat aan toe. Het Jordan is de enige
montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Met de nieuwe naam willen we
duidelijk maken dat we montessorionderwijs bieden voor leerlingen in een groot verzorgingsgebied.
Van oudsher komt een derde van onze leerlingen uit stad Utrecht, een derde uit Zeist en een derde
uit overige gemeenten. Dat willen we graag zo houden. De nieuwe naam vertolkt, beter dan de oude,
die regionale montessoriambitie.
Met de naamswijziging hebben we meteen ook een nieuw logo gekozen dat beter aansluit bij de
sfeer van de school. Met de nieuwe naam en het nieuwe logo maken we zichtbaarder dan voorheen
waar we als school voor staan.

2 Onderwijsbeleid
2.1 Speerpunten teams: differentiatie, samenwerken, eigen tempo en excellentie
De beleidspeerpunten differentiatie, samenwerken, eigen tempo en excellentie zijn elk
ondergebracht bij een van de vier jaarlaagteams, waarin het onderwijzend personeel is opgedeeld:
team 12: 1e en 2e klassen vwo en havo/vwo;
team 34: 3e klassen vwo en havo/vwo; 4 vwo
team 45: 4 en 5 havo
team 56: 5 en 6 vwo
2.1.1 Differentiatie
Ons onderwijs moet (nog) beter toegesneden worden op de individuele leerling. Streven is dat alle
vakken zichtbaar differentiëren. In schooljaar 2017/2018 hebben we geconstateerd dat bij de meeste
vakken gedifferentieerd wordt en dat het zichtbaar is in de pensumboekjes. Enkele vakken waren er
nog mee bezig en hebben we gevraagd om dat voor het schooljaar 2018/2019 wel zichtbaar in het
pensumboekje gereed te hebben.
Voorts is de in 2014 gestarte homogene vwo-klas in 2017 volledig uitgerold naar het derde leerjaar
en doorgestroomd naar 4 vwo. Het uitdagende onderbouwprogramma in de vorm van
samenwerkingsprojecten tussen reguliere vakken in het kader van een extra vak
onderzoeksvaardigheden is positief geëvalueerd.
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Ook de door team 12 ontwikkelde havoleerweg tweede klas is definitief ingeburgerd op het Jordan.
In het schooljaar 2016/2017 en het schooljaar 2017/2018 heeft een significant aantal leerlingen de
havoleerweg gekozen. De voor 2017 geplande evaluatie heeft echter nog niet plaats gevonden. Deze
is doorgeschoven naar 2018.
2.1.2 Samenwerken
Team 34 heeft in de eerste helft van 2017 een advies opgesteld voor de schoolleiding over de vraag
hoe samenwerkend leren verder gestimuleerd kan worden. De schoolleiding heeft de adviezen van
het team overgenomen en het team gevraagd een begin te maken met de uitvoering ervan. Dat staat
in 2018 te gebeuren.
2.1.3 Eigen tempo
Om eigen tempo beter te beheersen is in 4 havo een pilot uitgevoerd en geëvalueerd in 2016 en
2017. De pilot bevatte twee elementen. Enerzijds mentoraatshandelingsdelen, daarnaast een
flexdeel in het pensumwerk.
Tijdens de pilot bleek dat de doelen van de mentoraatshandelingsdelen niet allemaal bereikt werden.
In plaats van het stimuleren tot een hoger tempo, werd de peildatum vaak door leerlingen uitgesteld
tot de mentoraatshandelingsdelendeadline of ervoeren leerlingen een extra stressmoment. Het nut
van herkansingen werd door leerlingen nog niet ingezien. Op het moment van verdienen waren ze er
nog niet van bewust dat ze herkansingen later nodig hebben. Ook werd de hoeveelheid werk die je
moest doen om een herkansing te verdienen als onredelijk groot ervaren. Om deze redenen zijn de
mentoraatshandelingsdelen tijdens de pilot al afgeschaft.
Ander doel van de mentoraatshandelingsdelen was het saneren van de grote hoeveelheid
handelingsdelen en instapeisen. Dit heeft geleid tot een reductie van 17 handelingsdelen naar slechts
4 handelingsdelen. In het nieuwe programma van toetsing en afsluiting (pta) op de havo hanteert
alleen Duits nog instapeisen. Bij Engels wordt het lezen van boeken niet meer afgedwongen door
instapeisen maar positief aangemoedigd door praktische opdrachten (po’s) die becijferd worden.
Het flexdeel voor leerlingen werd wel positief ervaren. Het doen van echte keuzes werkt stimulerend
voor leerlingen, mede doordat werk(wijze) hierdoor beter aansluit bij belangstelling of behoefte van
de leerling. Dit draagt daardoor positief bij aan eigen tempo en zelfstandigheid. Het flexdeel is
daarom uitgebreid naar meerdere vakken in 4h en naar 5h, zij het nog wel op vrijwillige basis van de
secties. De pilot heeft er overigens mede toe bijgedragen dat het Jordan op 23 januari 2017 het
predicaat excellent voor de havo-afdeling ontving. Het Jordan is daarmee een van de 22 excellente
havo's in Nederland, maar de enige die door mevrouw Mattijsen, directeur voortgezet onderwijs van
het ministerie van OCW, met een persoonlijk bezoek werd vereerd. Ze was zeer lovend over de
school. Ze vond onze 'totaalaanpak' heel interessant. Waar andere scholen geïsoleerde
excellentieprogramma's hebben, proberen wij schoolbreed het beste uit leerlingen te halen. In de
woorden van het juryrapport: "Het hele leerproces op school is doordrongen van de aanpak van het
excellentieprofiel" en even verder: "motivatie voor leren is een uitvloeisel van een sterk en breed
ontwikkeld respect voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling
2.1.4 Excellentie
Excellentie is een belangrijk aspect van differentiatie, niet in de laatste plaats omdat de maatschappij
vraagt om onderwijs dat beter inspeelt op excellentie.
Team 56 heeft een excellentieprogramma ontwikkeld, waarbij leerlingen de extra activiteiten die ze
ondernemen, kunnen laten bijschrijven op het zogeheten montessoricertificaat. Met het
montessoricertificaat voldoen we ook aan de wettelijk eis van een plusdocument. In 2017 is het
certificaat voor de eerste keer uitgereikt in een vereenvoudigde vorm.
8

De volgende versie zal uitgebreid moeten worden met een reflectiedeel. Het certificaat bestond bij
alle leerlingen uit een opsomming van de algemene, verplichte onderdelen van het
Montessoridossier, zoals arbeidservaringsleren (AEL), maatschappelijke stage en andere algemene
onderdelen. Daarnaast heeft een aantal leerlingen extra, overige schoolgebonden activiteiten
ingevuld, zoals deelname aan sollicitatie-, feestcommissie, leerlingenraad (SOS) en
medezeggenschapsraad (MR).
In 2017 heeft team 56 de procedure voor het predicaat excellent met betrekking tot de vwo-afdeling
doorlopen. In vergelijking met de eerdere en toegekende aanvraag voor onze havo-afdeling bleek de
procedure gewijzigd van een enkelvoudig traject naar een getrapt traject.
Eerst diende de school in zijn algemeenheid als ‘goed’ beoordeeld door de inspectie, hetgeen niet in
het kader van het reguliere toezicht kan plaatsvinden; dat leidt alleen tot een beoordeling met
‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Mede door de gedegen voorbereiding van team 56 kon aan de nieuwe
voorwaarde voor toelating tot het excellentietraject worden voldaan.
In de vervolgaanvraag voor het predicaat excellent hebben we een excellentieprofiel omschreven,
waar de bovenomschreven opzet van excellentie op het Jordan onderdeel van uitmaakt. Deze
aanvraag is helaas negatief beoordeeld. Geconcludeerd werd dat de school niet expliciet kon
aantonen dat alle doelen van het excellentieprofiel worden behaald. Overigens werd wel
geconstateerd dat met de implementatie van het nieuwe schoolplan 2019-2023 in de school het
predicaat excellent mogelijk in het verschiet ligt.

2.2 Taalbeleid
In 2017 is een infrastructureel taalbeleid ingevoerd. De sectie Nederlands heeft materiaal ontwikkeld
op basis waarvan andere secties ‘taalbewuste vaklessen’ kunnen verzorgen, gericht op tekstbegrip,
samenvatten woordenschat en formuleren. Een en ander is in oktober, november en december
uitgevoerd in de derde en vierde klassen. Zoals de term ‘taalbewuste vakles’ al aangeeft, gaan deze
lessen niet ten koste van de tijd die aan specifiek vakinhoudelijke instructie besteed kan worden. Een
eerste evaluatie in november 2017 toonde dat secties behoorlijk enthousiast uitvoering hebben
gegeven aan dit taalbeleid.

2.3 Zorg/passend onderwijs
De samenwerking van de zorgcoördinator met de zorgconsulenten en de counselor is de afgelopen
jaren goed verlopen. In de samenstelling van het zorgteam is veel kennis en ervaring aanwezig, maar
blijkt noodzakelijke expertise van een psycholoog te ontbreken. In het schooljaar 2017/2018 is
daarom een schoolpsycholoog aan het zorgteam toegevoegd.
Voorts is de zorg uitgebreid, met name voor leerlingen met ADD/ADHD en hebben we, na overleg
met onze schoolpsycholoog en zorgconsulent dyslexie, weer lessen RT (remedial teaching)
aangeboden aan brugklasleerlingen met spellingsproblemen.
Ook hebben we de begeleiding van hoogbegaafden verbeterd. Een consulent hoogbegaafden houdt
nadrukkelijk de vinger aan de pols en heeft een keuzeles gekregen, waarin zij deze groep leerlingen
extra helpt. We hebben in 2017/2018 voor het eerst enkele zeer jonge hoogbegaafde leerlingen
aangenomen in de brugklas, die extra begeleiding krijgen.
Ten aanzien van de registratie en de administratie zijn ook zaken verbeterd. We maken voor elke
zorgleerling waarvoor - op basis van een verklaring van een arts, psycholoog of orthopedagoog - een
speciaal arrangement nodig is, een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) aan. Hierin staat exact
beschreven wat de extra zorg inhoudt en hoe die gegeven gaat worden. Voor elke leerling die een
arrangement krijgt, wordt een logboekitem in de schooladministratie (magister) aangemaakt.
9

De zorgverlener registreert daarin de voortgang en het resultaat en geeft aan of een vervolgtraject
nodig is. Zo kan het proces beter door de mentor en jaarlaagcoördinator gevolgd worden.

2.4 Gezonde school
Het plan voor het uitbreiden van de milieudienst is met vertraging gereed gekomen. In de huidige
opzet maken de eerste, tweede en derde klassen na de eerste en tweede pauze een prikrondje door
de school en hebben de vierde klassen Stauladienst in de pauzes. In het kader van de uitbreiding naar
de wijk diende zich de vraag aan welke jaarlaag je de wijk in kunt sturen om de snoeproute van
snoepafval te ontdoen. Voor de eerste klassen vonden we dit niet veilig en voor de tweede, derde en
vierde klassen is de verleiding groot om (te) lang buiten te blijven en het werk te laten liggen. Het
plan is nu om het rondje door de school aan de eerste en tweede klassen over te laten en de derde
klassen de extra verantwoordelijkheid te geven van milieudienst in de wijk. In 2018/2019 willen we
dit gaan effectueren.
De school is ingestapt in eco-teams. Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit leerlingen, twee
docenten en drie ondersteunende ouders. De werkgroep heeft vier gebieden geselecteerd waarnaar
ze wil kijken. Energie, voedsel, water en afval.
Bij de intensivering van de anorexiapreventie kregen we te maken met tegenstrijdige adviezen.
Volgens sommige deskundigen wordt anorexia eerder bevorderd dan voorkomen door er aandacht
aan te geven. De GGD adviseert daarentegen om er wel aandacht aan te besteden in studielessen.
Besloten is om dit advies op te volgen en mee te nemen in het gastlessenprogramma van de
tweeklassen, waarvoor een nieuwe organisatie is aangetrokken. Deze gaat in pensum 4 van het
schooljaar 2017/2018 een gastles ‘eetstoornissen’ verzorgen.
De oudervereniging heeft in 2017 aandacht gevraagd voor duurzaamheid bij het organiseren van
excursies. Deze moeten met zo min mogelijk milieubelasting worden georganiseerd en deze moet in
verhouding staan tot de toegevoegde waarde voor het onderwijs.

3 ICT-beleid
3.1 Digitaal pensumboekje
In 2014 is in de eerste klas een digitaal pensumboekje ingevoerd. Dit digitale pensumboekje kende
forse aanloopproblemen. In 2015 zijn belangrijke stappen gezet om die problemen te verhelpen,
onder andere door de invoering van een papieren aftekenkaart (het digitale pensumboekje blijft dus
geflankeerd door een fysiek aftekenbewijs) en een extra invulmoment halverwege het pensum. Ook
Magister6 heeft de gebruiksvriendelijkheid van het digitale pensumboekje vergroot. Het digitale
pensumboekje is in 2017 uitgebreid naar de vierde klassen. De ratio van het digitale pensumboekje is
tweeledig. Het moet enerzijds ouders en leerlingen beter inzicht geven in de vorderingen en moet
anderzijds personeel werk besparen. Beide doelstellingen zijn op dit moment overigens nog niet
bereikt.

3.2 Bring your own device (BYOD)
In 2017 is de in 2014 ingevoerde byod-strategie uitgerold naar de vierde klas. Byod dient de verdere
digitalisering van de school te stimuleren, ook en vooral omdat dit ons onderwijs kan verrijken.
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De ervaring heeft inmiddels geleerd dat een digitaler invulling van de lessen niet vanzelf gebeurt. Om
een en ander te ondersteunen is daarom een werkgroep ingesteld.
In 2017 is er een enquête onder de onderbouw leerlingen (klas 1 t/m 3) over het laptopgebruik
gehouden. Hierin is te zien dat er een toename is in het gebruik van de laptop door eersteklassers
ten opzichte van de derdeklassers (de eerste groep, die met BYOD) heeft gewerkt. Zowel het gebruik
in de lessen, als thuis is toegenomen. Overigens geeft het overgrote merendeel van de leerlingen
(77%) er de voorkeur aan om met een mix van digitaal en analoog (papier)te werken.

4 Personeelsbeleid
4.1 Carrièreperspectief docenten
De personele geleding van de medezeggenschapsraad heeft met de teamleiders gesproken over de
route naar schaal LD-functies voor docenten. De boodschap is dat het Jordan inmiddels een deel van
de eigen sturing kwijt is: de marktwerking zorgt ervoor dat –naar verwachting- van het eigen
personeel voorlopig geen docenten in LD worden benoemd nu het niet meer voorkomt dat goede,
ervaren vervangers in een lagere schaal zijn aan te trekken. Deze nieuwe collega’s nemen de LDmogelijkheden voor de zittende collega’s weg.
Op zoek naar andere manieren om uitdagende taken te bieden, hebben we dit jaar twee
docentonderzoekers aangesteld in het kader van onze erkenning als Academische Opleidingsschool.
In deze kosten wordt voorzien door een meerjarige overheidssubsidie.
Vanzelfsprekend zorgen we ervoor steeds minstens te blijven voldoen aan de percentages van de
functiemix.

4.2 Werkdruk
Uit het medio 2017 afgenomen medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) komt naar voren dat
werkdruk hoog is, maar wel beter dan op andere scholen. De werkdruk is ten opzichte van het
voorgaande mto verbeterd. Vorige keer gaf 64% aan dat werkdruk te hoog of veel te hoog was, nu is
dat 46%. De balans privé en werk is ook verbeterd. Daarnaast blijkt dat de algemene tevredenheid
over de werkzaamheden op school groot is.
Team 34 heeft ook een onderzoekje gedaan waaruit bleek dat mentoraat werkdrukverhogend scoort
en heeft daarvoor een plan opgezet. In november 2017 is een vervolgnotitie ter bespreking
voorgelegd aan de scholleiding met ideeën/voorstellen ter verbetering van het mentoraat op het
gebied van:
•
extra begeleiding van mentoren (intervisie);
•
een betere match tussen mentor en leerling;
•
organisatorische aspecten van het mentoraat;
•
verwachtingenmanagement.
De notitie is besproken in de schoolleiding; het advies wordt door de teamleider ingebracht bij team
34.
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4.3 Schoolplan 2019-2023
Voor het schoolplan 2019-2023 willen we in samenwerking met onze docenten een visie op de
inhoud van ons onderwijs in de toekomst ontwikkelen én een kwaliteitscultuur ontwikkelen.
Hiervoor hebben we in het huidige schooljaar 2017/2018 drie studiemiddagen ingezet en worden
ook de tussenliggende teambijeenkomsten benut.
Onze doelen, onze missie en visie staan sterk. De drie brede montessoridoelen zelfstandigheid,
creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid stellen we niet als beginsel ter discussie. Wel dient de
concrete invulling van deze montessoridoelen in ons onderwijs herijkt te worden om onze kwaliteit in
de toekomst hoog te kunnen houden. In dit verband vormt werkdruk een vierde belangrijk thema.
Waar het montessorionderwijs een te hoge werkdruk voor docenten en leerlingen met zich
meebrengt, zien wij de kwaliteit namelijk in gevaar komen. .
Verdere verbetering van de onderwijsinhoud vereist ook bijstelling van de organisatiecultuur. Het
neerzetten van een kwaliteitscultuur is daarom een speerpunt van ons schoolplan 2019-2023,
waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn gestart. Ons onderwijs is al van hoog niveau. Willen we
nog meer onderwijsrendement uit de beperkte lestijd halen, dan moeten we met de allerbeste
ideeën verder. Personeelsleden moeten zich daarom door elkaar laten inspireren en bereid zijn
samen te werken. Tegelijkertijd moet de werkdruk omlaag, omdat anders tijd en energie ontbreken
om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan. Ook dat verlagen van de werkdruk vereist een andere
manier samenwerken. De werkdruk is immers lager daar waar mensen met plezier werken omdat ze
voldoende eigen regelruimte hebben. Dit vergt echter wel een feedbackcultuur; waar de regelruimte
van de een de regelruimte van de ander beperkt, moeten collega’s elkaar aanspreken. Zo hangt alles
met alles samen.

4.6 Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
Een zorgvuldig ontslagbeleid, waar dossiervorming een belangrijk onderdeel van uitmaakt, is van
groot belang om de uitkeringen na ontslag te beheersen. Daarom wordt bij een ontslagtraject altijd
juridisch advies gevraagd.
In het voortgezet onderwijs wordt 75 % van de uitkering door het Participatiefonds betaald, als de
procedure zorgvuldig is verlopen. Dit wordt door het Participatiefonds getoetst. De beheersing van
de uitkering na ontslag is dus voor het voortgezet onderwijs van groot belang. Zij is voor 25% van de
uitkeringskosten risicodrager. Als de betreffende medewerker geen nieuwe baan kan vinden moet de
school daarvan voor 25% de kosten dragen voor de duur van de uitkering. In de meerjarenbegroting
is voor deze bijdrage van de school aan de uitkeringen ook een bedrag opgenomen.

5 Privacy
Aangezien de wet op bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018 vervangen wordt door de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) diende het handboek privacy vervangen te
worden door een update. Onze huisjurist heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee de school de
AVG kan invoeren. Er is een werkgroep, die stap één heeft uitgevoerd. Een medewerker is benoemd
tot functionaris voor gegevensbescherming (FG). Tevens zijn al diverse verwerkersovereenkomsten
conform nieuwe AVG opgesteld. In stapjes willen we werving en administratie inrichten conform het
‘Handboek Privacy’.
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6 Materieel beleid
Een school in één gebouw, dus zonder dislocatie, ondersteunt onze uitgangspunten. Op grond van
het aantal m2, zoals berekend door de gemeente Zeist, passen er rond 900 leerlingen in ons gebouw.
Met dit aantal leerlingen en 100 personeelsleden zijn we in staat om onze onderwijsfilosofie gestalte
te geven in een omgeving waarin we vanuit vertrouwen werken.
Leerlingen voelen zich hier gekend en gezien. Die 900-grens wil de directie zo snel mogelijk bereiken.
Voor de aanmelding van 2018 zijn afspraken met de medezeggenschapsraad gemaakt om -indien
mogelijk- met een extra klas te groeien, waarmee we een aantal jaren vooruit kunnen. De zesde
brugklas voor 2018/2019 in inmiddels een feit.
Om de groei te kunnen huisvesten zijn drie extra lokalen nodig. In 2017 zijn plannen ontwikkeld voor
een verbouwing van onze fitnessruimte op de benedenverdieping tot een multifunctionele ruimte,
die ook als lokalen benut kan worden. Nu we over een tweede gymzaal beschikken, dient de
fitnessruimte namelijk weer voor het theorieonderwijs ingezet te worden.

7 Interne en externe kwaliteitszorg
De school richt zich ten aanzien van de onderwijsopbrengsten op het voldoen aan het normenkader
van de inspectie van onderwijs en is daarin tot op heden steeds geslaagd. Voorts bewaakt de school
haar kwaliteit via de internettoepassing van kwaliteitscholen.nl. In het kader van de kwaliteitszorg
worden diverse enquêtes afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. Tot slot neemt de
school deel aan het vierjaarlijkse visitatietraject van het VMO; de sectie voortgezet onderwijs binnen
de Nederlandse Montessori Vereniging.
Eind maart 2017 werden we bezocht door de inspectie in het kader van het regulier toezicht. In het
eindrapport spreekt de inspectie zich positief uit over de school: "het montessorionderwijsconcept
staat als een huis". Eigenlijk scoren we op alle indicatoren (behalve genormeerde toetsen) voldoende
of goed (en van die genormeerde toetsen hebben we kunnen uitleggen waarom we ze niet
gebruiken). Een conclusie om trots op te zijn: "sfeer en omgang (..) zijn open en prettig. Veel
leerlingen gaan graag naar school en zijn tevreden over de lessen." Er is één zorgpunt geconstateerd
ten aanzien van de doorstroom in de onderbouw.
In 2017 lag de onderbouwsnelheid net boven de aangescherpte norm. In 2017/18 is het aan-dehaakbeleid weer stevig neergezet, om een terugval te voorkomen. Overigens is de doorstroom in de
bovenbouw zo goed dat het Jordan, over het gehele curriculum genomen, duidelijk bovengemiddeld
scoort op doorstroom, zelfs al blijft de doorstroom in de onderbouw verhoudingsgewijs wat achter.
Dat achterblijven van de doorstroom in de onderbouw laat zich wellicht verklaren uit het feit dat wij
leerlingen in de onderbouw niet alleen de reguliere lesstof bijbrengen, maar ook
montessorivaardigheden als het zelfstandig inplannen van je werk. De lat ligt bij ons zogezegd hoger
dan bij andere vo-scholen (en vervolgens plukken we in de bovenbouw de vruchten van de in de
onderbouw aangeleerde vaardigheden).
Eind mei heeft de school na een tweede inspectiebezoek de waardering ‘goed’ verkregen. Hierbij
waren de inspecteurs lovend en zelfs oprecht enthousiast over ons onderwijs. Ze hadden niet alleen
complimenten voor onze onderwijsresultaten, onze pedagogiek en ons didactisch handelen, maar
ook voor onze kwaliteitscultuur. Ze herkenden duidelijk ons gezamenlijk streven om het maximale uit
het onderwijs te halen.
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Medio 2017 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) afgenomen. Uit het mto blijkt dat
het personeel in het algemeen tevreden is over het werken op het Jordan. Iedereen voelt zich bij de
school passen.
Men is tevreden over de arbeidsomstandigheden, waaronder aangename werkomgeving, rooster en
middelen. Iedereen heeft ook goed contact met collega’s. Balans privé-werk is verbeterd ten
opzichte van vorig mto. Tevens scoort veiligheid iets hoger. Goed om te zien dat daar positieve
ontwikkelingen in zitten. Die is ook te zien bij de werkdruk. Die is nog steeds hoog, maar iets minder
dan in vorig mto en ligt inmiddels onder de benchmark.
Over beloning, elkaar aanspreken, open staan voor vernieuwing en ontwikkelingsmogelijkheden is
men minder positief. Hoewel men in het algemeen tevredener is over de organisatie, wordt wel
gevonden dat schoolleiding onvoldoende op de hoogte is van wat er leeft onder personeel. Het
leiding geven vanuit een visie scoort eveneens laag.
Op basis van de uitkomsten heeft de schoolleiding voor de komende tijd de volgende
aandachtspunten gekozen:
•
gezamenlijk gedragen visie
•
heldere besluitvorming
•
feedbackcultuur
•
werkdruk
•
communicatie vanuit en naar de schoolleiding
In gesprekken, onder andere in teambijeenkomsten, interessegroepen, sectievergaderingen,
studiedagen en functioneringsgesprekken moeten bovenstaande punten aandacht krijgen. De
schoolleiding roept personeel nadrukkelijk ook op om open en eerlijke feedback aan schoolleiding te
geven.

8 Interne beheersing en toezicht
De ‘code goed bestuur’ heeft bij Jordan-Montessori Lyceum Utrecht passende invulling gekregen. Het
Jordan hanteert de code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs van de VO-raad. In2017
is een systematische herijking gestart van alle governance documenten.

9 Klachtenafhandeling
De school beschikt over een klachtenregeling. Deze regeling maakt duidelijk hoe te handelen bij
klachten van ouders, leerlingen of medewerkers. Conform de klachtenregeling zijn door het bestuur
contactpersonen aangesteld om de klager te adviseren over de procedure, vertrouwenspersonen om
eventueel te bemiddelen en is een klachtencommissie ingesteld voor de behandeling van klachten.
Voor leerlingen en ouders zijn intern twee contact-/vertrouwenspersonen benoemd. De functies
van contact- en vertrouwenspersoon zijn in de school gecombineerd. Daarnaast is er één extern
vertrouwenspersoon aangesteld buiten de school voor ouders, leerlingen en medewerkers. De
klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd,
geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag.
De klager kan zich te allen tijde rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. In 2017 zijn geen
formele klachten ingediend.
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10 Horizontale verantwoording
10.1 Inleiding
Het Jordan hecht van oudsher veel belang aan zeggenschap. De verschillende geledingen binnen de
schoolgemeenschap (leerlingen, ouders en personeel) kennen elk hun eigen overlegorgaan. Alle
geledingen zijn voorts vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR).
In het kader van de horizontale verantwoording vindt ook georganiseerd overleg plaats met externe
stakeholders: de gemeente Zeist, het (voorgezet) montessorionderwijs en het (voortgezet) onderwijs
in de regio.

10.2 Oudervereniging
Alle ouders van Jordanleerlingen worden geacht lid te zijn van de oudervereniging. Het doel van de
vereniging is volgens de formulering in haar statuten: 'de belangen van de schoolgemeenschap het
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht te behartigen voor zover de ouders hiertoe in het geheel van de
school een bijdrage kunnen leveren.' De oudervereniging heeft een door de ouders gekozen bestuur.
Alle bestuursleden zijn zelf ook ouder. De oudervereniging wil een brug slaan tussen schoolleiding en
ouders. Daarom organiseert de oudervereniging van tijd tot tijd bijeenkomsten voor ouders. Verder
vergadert het bestuur regelmatig met de schoolleiding.

10.3 Leerlingenraad (SOS)
De leerlingen van het Jordan worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad: het SOS (Scholieren
ondersteunen Scholieren). De groep komt eens per drie weken samen met de rector. Het SOS
bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen. In deze groep worden alle voor leerlingen
belangrijke beleidsvoornemens besproken. Ook kan het SOS zelf zaken agenderen en voorstellen
doen aan de schoolleiding. Omgekeerd kan het SOS leerlingen informeren over beleidswijzigingen.

10.4 Personeelsraad
Het Jordanpersoneel wordt vertegenwoordigd door de personeelsraad. Namens elke vaksectie heeft
één docent zitting in de personeelsraad. Daarnaast is ook het onderwijsondersteunend personeel
vertegenwoordigd in de raad. De personeelsraad speelt een belangrijke rol in de
onderwijsontwikkeling.

10.5 Medezeggenschapsraad
Het Jordan heeft, zoals de wet voorschrijft, een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn alle
partijen van de school – ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend
personeel - vertegenwoordigd.
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10.6 Gemeente Zeist
De school communiceert met de gemeente Zeist via een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid
(BOLOZ). Hierin voeren burgemeester en wethouders met de vertegenwoordigers van alle
schoolbesturen overleg over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid.

10.7 (Voortgezet) montessorionderwijs
De dialoog met het (voortgezet) montessorionderwijs wordt gevoerd via het lidmaatschap van de
Nederlandse Montessori Vereniging (NVM), die alle montessorischolen in Nederland omvat
(peuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en vooral in de sectie voortgezet
onderwijs binnen de NMV: het VMO. Het VMO bestaat uit 19 scholen voor voortgezet
montessorionderwijs.

10.8 (Voortgezet) onderwijs in de regio
Het overleg met de scholen in de regio vindt met name plaats in het regionaal overleg van rectoren
en schoolleiders (RRO). Behalve het Jordan, nemen hieraan de volgende scholen deel: Christelijk
Lyceum Zeist; Christelijk College Zeist; WP Kees Boeke; KSG De Oranje Nassauschool; Groenhorst
Maartensdijk; Stichtse Vrije School; Het Nieuwe Lyceum; Revius Doorn; Revius Wijk bij Duurstede;
MAVO Doorn; Vakcollege Maarsbergen; Openbaar VMBO en MAVO Zeist; Openbaar Lyceum Zeist.

11 Verslag Raad van Toezicht
11.1 Inleiding
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) van het Herman Jordan Lyceum Zeist en vanaf de naamswijziging
op 24 oktober 2017 geheten: Jordan-Montessori Lyceum Utrecht houdt toezicht op het functioneren
van het College van Bestuur (CvB) alsmede de algemene gang van zaken binnen de school. Naast het
toezichthouden fungeert de RvT als klankbord voor het CvB en treedt hij op als werkgever voor het
bestuur. De RvT geeft tevens opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken en
stelt onder meer de jaarstukken, begroting en jaarplanning vast.
De RvT handelt op basis van zijn visie op besturing en toezicht, vastgesteld op 7 juni 2016. In dit kader
stellend document worden de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven die richting en
duiding geven aan de formele en maatschappelijke kaders en opvattingen.

11.2 Bezetting
De bezetting van de RvT is in 2017 ongewijzigd. In het najaar van 2017 kondigde de voorzitter van de
Raad aan zijn lidmaatschap van de RvT begin 2018 neer te gaan leggen. Dit betekende dat er circa 9
maanden eerder een vacature in de RvT beschikbaar kwam. De RvT heeft in samenspraak met het
CvB een ‘voorzittersprofiel’ opgesteld teneinde vanaf november gesprekken met kandidaten te
voeren. In deze periode heeft de selectiecommissie verschillende verkennende- en
selectiegesprekken gevoerd. De RvT is verheugd dat mevrouw Erica Aalsma (lid van de RvT sinds
april 2016) in februari 2018 het voorzitterschap van de heer Rob Bijl heeft overgenomen.
De Raad streeft naar een evenwichtige afspiegeling van de maatschappij. In de Raad namen in het
gehele jaar 2017 twee vrouwelijke en drie mannelijke leden deel. De leeftijdsopbouw is evenwichtig
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en telt zowel veertigers, vijftigers als een zestiger. In het rooster van aftreden wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met het behoud van continuïteit. Alle leden beschikken over de nodige
vaardigheden, competenties en inhoudelijke kennis op hun vakgebied met relevantie voor Jordan
MLU. Hierbij wordt nog vermeld dat de voorzitter van de RvT een uitgebreider profiel heeft waarbij,
in algemene zin, verbindende en generieke competenties zijn gevraagd.

11.3 Bijeenkomsten van de RvT met CvB, commissies en geledingen
In 2017 heeft de RvT vijf reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft in het voorjaar een
strategische bijeenkomst plaatsgehad. RvT en bestuur streven ernaar om eens per jaar een
dergelijke bijeenkomst te beleggen. Deze bijeenkomst heeft onder andere de aanbevelingen van de
Commissie-Boutelier besproken. Gaande het verslagjaar zijn de handvatten geïmplementeerd in
verschillende beleidsstukken en sturingsdocumenten waaronder het bestuursreglement.
De reguliere vergaderingen werden bijgewoond door het CvB. Het CvB en de voorzitter van de RvT
bereidden de vergaderingen voor. De voorzitter legt de concept-agenda voor aan de leden en biedt
hen de gelegenheid onderwerpen te agenderen. Er werd van alle RvT-vergaderingen verslag gedaan
door een notuliste. Om de toezichthoudende rol zuiver te kunnen vervullen heeft de RvT
voorafgaand aan elke vergadering een zogenaamde ‘voorvergadering’ zonder het bestuur. Daarnaast
kent de RvT een auditcommissie, een commissie kwaliteit en een remuneratiecommissie. Deze
commissies zijn in 2017 minimaal een keer bij elkaar geweest en hebben op het specifieke gebied
voorbereidingen getroffen voor informatievoorziening of besluitvorming in de plenaire RvT. Zo
bereidde de auditcommissie samen met het CvB en de accountant het jaarverslag 2016 voor. Ook
bespraken de auditcommissie en het CvB, voorafgaand aan de plenaire en besluitvormende
vergadering, de begroting 2018 en meerjarenbegroting voor.
De remuneratiecommissie voerde, zoals te doen gebruikelijk, de evaluatiegesprekken met de leden
van het college van bestuur. De commissie kwaliteit heeft de voorbereidingen gedaan en contacten
gelegd met onder andere een ter zake kundige notaris om verschillende reglementen te (laten)
aanpassen.

11.4 Besluiten
Het CvB is een belangrijke informatiebron van de RvT. Het spreekt voor zich dat de RvT zijn oren ook
elders te luisteren legt teneinde zijn toezichthoudende taken zo zuiver mogelijk uit te voeren. Zo is in
april gesproken met de Medezeggenschapsraad. Openheid en een grote betrokkenheid van de MR
leden waren een goede basis om met elkaar te spreken over een gedeelde visie op de school en de
wijze waarop onderwijs dat wordt gegeven. Door het jaar heen hebben de voorzitters (en leden) van
de RvT ook informeel contact. Deze wederzijdse ‘vinger aan de pols’ komt de verstandhouding ten
goede en draagt bij aan een breder gedragen besluitvorming.
De belangrijkste, en dus niet limitatief genoemde, besluiten in 2017 betroffen de vaststelling van de
jaarrekening 2017 in juni. In december werd de begroting 2018 vastgesteld alsmede de jaarplanning
2018. Daarnaast verleende de RvT ook zijn goedkeuring aan de naamswijziging van de school
waardoor de school ook in naam een bovengemeentelijke uitstraling heeft. De RvT werd periodiek
op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages die zowel onderwijskundig als
bedrijfseconomisch van aard waren. Deze rapportages werden ook vastgesteld door de RvT. De Raad
scherpte de profielschets van de RvT en van de voorzitter aan en stelde deze eveneens vast.
Naast deze besluitvormingen stond de kwaliteit en continuïteit van de school steeds centraal. Tal van
thema’s passeerden de revue: de Jaarplanning 2018, personeelszaken, de inspectierapportages van
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30 maart en 30 mei 2017, de examenresultaten, de cyclische keuze om een zesde brugklas te
formeren en de inschrijvingen voor de brugklas 2017/2018.
De inrichting van de governance en de (lange termijn) visie op de school zijn door het jaar heen
belangrijke thema’s geweest. De RvT spreekt zijn vertrouwen uit in de toekomstvisie van de school
zoals deze door het CvB is opgesteld.
De fundamenten om te komen tot een moderne en werkbare governance-structuur te komen zijn –
in samenwerking met een ter zakekundige notaris – gelegd. In 2018 zullen de nieuwe documenten
ter vaststelling aan de RvT worden aangeboden. De vernieuwing van deze kader stellende
documenten zijn geen doel op zich. Het beoogt de besturing van de school conform wettelijk en
maatschappelijke vereisten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zoals te doen gebruikelijk heeft de remuneratiecommissie van de RvT een functioneringsgesprek
gehad met de leden van het CvB. De RvT spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de
bestuurders leiding geven aan de school. De goede examenresultaten, de grote lokale en regionale
aantrekkingskracht en het zichtbare enthousiasme van docenten en leerlingen zijn daar duidelijke
uitvloeisels van.

11.5 Slot- en dankwoord
De RvT constateert dat de school goed functioneert; het type onderwijs en de kwaliteit ervan, blijven
grote aantrekkingskracht uitoefenen op leerlingen en ouders vanuit de gemeente Zeist en de regio
daar omheen . De RvT spreekt grote waardering uit voor de wijze waarop het bestuur en het
personeel vorm geven aan deze bijzondere school. De RvT spreekt het vertrouwen uit dat ook in
2017 en de jaren daarna, Jordan MLU een onderwijskundige factor van belang zal blijven. Dit is in
belangrijke mate te danken aan het bestuur, de medewerkers, ouders, leerlingen en allen die zich
inzetten voor deze mooie school. Wij danken allen hiervoor.
De Raad van Toezicht, april 2018.

18

0112234356579
02155326323336

#DEFDGH77DE
35731!!35"29 359
3I3234465736"3657216!6J66362351I6!636!"1I6!636353K33215"32735
"323!35K6?5321153435731!!35L
A1&%()$41%&2P((49$:
#$%&$'()
*+,- *+,. 5%9$4P1Q21%2R$S'1$

6 723215
/0123$2'1%&24('15
6 96 4!3653215
7180191'$1':;2235216<

@ !173215
=$%'(>1)1'$1':;?1267<

 4!3653215
A5)3(>1)1'$1'

@ 4!3653215
B$$42'(%923$4C5&$%

#$%&$'())$%:3554:*+,-:$%:*+,.

@

6



96 

9










 

6

9

@
@

9

M6"3657216 6J6636;223T5(
2(146< U351I6!636;?1267< V!"1I6!636

W33215"32735

M63251"6526?"657"153435731!!3565!63NI323435657O

X3263L9 6

Y

0112234356579
02155326323336

!"#$%#&"'(#)*&"+
h3435731ij6k3657216j733l3k32657m3323536k3657i1353531i3i135
`65i63ll65156ni3i135ao
pqrstsusqv3SMT38>;3U93I567897:6;<7=>7:9;39;3>G7HIJ6K86;<9;3<9LM5N9;39;3:9JJ96;9;3<9U99=U3UMMJ37MT38>;3
U93:M:>=93=>7:9;3w6;H=5769G3G6;>;H6X=93=>7:9;xB

,-#./)"0$"'(

1
1
1
1
?@AB??C
?D@B?E@
234567897:6;<7=>7:9;
O@DBPOC
OQDBRDQ
23FG7HIJ6K86;<9;3<9LM5N9;39;3:9JJ96;9;
SMT38>;3U93I567897:6;<7=>7:9;39;3>G7HIJ6K86;<9;3
@OQBOQQ
@CCBQAE
<9LM5N9;39;3:9JJ96;9;
DBR@DBRCP
ABDD?BCCP
23VM:>=93=>7:9;
2
OBRER
23W6;>;H6X=93=>7:9;
DBR@DBRCP
ABDDQB?OP
SMT3:M:>=93=>7:9;39;3G6;>;H6X=93=>7:9;
Y%'(%&*Z[


~93M;U9JN6K76;7f9H:693I>;:99J:399;376<;>=9J6;<7N>>JU938>;3<JM:9J3U>;3RORB
y36k36572166k29 i17321536751i32657m1123532m6|65{363o}5k3273i6|46573
9 636k36572167311io
\"]!"^"&%"&_`2235216a
y3i6z6636733l115653k3223327156163{423326|5115112k32{i665735415ki35o
pqrstsusqv3~9389JIM5U6;<3:5779;3U938=M::9;U93>H:68>3w7MT38>;3=6c56U93T6UU9=9;3MJ:=Mf9;U939GG9H:9;39;3
8MJU9J6;<9;x39;3U93MJ:=Mf9;U937HI5=U9;B
,-#./)"0$"'(


1
1
1
1
CBDOEBCQO
CBCRDBQ?P
23b6c56U93T6UU9=9;
@CBQDO
OREBAQR
23dMJU9J6;<9;
CBDDOBDOC
CB?ODBRDP
d=M::9;U93>H:68>
ERRBCDR
PREBARR
eMJ:=Mf9;U937HI5=U9;

Y%'(%&*Z[

~93M;U9JN6K76;7f9H:693I>;:99J:399;376<;>=9J6;<7N>>JU93=96;9J3U>;3RD@B
y3i6z6636216733l1151³4332415m235ki11511536115342i{353i35
31153642i{353k32{i665735115236323557331i35{35353k32i{353{16k1o
¥¦§¨©¨ª«¬§£¡¤¦§¨®®©£¢¤ ¢£¯°±¨ª
¦²£¢̄¤«¦©©©¢
y333217356|5655355|112{36112m1122415m235ki1151153{351153i35
¡¡¢£¤¡¢
y3i6z66366k29 72321536751i32657m1123532m6|65{363o}5k3273i6|465739 63
i6z6636{663733735o
}5k3511533234356576733523435657733533653k263565735{73535
k32{i665735o
g

´3263µ9 ³

9

0112234356579
02155326323336

!"#$%&'&#!&#
f32351g6h636733x3i3265711535323h113531h3g135m
{|}~~~|B234567887BX3_336_B_DDZB_3B7D7863BE873FB®JFK654J3OBOJF8FKJL63BE873F¯<
()*+,-&./&"0
oRSRpSpqRt
oRSRpSpqRr
1
1
1
1
9:;<=>>
?;9<@;?
234567887
@<9G@<>??
@<;HH<:;H
ABCD7886BE873F
:;H
>;<H>=
ABIJF8FKJL63BE873F
@<9G@<=?G
@<;@@<;9>
MDNB7D7886BE873FBJFK654J3OBOJF8FKJL63BE873F
P!"0!#$'QRS.$-&0T
qsq
qsqo
^3BDF_3Z`Ja4JF4b3K7J3Bc8F733Z7B33FB4JXF863ZJFX4`88Z_3B68X3ZB_8FBA;e>;<
f32351g6h636733x1153i33hi1531h3lg23573573w3j265363653h6k4323h11m
¡¢£¤¡¢¥¦¤§¨©£ª«¢¥¬¬¢¨
65133hi153g135j273w365363653h6k4323h11xj3hi153h433263j2
©§««¦¨§«¤¡¢
f32351g6h6366i29 7321536751h32657j1123532j6k65l363mn5i3273h6k465739 6
32351g6h636l6637311hm
UV'/$%&'&#!&#
f3hi1g6h636733x3i32657353673535i233i3273511535i321x65w6653
x6515632657lgjmf3hi1g6h636733x4115653i3223327156163lh157323326k5115112
i32lh665735415ih35m
{|}~~~|~ ~|}~|~|BWJX3FBY3ZNDX3FB3FBYDDZ]J3FJFX3FBX3_336_B_DDZBc37B7D7863BY3ZNDX3F
oRSRpSpqRr
()*+,-&./&"0
oRSRpSpqRt
1
1
1
1
9<H9;<?H>
9<?@G<[=;
ABWJX3FBY3ZNDX3F
?;9<>?G
?>[<:=9
AB\DDZ]J3FJFX3F
9<G99<=;;
9<HG[<?;9
MDNB3JX3FBY3ZNDX3FB3FBYDDZ]J3FJFX3F
?<[99<@@;
?<=;@<G;9
CD7886BY3ZNDX3F
qstr
qstt
P!"0!#$'T
^3BDF_3Z`Ja4JF4b3K7J3Bc8F733Z7B33FB4JXF863ZJFX4`88Z_3Bd63JF3ZB_8FB;e?;<
f3w33x65663i153hi1g6h636733x1151 yi1531h3i32735636735i32735xj3h
2332i335i2w63565735g31137335651h39zyi1531h3i3273573x6515632
j23i233i32735m
f3hi1g6h6366i29 72321536751h32657j1123532j6k65l363mn5i3273h6k465739 6
3hi1g6h636l6637311hm
{|}~~~|| ~|}~|~|BWJX3FBY3ZNDX3FBX3_336_B_DDZBc37B7D7863BY3ZNDX3F<
()*+,-&./&"0
oRSRpSpqRr
oRSRpSpqRt
1
1
9<H9;<?H>
9<?@G<[=;
WJX3FBY3ZNDX3F
?<[99<@@;
?<=;@<G;9
CD7886BY3ZNDX3F
P!"0!#$'T
qsru
qsrv

°3263±9 ²

9

0112234356579
02155326323336

!!"#$%&'#(!")*+!&
g3h33215Z327357331153Z32735563Z263533237Y6323326iZ32657
32353266j3Z15735\
lmnopoqomroptuvwomnrxyqmzo{umr|ywqmrytqo|y}7~5H7534567859:;45674555J7;;9757H;HIJ57KIH56736NJQR35S7
S36I6N3OJ57KIH56
,)#-."/0(/&+
_`a`babc`d
_`a`babc`e
1
1
1
1
<=><?=@>A
<=@BC=DE?
234567859:;456
B=<CB=A@@
B=?>>=L?>
F7G;HIIJ7KIH56
L?>
A?=>AE
F7M36I6N3OJ57KIH56
B=<CB=E@C
B=?BB=?<A
P;:7H;HIIJ7KIH56736NJQR35S7S36I6N3OJ57KIH56
T!&+!$%UV
cf_e
cf_
57;6593R36R5NH357I6H559H75567R346IJ59364RII957J536597I67??E=
k533365663h232YZ15336735Z327351Y26632Z25Z26353733235635
35124\
6i3j165735Z3215432657Z153266151733565327156163353735653235Z153
jY15565752YYY6iZ351Y6i23266132\X23jZ15735Z15373Y6i4365156[Y3
33353332ZY353h33215Z32735335jh35\
g3h33215Z327356Z29 72321536751Y32657h1123532h6i65j363\k5Z3273Y6i4657
39 63h33215Z32735733735\
lmnopoqomrmstuvwomnrxyqmzo{umr|ywqmrytqo|y}7~5H7534567859:;4567:36QR757:IH593OJ578IRH57INH38I74555J7
;;9757H;HIJ57KIH56736NJQR35S7S36I6N3OJ57KIH56=
,)#-."/0(/&+
_`a`babc`d
_`a`babc`e
1
1
1
1
<=><?=@>A
<=@BC=DE?
F7234567859:;456
A=?EA=?ED
A=AC?=D<L
F7WIH593OJ578IRH57INH38I7
\ ]\ 
\^]\9
X326Y36735Z32735351326[Y3Z1316Z1
B=<CB=A@@
B=?>>=L?>
F7G;HIIJ7KIH56
L?>
A?=>AE
F7M36I6N3OJ57KIH56
B=<CB=E@C
B=?BB=?<A
P;:7H;HIIJ7KIH56736NJQR35S7S36I6N3OJ57KIH56
T!&+!$%UV
cfbb
cf̀d

X32639 ^

99

0112234356579
02155326323336

opq qrpsstBustspv
o#h%h!#AfBG@.#"#fB@GBm%A%h.j%"
53211523=31115115;32 33329 65232731646573 33329 413
1115217335423316657;3311572643w69676573565311154
!"#$%
/13260132131621
13260132131621
:651560132131621
822135
823265735
3==335
6>6363135
?@"%%AB%!"#$%

&'(')()*'+ &'(')()*',
 
4 46 45 4697
 
 
947  547
 
94 5497 949 476
BBBB&CD))C++* BBBB&CE*+CF*)

-%..#$%
36735232735
82963565735
1571;353135
<21;353135

&'(')()*'+ &'(')()*',
949 4 94 546

 945 
 6479
 
5
 49 
6 54

?@"%%ABG%..#$%

BBBB&CD))C++* BBBB&CE*+CF*)

?@fA#!g"#hiB@GBjfB%!"#$%Bk#ljfB$%hBjfBm%A%h.n
13260132131621
xIKQTJIPLIcIKOTSJIKTJLOTKyLzNKT{MINRQINWK|PKLSK}IPKSTc̀RKUK__^WZeYKMILNOISJIIP`WKxLJKLSKQLN`IPK̀TNK̀TJK
IPKLSKT{MISaPIOINKUKV\^WY_V
6>6363135
823232411265721533513215316>6363135w2232w393551123
412232964
?@fA#!g"#hiB@GBjfBG%..#$%Bk#ljfB$%hBjfBm%A%h.n
36735232735
HIJKILMINKOIPQRMINKLSKJRIMINRQINKOTNKUKVWXYZW[\]KJRJKUKVW^V]WX^_K̀RRPK̀IKJRIORIMLNMKOTNKaIJK
PISbcJTTJKV]_YdKUKVe]W\__W
82963565735
xIKORRPyLINLNMINKyLzNKT{MINRQINWK|PKLSK}IPKSTc̀RKKUK_YXW^XVKRNJJPR~~INKTTNKQIJKNTQIK̀IKORRPyLINLNMK
RN`IPaRb`WK|PKLSKIaJIPKUK__YW]]]KMI`RJIIP`KTTNK̀IKORRPyLINLNMKRN`IPaRb`W
<21;353135
3421;3531359653513373535237323226521572153
326217335335132153333351121142354
h%A.fBf.A"%%"
xIKIMPRJLNMKOTNKV]_YKcLIJKIINKNIMTJLI{KPISbcJTTJKyLINKOTNKUK_\YW_V]WKLJILN`IcLz~KPISbcJIIPJKIINK}RSLJLI{K
PISbcJTTJKLNKRI~zTTPKV]_YKOTNKUKVe]W\__KIINKOIPSaLcKOTNKUKXZYW^X_KQIJK̀IKIMPRJLNMWKHIJK}RSLJLI{K
PISbcJTTJKROIPKaIJKRI~zTTPKV]_^KI`PRIMKUKX]VWY]XWKNK̀IKNTORcMIN`IK}TPTMPTT{KJPI{JKbKIINKOIPMIcLz~LNMK
11535335;36=61632153311572643232611354

832639 6

9

0112234356579
02155326323336

[/"#\%!3-!"#$%"&$!3'()*3Y!-%W%3-!"#$%"&$!3'()43!/3A!,-.&$/,3'()*
8532115?32]6733L335?3273J664657?15311?15713535J135^716?15
73231J633233573723713535J135?2341J353261129 3573231J63323713535J135
?2341J353261129 ;
+"&!/
5664766217358935:
8?32673?323676621735
8?326737135
@.&""#3A"&!/
H"%&!/
I3253J3J135
KL266?65735
M6?3657J135
8?32673J135
N2731J65735115J73235
@.&""#3#"%&!/
P"#Q.3A"&!/3!/3#"%&!/
R$/"/1$S#!3A"&!/3!/3#"%&!/
T65156UJ37135
T65156UJ3J135
@.&""#3V$/"/1$S#!3A"&!/3!/3#"%&!/
@.&""#3-!%W#&""&

!"#$%"&$! +!,-.&$/, 0!-%12$#
'()*
'()*

!"#$%"&$!3 0!-%12$#
'()4

;< ;9 = ; ;9 9
>=; ;>;<< 
9<9;<<
    ;=  ;=

> =;< > 
>9 ;>< <; 
> >; = ;9
3333*B'C*B)DD 33334BCEEBEE( 333333D
3(EB'FD 3333*B(44BG(4 3333333
'D(B*'*
;9<; ;< ;  ;<> ;> ;= 
9< ;>

9 ; 9 
9 9; ;9<< 
9 ; > ;=9

 ;9 
 ; <; < 
 ;= =; 

< ;< <  ; ;< < =; 99;<
    
3333*B(F*B('E 3333*B)4*B((( 33333O)(CBC*' 33334B**DB''E 3333333
'EDBE((
3333333
'G(B)(F 33333O)*EB)'( 333333G
3)EB''F 3333333
'CDB)*E 3333333OFDB(*D
> 9 ; 9 ;=>  ;   ;9 =
   ;= ;=
3333333333333G(4 33333333'3)B((( 3333333O'(BFCG 3333333333C3BF'F 333333333OCB))C
3333333
'G(BF)) 33333O)F*B)'( 333333D
3C*B4D) 3333333
D('B*(D 3333333O4'B)C'

@.!#$12&$/,3.X3Q!3%&""&3Y"/3A"&!/3!/3#"%&!/Z
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