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Beleidsplan 2018-2022 

Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oosterend 

Onder het bevoegd gezag van de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag te Oosterend met nummer 22159, valt Basisschool Timotheüs.  

Doel  
De doelstellig van onze school willen we als volgt omschrijven: ‘Het onderwijs op school draagt er zorg 
voor om de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop 
gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen. Het legt tevens de grondslag 
voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en 
maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.’ 
 

Bekostiging 
Basisschool Timotheüs is een B3-school: een particuliere school die de status heeft van 'school in de 

zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969'. 

Hoewel de school dus door de overheid erkend is ontvangen wij geen subsidie. Volgens de criteria 

van de wet is onze school daarvoor te klein. De kosten per schooljaar moet met giften bij elkaar 

worden gebracht.  

Te verrichten werkzaamheden: 
Het dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester verzorgt in 

overeenstemming met de bestuursbesluiten alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort. Het 

is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. 

Het bestuur is onbezoldigd. 

Het personeel van Basisschool Timótheüs wordt betaald overeenkomstig de cao voor het primair 

onderwijs. 

Werving gelden 
1. Het schoolbestuur verkrijgt haar financiële middelen in hoofdzaak van de Gereformeerde 

Gemeente te Oosterend op Texel.  

2. De stichting verkrijgt tevens geldmiddelen uit schenkingen, contributies, giften, collecten, 

donaties, bijdragen, leningen, legaten en alle andere vormen van bijdragen. Deze ontvangen 

gelden worden in mindering gebracht op het door de kerkenraad te verstrekken financiële 

middelen. 

Beheer vermogen 
De gelden die de stichting heeft, staan op een bankrekening bij de ABN-AMRO.  

Besteding van het vermogen. 
De gelden die de stichting ontvangt worden gebruikt voor het uitbetalen van de lonen, en de kosten 

die gemaakt worden voor methodisch lesmateriaal, gebruiksmaterialen en overige kosten.  
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Activiteitenverslag 2017-2018 
In dit verslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting tot het verstrekken van 
onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oosterend. 
 
Het aantal leerlingen van dit schooljaar was: 13 
Het onderwijs dat is gegeven heeft voldaan aan de normen van het toezichtkader van de Wet op het 
Onderwijstoezicht op B3-scholen. 
 
Aangezien de vacature nog niet vervuld is hebben we na rijp beraad besloten om een proef te doen 
met een 4 daagse schoolweek. De verwachting was dat hierdoor meer rust in de groep kwam. De 
kinderen kregen voor de vrijdag huiswerk mee naar huis. 
 
Financieel overzicht  
Onderstaand treft u een balans en een overzicht van baten en lasten over schooljaar 2017/2018. 

 
 
Toelichting op de balans: 
Activa: de liquide middelen zijn afgenomen ten gevolge van minder inkomsten dan uitgaven. 

Passiva: het positieve resultaat over schooljaar 2017/2018 zorgt ervoor dat het eigen vermogen is 

toegenomen. 
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Gegevens over de rechtspersoon: 
Naam: Stichting tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te 

Oosterend 

Adres:  Harkebuurt 3, 1794 HM  OOSTEREND 

BRIN-nr:  29LV 

Bestuursnr:  22159 

RSIN:  8113.11.521 

KvK nummer:  37101902 

Naam school:  Basisschool Timotheüs 

Rechtspersoon: Stichting 

Het bestuur is per 31-7-2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter:   W. Ploeg  

Secretaris:   Jac. Stark 

Penningmeester:  R. Ploeg 

 

 


