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L.S. 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op 
gereformeerde grondslag te Opheusden.  
 
Door middel van dit jaarverslag leggen we verantwoording af van het gevoerde beleid in het afgelopen 
jaar, alsmede de resultaten die als gevolg van dit beleid bereikt zijn. 
 
Het jaar 2018 was opnieuw een jaar waarin blijde en droevige gebeurtenissen elkaar afwisselden. Dat 
geldt voor de kring van ouders en leerlingen, maar ook voor bestuur, directie en personeel van de drie 
scholen van de VCOG. Er traden drie personeelsleden in het huwelijk. Bij acht personeelsleden vond 
gezinsuitbreiding plaats. Dat zijn redenen tot blijdschap. Het kan echter ook anders gaan. Velen zagen 
zich dierbaren ontvallen. Diverse personeelsleden moesten een grootouder afstaan, enkele personeels-
lid zagen een ouder grafwaarts gedragen worden. Een personeelslid kreeg, na een zorgvolle zwanger-
schap van 31 weken, een levenloos kindje. Verder willen we nog noemen dat enkele leerkrachten hun 
werk niet of niet volledig kunnen doen vanwege ziekte of zwakte. Wat een zorgen kunnen er zijn! We 
wensen de rouwdragenden en de zieken al het nodige toe!    
 
Diverse personeelsleden mochten hun onderwijsjubileum herdenken, waaronder één juf die 40 jaar aan 
het onderwijs verbonden was. We zijn dankbaar voor deze leerkrachten die zo nauw aan onze scholen 
verbonden zijn. 
 
Het onderwijs mocht op onze scholen haar voortgang nog hebben. Gods Woord wordt nog iedere dag 
aan onze leerlingen voorgehouden. De Heere mocht Zijn zegen daaraan willen verbinden. 
  
 
Opheusden, januari 2019 

 
 
 
G.R. van Leeuwen MES 
Directeur-bestuurder                  
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1. Verslag van de toezichthouder 
 

  
Ter inleiding 
Aan de bestuurstafel zijn ook in het afgelopen jaar weer vele onderwerpen ter sprake geweest. Veel 
zaken die het uiterlijke betreffen: hoe vangen we de groei op, welke huisvestingsplannen willen we 
ontwikkelen? Ook komen zaken ter tafel die het onderwijs betreffen: moeten we proberen de perso-
neelsformatie nog wat extra uit te breiden? Dit alles in samenhang met de financiële middelen die we 
ter beschikking hebben. En over dat laatste hebben we geen klagen: gelukkig mogen onze scholen 
financieel gezond zijn.  
Maar ook komen er zaken ter tafel die de identiteit betreffen: Bijbels met kanttekeningen voor alle leer-
lingen? Moeten we het leren van catechismusvragen een plaats geven? 
Dit alles -mochten we het maar meer beseffen- onder de inwachting van de zegen des Heeren. De 
mens wikt, maar God beschikt. 
Het mag ons wel een wonder zijn dat onze scholen er nog mogen zijn, dat het Bijbelonderwijs nog 
gegeven mag worden en dat het alles door de overheid bekostigd wordt.   
Maar, … hoeveel onderwijs er ook gegeven mag worden op onze scholen, waar het toch ten diepste 
om zou moeten gaan is niet een uiterlijke kennis. In het laatste vers van Ps. 111 lezen we:  

De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen die ze doen, hebben goed verstand; 
Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. 

En dan lezen we in de kanttekeningen zo kennelijk: “Die de rechte wijsheid begeert te verkrijgen, die 
moet vooreerst vóór alles God vrezen”. 
Als we deze 111e Psalm lezen, zouden we eerst de gedachte kunnen hebben dat de dichter hier spreekt 
over de wonderen Gods in de natuur. In de verzen 2 en 3a bezingt de dichter de werken des HEEREN 
die groot zijn en dat Zijn doen enkel majesteit en heerlijkheid is. 
En dat zou ook niet vreemd zijn, want in hoeveel psalmen wordt de grootheid der natuur niet bezongen. 
En hoe zijn deze wonderen in de natuur het ook niet waard om bij stil te staan. De leerkrachten mogen 
onze kinderen daar op wijzen als er gehandeld wordt over de kennis der natuur. Hoeveel meer inhoud 
krijgen deze lessen dan, in plaats dat de natuur alleen uiterlijk beschouwd wordt.  
Maar als we dan Ps. 111 verder lezen blijkt duidelijk dat de dichter hier het oog heeft op des Heeren 
grote werken in het rijk der genade! Hij bezingt Gods gerechtigheid en dat de HEERE genadig en barm-
hartig is. En dat Hij in der eeuwigheid gedenkt aan Zijn verbond. De werken Zijner handen zijn waarheid 
en oordeel. 
Genade op grond van recht om het eeuwig Welbehagen; welk een zuivere gang gaat de dichter hier! 
Het mocht ons aller verzuchting wel zijn dat deze wetenschap op onze scholen ook geleerd mag worden. 
De leerkrachten kunnen deze kennis niet bijbrengen, maar het onderwijs -en dan in het bijzonder het 
Bijbelonderwijs- zou wel een middel in Gods hand kunnen zijn om door de Heilige Geest deze geeste-
lijke kennis in het hart van onze kinderen te planten. Welk een rijke en onverdiende zegen zou dat zijn! 
 
Samenstelling van het Collectief Bestuur, met functies en relevante nevenfuncties 
Het bestuur van de scholen die ressorteren onder de VCOG, is als volgt georganiseerd. Er is een                   
dagelijks bestuur (drie bestuurders) en een toezichthoudend bestuur (acht bestuurders) die samen het 
collectief bestuur vormen. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op uitvoerende taken van het 
dagelijks bestuur. Dit betreft de gehele breedte van de school en haar plaats in de samenleving 
 
Het Collectief Bestuur was per 31 december 2018 als volgt samengesteld: 
 
Ir. G.G. van Bochove (1956): voorzitter Toezichthoudend bestuur 
Beroep: innovatiemanager bij Heijmans Wegen. 
Nevenfuncties: 
Bestuurslid SVEG, diaken bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGiN) te Opheusden, verant-
woordelijk voor het technisch beheer van gebouwen en terreinen. 
Voorzitter van de vrijwilligersorganisatie “Onderlinge Hulp” van de GGiN Opheusden 
  
Mr. J. Eerbeek (1984): portefeuille juridische zaken 
Beroep: advocaat bij BVD Advocaten  
Nevenfunctie: bestuurslid SVEG, gemeenteraadslid voor de SGP in Neder-Betuwe 
 
E. van Engelenhoven (1953): portefeuille bouwzaken en lid personeelscommissie 
Beroep: gepensioneerd ondernemer 



7 

 

Nevenfuncties: bestuurslid SVEG, ouderling bij de Gereformeerde Gemeente te Opheusden 
  
D. Hakkert (1976): portefeuille financiën  
Beroep: Teamleider Administratie Marshoek B.V. 
Nevenfunctie: bestuurslid SVEG, bestuurslid (Secretaris) van de Plaatselijke Kiesvereniging Echteld 
van de SGP 
 
P.A. Hoekman (1971): portefeuille financiën 
Beroep: ondernemer 
Nevenfunctie: bestuurslid SVEG 
 
K. Karels Msc (1978): portefeuille onderwijs en lid personeelscommissie 
Beroep: onderwijsadviseur bij KOC Diensten  
Nevenfunctie: bestuurslid SVEG, redacteur bij wij-leren.nl (digitaal kennisplatform met onderwijskundige 
artikelen), projectleider voor de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp en eindredacteur van het blad 
Criterium   
 
A.J. Mauritz (1962): penningmeester, lid Dagelijks Bestuur 
Beroep: directeur logistieke bedrijven in Europa en verder betrokken d.m.v. participatie bij diverse an-
dere bedrijven 
Nevenfuncties: bestuurslid SVEG, voorzitter RvT Zorgcentrum Anker te Kesteren, Penningmeester van 
Steunfonds CHE, 
Vicevoorzitter van de beroepsvereniging van de Belgische Vereniging van vrieshuizen, lid WMO-raad 
gemeente Neder-Betuwe, buurtbemiddelaar gemeente Neder-Betuwe. 
 
R.T. Michielse Msc (1976): portefeuille onderwijs 
Beroep: docent VO op het VLC te Kesteren 
Nevenfunctie: ouderling Ger. Gem. Opheusden, bestuurslid SVEG 
 
H. Timmer (1979): portefeuille bouwzaken   
Beroep: ondernemer 
Nevenfuncties: bestuurslid SVEG, lid ledenraad INretail 
 
C. Vroegindeweij (1961): portefeuille bouwzaken, lid personeelscommissie 
Beroep:  ondernemer  
Nevenfuncties:  bestuurslid PKV SGP Opheusden, bestuurslid SVEG        
 
Ing. H.J. van den Bosch (1968): secretaris, lid dagelijks bestuur VCOG, lid personeelscommissie 
Beroep: ondernemer in windenergie, DGA Windvorst B.V. en Windbrokers Europe B.V. 
Nevenfuncties:  
- freelance acquisiteur windenergieprojecten voor Energiekontor NL B.V., lid bestuurlijk juridische com-
missie VBSO, bestuurslid SVEG 
 
G.R. van Leeuwen MES (1968), directeur-bestuurder 
Nevenfuncties: directeur-bestuurder SVEG, Raad van Bestuur van Berséba, gemeenteraadslid voor de 
SGP in Neder-Betuwe, lid Deputaatschap Kerk & Overheid van de GGiN, lid Partijadviesraad SGP.  
 
Rooster van aftreden en termijnen 
Op grond van de statuten worden de leden van het bestuur benoemd voor een periode van drie jaar. 
Een volgens het rooster afgetreden lid is onmiddellijk herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature 
benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd 
benoemd. Het rooster van aftreden ziet er D.V. als volgt uit: 
  
In 2019 zijn aftredend en herkiesbaar: 
Dhr. Mr. J. Eerbeek 
Dhr. K. Karels Msc 
Dhr. R.T. Michielse 
Dhr. C. Vroegindeweij 
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Ouderavond 
 
Fijn dat we diverse ouders van onze scholen hebben gezien 
en ontmoet bij de gehouden ouderavond, waar ds. A. Ver-
schuure ons iets vertelde over Bijbelse opvoeding in gezin, 
kerk en school.  
We waarderen het dat u de moeite hebt genomen deze avond bij te wonen. De dominee heeft ons 
als leerkrachten en u als ouders, heel wat denkstof meegegeven.  
 

 
Normen voor goed bestuur en onafhankelijkheid van RvT-leden 
Bestuur en toezicht van de Vereniging zijn ingericht op basis van de Good Governance Code voor het  
onderwijs. De regels van genoemde code zijn verwerkt in de statuten van de Vereniging en de uitwerking 
daarvan in reglementen voor bestuur en toezicht. De onafhankelijkheid van de leden van het toezicht-
houdend bestuur wordt (o.a.) geborgd door het inzicht in de nevenfuncties. Het bestuur heeft toezicht 
gehouden op het naleven van de wettelijke verplichtingen en de rechtmatigheid van de inkomsten en 
uitgaven van de verkregen middelen. Daarbij wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd. 
Overigens wijken we op één punt af van deze code. We laten de continuïteit prevaleren boven de maxi-
male zittingsduur van een bestuurslid. Om die reden hebben sommige bestuursleden een zittingsduur 
van meer dan 8 jaar. 
 
Organisatiestructuur 
Binnen de schoolvereniging heeft het Toezichthoudend bestuur een toezichthoudende taak en heeft het 
Dagelijks bestuur een uitvoerende taak. Deze twee gremia vormen samen het Collectief bestuur. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. Elke school heeft een locatiedirecteur. Deze drie directeuren 
vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam van de organisatie. Op deze wijze 
wordt gezamenlijk beleid ontwikkeld.  
 
Honorering   
De bestuursleden krijgen geen honorarium en geen vrijwilligersvergoeding. Onkosten kunnen worden 
gedeclareerd.  
 
Ledenvergadering 
Op 24 april is de algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is gesproken over 
het bestuursverslag, de jaarrekening 2017, de begroting voor 2018/2019 en het meerjarenperspectief. 
Verder werd een toelichting gegeven op de huisvestingsplannen van de gemeente.   
De heer H. Timmer heeft de bestuursfunctie ingenomen van zijn vader, de heer G.A. Timmer, die na 34 
jaar zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd. De heer G.A. Timmer ontving het erelidmaatschap van 
de schoolvereniging. De aftredende bestuursleden Van Engelenhoven, Van Bochove en Hakkert wer-
den herkozen. Het aantal leden van de vereniging steeg met zeven, zodat er momenteel 565 leden zijn.  
 
 
Schoolontbijt 
 
Op de Eben-Haëzerschool is op 6 november 2018 tot 
groot genoegen weer mee gedaan met het Nationaal 
schoolontbijt.  
 
Groep 8 is op bezoek geweest bij het college van 
B&W en heeft op het gemeentehuis het ontbijt genut-
tigd. 
 

 

 
Inhoudelijk verslag over 2018 
Aangezien de identiteit van de school wordt gezien als belangrijkste aandachtspunt van het bestuur, 
staat dit aspect ook bij het toezicht houden voorop. Het gaat erom dat onderwijs gegeven wordt in 
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overeenstemming met Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Bovendien hebben de            
volgende aspecten van de scholen de aandacht van de toezichthouders: 
1. onderwijskundige zaken; 
2. financiën; 
3. personeelsbeleid; 
4. contacten met ouders, de leden van de vereniging en de gelieerde kerken;  
5. contacten met de samenleving, politiek en de gemeente; 
6. bouwkundige zaken. 
 
Het toezichthoudend bestuur heeft in de achterliggende tijd het jaarverslag 2017 en de begroting 2019 
van de scholen en de vereniging goedgekeurd. Het toezichthoudend bestuur heeft een gesprek gevoerd 
met de door hen aangestelde accountant.  
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest tijdens de bestuursvergaderingen in 2018:             
identiteitsbeleid; pedagogisch beleid; personeelsbeleid (inclusief benoeming, jubilea en ontslag), onder-
wijskundig beleid (waaronder vakgebieden, onderwijsresultaten, Passend Onderwijs), financieel beleid, 
huisvesting, inhoud ledenvergadering, bestuurlijke beleidsdocumenten, besturenorganisatie en de 
spreiding van onze scholen over de dorpen. We zouden graag een betere spreiding realiseren. Daartoe 
is onderzoek gedaan en over dit onderwerp zijn we in gesprek met de besturen van de andere scholen. 
De gemeente heeft een integraal huisvestingsplan laten opstellen, waar we volledig achter kunnen 
staan. De uitwerking zal wel enige jaren duren. 
 
Het bestuur heeft ook aandacht voor het eigen functioneren. Het professionaliseren van bestuursleden 
wordt aan de bestuurders zelf overgelaten, waarbij de scholingsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de 
besturenorganisatie of het administratiekantoor onder de aandacht van de bestuurders wordt gebracht. 
De deskundigheid van het bestuur voldoet. Het collectief bestuur doet ook aan zelfevaluatie. Aan de 
hand hiervan is er een leerzame studiedag voor het bestuur georganiseerd.  
 
Er zijn geen zaken veranderd in bevoegdheden of iets dergelijks ten opzichte van vorige jaren. De ver-
gaderfrequentie van het collectief bestuur is vijf keer per jaar. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur 
zes keer per jaar. 
 
De toezichthouders hebben in 2018 gesproken met leden van het team onder meer tijdens school- en 
klassenbezoek. Hoewel er sprake is van besturen op afstand, wil het bestuur graag wel zoveel mogelijk 
betrokken zijn op het wel en wee van het personeel en van de school. 
 
Er is gestreefd naar een goed contact met de ouders. De school is nauw verbonden met de ouders, en 
daarmee ook met de achterban die vanuit diezelfde beginselen wil leven.  
 
Ter afronding 
Als we terugblikken op alle gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de scholen in 2018, neemt het 
bestuur met dankbaarheid aan de Heere, kennis van de voortgang van alle werkzaamheden onder lei-
ding van gedreven en deskundige leidinggevenden. 
 
Ir. G.G. van Bochove, voorzitter 
 
Muziekweek  
 
Tijdens de cultuurweek in februari is er op de 
Rehobothschool volop aandacht geweest voor het 
slagwerk in het orkest.  
Een medewerker van Het Gelders Orkest heeft op 
inspirerende wijze enkele slagwerklessen gegeven 
in de groepen.  
Er klonken prachtige slagwerkconcerten vanuit het 
speellokaal, waarbij de leerlingen zelf muziek 
maakten en sommigen zelfs tot dirigent werden be-
vorderd.  
De kinderen deden heel enthousiast en de leer-
krachten hebben ideeën op kunnen doen om er-
mee in hun muzieklessen aan de slag te gaan. 
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2. Algemeen 
 
Visie 
Onze scholen willen een onderwijsinstituut zijn waar onderwijs wordt gegeven en vorming plaatsvindt in 
overeenstemming met de grondslag van de scholen, gericht op het welzijn van de leerlingen, waarbij 
recht gedaan wordt aan verschillen tussen zowel de leerlingen onderling als de diverse personeelsleden 
van de scholen. De scholen willen met inachtneming van het voorgaande terdege rekening houden met 
de eisen die de overheid en de samenleving aan het onderwijs stellen en streven naar een pedagogisch 
klimaat en naar een werksfeer waarin zowel leerlingen als leerkrachten gedijen en optimaal presteren.  
De personeelsleden van de scholen hebben terdege kennis van en stemmen in met de grondslag, het 
doel en de uitgangspunten van de scholen en ze weten die te vertalen in een onderwijs- en vormings-
aanbod dat gericht is op het welzijn van de leerlingen, waarbij naar een pedagogisch klimaat wordt 
gestreefd dat gunstig is voor het welzijn en de prestaties van zowel leerlingen als leerkrachten. De 
kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van de leerlingen worden getoetst en aan de hand van de 
resultaten worden adequate maatregelen genomen die enerzijds de kwaliteit van het onderwijs of van 
de leerlingenprestaties verbeteren en anderzijds consolideren wat aan de kwaliteitsnormen of de       
doelen voldoet. Qua personeels- en opleidingsbeleid wordt er binnen onze scholen in overeenstemming 
met de grondslag flexibel en creatief gehandeld al naar gelang de omstandigheden op de arbeidsmarkt 
en de financiële kaders dat toelaten c.q. daartoe noodzaken. 
 
Kernopdracht 
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in                               
overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen 
en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet 
onderwijs. Wij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en                     
maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord. 
 

 
Spelletjesdag 
 
Donderdag 26 april 2018 hielden we op de 
Rehobothschool een spelletjesdag. De mor-
gen werd afgesloten met een pannenkoe-
kenmaaltijd.  
 
We kijken terug op een fijne dag, waar alles 
soepel mocht verlopen en zo nu en dan het 
zonnetje een extra glans aan het geheel 
gaf.  

Deze dag zou niet geslaagd zijn als we niet zo-
veel hulp van familieleden van onze leerlingen 
hadden gekregen.  
 
Hulp tijdens de uitvoering van de spelletjes, het 
begeleiden van leerlingen, het bakken van pan-
nenkoeken en tijdens de maaltijd: Vele handen 
hebben licht werk gemaakt.  

 
Wet medezeggenschap scholen (WMS) 
De gemeenschappelijke adviesraad en de afzonderlijke adviesraden hebben in het verslagjaar enkele 
keren vergaderd. Onderwerpen van bespreking waren de jaarrekening 2017, het onderwijsjaarverslag 
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van de scholen, de schoolontwikkelingsplannen en de begroting 2019. Na elke vergadering is kort ver-
slag gedaan van de besprekingen in de maandelijkse nieuwsbrief van de school. 
 
De adviesraad bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:    
Eben-Haëzerschool 

 Personeelsgeleding: H.G. van den Hardenberg en E. Vroegindeweij  

 Oudergeleding: de heren J. Huisman en R. Bouwman   
Rehobothschool 

 Personeelsgeleding: P.J. van Horssen en J.M. Slokker - van Stee 

 Oudergeleding: de heren G.J. Broekhuis en P. de Vries   
Sébaschool 

 Personeelsgeleding: A. de Bruijn en J. van Dijk  

 Oudergeleding: de heren D.J. van Beem en L. Boon.   

 
Leerlingen 
 
Geografische herkomst 
De leerlingen zijn in belangrijke mate afkomstig uit de gemeente Neder-Betuwe. Slechts een klein deel 
komt uit de gemeenten Overbetuwe en Buren.   
 
Telgegevens 
Op 1 oktober heeft de jaarlijkse leerlingtelling plaatsgevonden. De Eben-Haëzerschool steeg met 5 
leerlingen naar 411 leerlingen. De Rehobothschool groeide met 1 leerling naar 257 leerlingen. De Sé-
baschool nam met 25 leerlingen toe tot 357 leerlingen.  
 

 
 
In de tabel hierna wordt ook de prognose in kaart gebracht:  
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Ondersteuning aan leerlingen 
De scholen zijn aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Berséba. Naast een vast bedrag 
op basis van het aantal leerlingen, stelt Berséba arrangementen beschikbaar, waardoor het mogelijk 
wordt gemaakt een leerling met een relatief grote ondersteuningsvraag op te vangen op de reguliere 
school. Berséba geeft een toelaatbaarheidsverklaring af in het geval een leerling in het S(B)O beter 
geholpen kan worden. De Eben-Haëzerschool en Sébaschool verwezen in 2018 twee leerlingen naar 
het speciaal basisonderwijs (SBO), de Rehobothschool verwees ook één leerling door. 
In 2018 is met succes gewerkt met het OT (ondersteuningsteam). In dit overleg worden leerlingen be-
sproken met een grote ondersteuningsvraag. Aanwezig zijn de schoolarts, de orthopedagoog, de jeugd-
verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de IB’er, de directeur, de leerkracht van de be-
treffende leerling en meestal de ouders. Als dit gewenst is kan ook een begeleider van een hulpverle-
nende instantie aanschuiven. 
Op de Sébaschool wordt gewerkt met een onderwijs-zorg-voorziening. Er wordt samengewerkt met 
zorginstelling De Schutse in Kesteren en de Rehobothschool voor SBO/SO te Ochten. Het gaat om 
dagbehandeling voor het jonge kind (DJK). Binnen deze groep worden 6 tot maximaal 8 kinderen op-
gevangen. Voor maximaal één jaar wordt zowel onderwijs als zorg geboden aan kinderen van 3-7 jaar. 
In het betreffende jaar wordt onderzocht welke onderwijs- of zorgplaats het best passend is voor het 
betreffende kind. We richten ons met deze doelgroep met name op de doelgroep met een complexe, 
meestal meervoudige problematiek.  
 
Ouders 
In 2018 hebben we opnieuw luistergesprekken gehouden: aan het begin van het schooljaar krijgen de 
ouders gelegenheid aan de nieuwe leerkracht te vertellen wie hun kind is en wat zijn of haar behoeften 
zijn, zodat de leerkracht hierop in kan spelen. Deze werkwijze wordt door leerkrachten en ouders als 
verrijkend ervaren. 

 

3. Identiteit 
 
De drie scholen van de VCOG zijn te kenschetsen als christelijke scholen op gereformeerde grondslag. 
Ze worden ook wel reformatorische scholen genoemd. Deze scholen staan erom bekend dat de grond-
slag van de scholen merkbaar is in het dagelijks handelen. De scholen maken dan ook werk van de 
identiteit. Dat blijkt uit het toelatingsbeleid: de ouders dienen de grondslag van de school te onderschrij-
ven en een identiteitsformulier te ondertekenen. Het blijkt ook uit het personeelsbeleid. Het personeel 
dient de grondslag niet alleen te onderschrijven, maar ook uit te dragen. De leerkracht is immers een 
identificatiefiguur voor de leerlingen! Verder blijkt dat ook uit de aanschaf van methoden. Bovendien 
proberen we dit te laten blijken in het dagelijkse doen en laten op school, onder andere in het omgaan 
met elkaar en het taalgebruik en kledingafspraken. 
 
Methoden 
Het bewaren van de identiteit kost ook geld. De scholen investeren in verantwoord methodisch               
materiaal. Diverse methoden zijn aangepast, omdat deze leermiddelen zonder aanpassingen niet              
acceptabel zijn. Ook hebben de scholen een speciaal internetfilter. In de beleidsplannen van de scholen 
wordt steeds een link gelegd met de identiteit. Ontwikkelingen worden getoetst aan Gods Woord.  
 

 
Nieuw leerlingmeubilair / actie HVC Rehobothschool 
 
In 2019 zal al het meubilair van de leerlingen op de Rehobothschool 
worden vervangen.  
In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen 
tot een goede keuze. Verschillende leveranciers hebben inmiddels 
leerlingsetjes geleverd.       
 
In het voorjaar 2019 zal er ook een actie worden gehouden voor HVC 
(Hulp Vervolgde Christenen). Een onderdeel daarvan is dat ons oude 
meubilair te koop zal worden aangeboden en dat de opbrengst daar-
van ten goede komt van deze stichting.  
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Ouders  
De scholen hebben niet alleen een nauwe relatie met de ouders, maar ook met de kerken. De kerken 
worden betrokken bij diverse activiteiten, onder andere de tweejaarlijkse ouderavond. In het schoolbe-
stuur hebben ook enkele kerkenraadsleden zitting.  
In 2014 is een aantal gesprekskringen gestart. Inmiddels wordt er met vijf gesprekskringen gewerkt met 
het concept Schouder aan schouder van het ds. G.H. Kerstencentrum. Allerlei opvoedkundige onder-
werpen worden in deze gespreksgroepen aan de orde gesteld. De gespreksgroep is van en voor ouders 
en wordt dus ook geleid door een ouder. De gespreksgroepen voorzien in een behoefte, maar er is geen 
sprake van groei.    
 
Lokaal Educatieve Agenda 
De identiteit is ook onderwerp van bespreking met de gemeente Neder-Betuwe. De gemeente heeft een 
grote verantwoordelijkheid gekregen rond de zorg voor de jeugd. Het Rijk decentraliseert veel taken 
naar de lagere overheid. De gemeente voert hierover op overeenstemming gericht overleg met de scho-
len. De VCOG is er content mee dat een schoolmaatschappelijk werker uit de eigen gezindte door de 
gemeente is aangesteld. Het plaatselijk bureau Mutare is ingehuurd voor deze taak op de reformatori-
sche scholen. Mevrouw Ten Hove-Roubos onderhoudt contacten met onze scholen en ouders kunnen 
haar tijdens het maandelijks spreekuur spreken. Gezien de belangstelling en de resultaten kunnen we 
zeggen dat het schoolmaatschappelijk werk een aanwinst is voor de zorgstructuur van de scholen.  

Boomfeestdag 2018  

 
Woensdag 28 maart 2018 vond de Boomfeestdag plaats. Er werden tien iepen geplaatst langs de 
Iepenlaan in Opheusden. Wethouder Gerritsen heeft de bijeenkomst geopend, waarna bewoners en 
de leerlingen van groep 8A van de Rehobothschool de goudiepen hebben geplant.  
De leerlingen hebben ook nog enkele activiteiten verricht onder leiding van het NME-centrum Betuwe. 
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In het gemeentelijk overleg is o.a. gesproken over de leerplicht, de voortgang van passend onderwijs 
en de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie.  
 

4. Onderwijs 
 
Kwaliteitszorg 
De opgestelde plannen zijn uitgevoerd. Jaarlijks worden de doelen en de kwaliteit geëvalueerd en waar 
nodig worden er interventies gepleegd om de kwaliteit op peil te houden of te verhogen. 
Tevens wordt jaarlijks het ondersteuningsprofiel van de school aangepast aan de actualiteit. 
 
Inspectie 
Naast een intern kwaliteitssysteem bestaat er ook een externe kwaliteitsmeter: de inspectie. De                    
inspecteur baseert zijn oordeel op de gegevens van de school die hij haalt uit beleidsdocumenten, ge-
sprekken, de tussentijdse toets resultaten, de eindtoetsresultaten en gegevens die worden verkregen 
tijdens een aangekondigd bezoek. Alle scholen kregen in 2018 een basisarrangement voor het toezicht. 
Dat betekent dat er geen aanleiding is voor het doen van nader onderzoek. De inspectie maakt zich dus 
geen zorgen over de geleverde kwaliteit.      
 
Resultaten 
De onderwijsresultaten liggen rond het landelijk gemiddelde. De scholen publiceren hun opbrengsten in 
de schoolkranten en schoolgidsen.  
 
Nieuwe methoden 
Ook het onderwijs is voortdurend in beweging. Didactische inzichten en principes wijzigen en worden 
aangepast. De methoden die gebruikt worden, zijn na een bepaalde periode verouderd en dienen               
vervangen te worden door materialen waarin de vernieuwde inzichten zijn verwerkt. De drie scholen zijn 
bezig met de invoering van de nieuwe taalmethode Taal Actief. De Sébaschool heeft zich verdiept in 
PCM (Process Communication Model). Dit model biedt handvatten hoe leerkrachten kunnen omgaan 
met leerlingen en wat iedere specifieke leerling nodig heeft in de communicatie.  
Daarnaast is gestart met de medialessen van News2learn voor de groepen 5 t/m 8 op de Eben-Haëzer-
school en de Rehobothschool.  
 
 
Breinbrekers op de Rehobothschool 
 
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er vanaf oktober 2018 de mogelijkheid om in de Brein-
brekersgroep te worden geplaatst. Vorige jaren heette dit de KIEN-groep. Daarin werkten de kin-
deren alleen op rekengebied aan uitdagende 
opdrachten van hoger niveau.  
 
Naar aanleiding van een signaleringslijst, 
waarin o.a. gelet wordt op CITO-scores en op 
andere eigenschappen van een kind, wordt 
vastgesteld wie er in de verrijkingsgroep kun-
nen starten.  
 
In de Breinbrekersgroep zal worden gewerkt 
aan inhoudsdoelen en vaardigheidsdoelen. 
Vooral deze vaardigheidsdoelen zijn van belang. Het gaat dan o.a. om samenwerken, onder-
zoeken, doorzetten, zelfstandig werken en presenteren. Veel meer- en hoogbegaafde leerlingen 
hebben nooit grote inspanningen hoeven leveren voor het schoolwerk en hebben moeite met falen. 
Daarom is het belangrijk om met uitdagende opdrachten. en de leerlingen te stimuleren om creatief 
te denken en af te wijken van gebaande paden. De samenstelling van de Breinbrekersgroep is vari-
abel, afhankelijk van het wel of niet behalen van de gestelde doelen voor die periode. 
 

 
Engels 
Op onze scholen is ook in 2018 extra ingezet op het vak Engels. Ook de kleuters worden in aanraking 
gebracht met deze vreemde taal. Een native speaker bezoekt de klassen en het personeel wordt extra 
geschoold om dit alles mogelijk te maken. Veel personeelsleden volgen een meerjarige cursus Engels. 
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VVE 
Onze scholen beschikken over een voorschoolse voorziening. Driejarige kinderen kunnen twee dagde-
len per week de peutergroep bezoeken. De voorschoolse voorzieningen zijn officieel geregistreerd en 
hebben een wettelijke basis. Deze gesubsidieerde voorziening is ondergebracht onder een stichting 
(SVEG). Deze stichting valt onder de wet Kinderopvang. De voorzieningen zijn opnieuw bezocht door 
de inspectie van de GGD. De inspecteur oordeelde positief en heeft dat gemeld aan de gemeente.  
  
 

5. Personeel 
 
Algemeen 
Diverse bijzonderheden aangaande het personeel hebben we in de inleiding van dit verslag gemeld. De 
VCOG heeft ongeveer 125 personeelsleden in dienst. Niet elk personeelslid heeft een volledige              
aanstelling. Om die reden spreken we ook over formatie-eenheden (FTE). De verdeling in FTE ziet er 
als volgt uit:  
 

 
 
Onze scholen hebben een fors personeelsbestand. Dit heeft tot gevolg dat er jaarlijks ook behoorlijk wat 
mutaties plaatsvinden. Hieronder zullen we de voornaamste wijzigingen noemen. We beperken ons tot 
benoemingen en ontslagen. Wijzigingen van de werktijdfactor en mutaties tussen de scholen onderling 
noemen we niet. Tevens geven we een overzicht van het aantal personeelsleden per school en per 
functie1.   
 

   
 

                                            
1 De directie wordt aangeduid met ‘DIR’, het onderwijsgevende personeel met ‘OP’ en het onderwijsondersteunend personeel 

met ‘OOP’. De schoolnamen Eben-Haëzer en Rehoboth zijn afgekort met ‘EH’ en ‘Reh’. 
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Benoemingen en ontslag 
In onderstaande grafiek is de in- en uitstroom van personeelsleden te zien. Er zijn op al onze scholen 
nieuwe groepsleerkrachten benoemd en een aantal personeelsleden heeft ontslag genomen. 
 

 
 
 
Ziekteverzuim 
Ondanks een stijging van het verzuimpercentage doordat enkele personeelsleden langdurig ziek zijn, 
kan het ziekteverzuim onder het personeel, als we het vergelijken met landelijke cijfers, relatief laag 
genoemd worden. Het schommelt rond de 4,29%.  
 
Scholing en persoonlijke ontwikkeling 
Op de scholen werden activiteiten ontwikkeld in het kader van de professionalisering (scholing etc.). 
Allereerst gebeurde dit in schoolverband, waarbij hele teams bijgeschoold werden. Ook heeft een deel 
van het personeel nascholing gevolgd op het gebied van de bedrijfshulpverlening en EHBO. Daarnaast 
is het personeel bezig met individuele opleidingstrajecten in het kader van de persoonlijke ontwikkeling. 
Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De ter beschikking staande budgetten worden door 
de scholen op een verantwoorde wijze ingezet. Wij hopen dat de vergaarde kennis zijn vruchten voor 
onze scholen mag afwerpen!   
 
Vrijwilligers 
Elk jaar weer worden de scholen geholpen door veel vrijwilligers. Meestal zijn dit moeders die zich op 
allerlei manieren inzetten ten dienste van de school. Maar ook vaders maken zich verdienstelijk door 
hand- en spandiensten te verrichten. We waarderen dit buitengewoon.   
 
 

6. Huisvesting  
 
Eben-Haëzerschool 
De Eben-Haëzerschool heeft de beschikking over negentien lokalen, een computerlokaal en een 
speellokaal. De toiletten zijn in 2018 geheel vernieuwd.    
 
Rehobothschool 
De Rehobothschool heeft de beschikking over veertien lokalen, een computerlokaal en een                 
speellokaal. Groot onderhoud bleek in 2018 niet nodig. Enkele dakramen zijn vervangen.   
 
Sébaschool 
De Sébaschool heeft de beschikking over dertien lokalen en een speellokaal. Het pand vormt één           
geheel met de Rehobothschool voor SBO en SO. De scholen werken nauw samen.   
Groot onderhoud bleek in 2018 niet nodig. 
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Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
De ARBO-plannen en de risico inventarisatie (RI&E) zijn actueel en voldoen aan de normen. De scholen 
hebben een ontruimingsplan dat voldoet aan de wettelijke eisen. De in deze plannen beschreven pro-
cedures worden regelmatig geoefend. Als gevolg van wet- en regelgeving maken de scholen veel werk 
van het sociale en fysieke veiligheidsbeleid. Op alle scholen is hiervoor een coördinator aangesteld en 
opgeleid. 
 
 

7. Communicatie en relatie 
 

De scholen hebben relaties met allerlei instanties. In de schoolgids worden deze relaties met name 
genoemd. De scholen geven informatie aan de ouders via maandelijkse nieuwsbrieven en de periodieke 
schoolkranten. De scholen hebben de beschikking over een website. In de schoolkranten wordt ook 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. De ouders bezoeken de 
school tijdens de contactavonden. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. Tijdens de ledenvergadering 
van de schoolvereniging wordt ook verslag gedaan over het reilen en zeilen van de school. Ook wordt 
dan de jaarrekening en de begroting besproken. De schoolleiding en het bestuur overleggen ook regel-
matig met de Adviesraad van de school.  
 
De contacten met de gemeente worden steeds frequenter. De gemeente heeft een Lokaal Educatieve 
Agenda opgesteld en daar wordt regelmatig over gesproken. Het gaat dan om huisvesting,                          
schoolbegeleiding, Voor- en Vroegschoolse Educatie, Centrum voor jeugd en gezin,                             
schoolmaatschappelijk werk, gezondheid, vroegtijdig schoolverlaten, leerplicht, alcohol- en                          
drugsgebruik en het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De Rijksoverheid geeft de gemeenten steeds 
meer taken. De gemeente bespreekt dit soort zaken dan weer met de scholen.  
 
Hoewel de scholen een klachtencommissie hebben, komen er gelukkig geen klachten binnen. Daar zijn 
we erg blij mee. Als er bijzonderheden zijn, staat de deur van de directiekamers altijd open.  
 
 
Bezoek Den Haag 
 
De groepen 8 van de Eben-Haëzerschool zijn op 30 
november 2018 in het kader van staatsinrichting op 
bezoek geweest in Den Haag. 

 
Door Pro Demos werden de leerlingen 
wegwijs gemaakt in de eerste beginse-
len van de democratie. Verder werd een 
bezoek gebracht aan de Binnenhof en 
het gebouw van de Tweede Kamer. 
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8. Financiën  
 
Analyse van het netto resultaat   

Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
5.137  4.788  349 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

77  82  -5 

(B3) Overige baten 
 

225  231  -6 

 

 

     
Totaal baten 

 
5.438  5.101  337 

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

4.533  4.164  369 

(L2) Afschrijvingen 
 

166  159  7 

(L3) Huisvestingslasten 
 

247  271  -24 

(L4) Overige instellingslasten 
 

513  482  31 

 

 
     

Totaal lasten 
 

5.459  5.077  382 

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

-21  24  -45 

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

2  -0  2 

 

 
     

Nettoresultaat 
 

-19  24  -42 

 
Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de ge-
hele organisatie. Het resultaat van 18.811 euro negatief is als volgt opgebouwd: 
 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

Eben-Haëzerschool  -14.097  37.235  -51.332 

Rehobothschool  -11.266  -35.245  23.979 

Sébaschool  -15.685  3.845  -19.530 

Bovenschools   -10.854  2  -10.856 

Vereniging  25.800  23.920  1.880 

Peuterspeelzaal  -560  -  -560 

SVEG  7.850  -6.249  14.099 

Totaal  -18.811  23.508  -42.319 

 
De baten en lasten van de vereniging en peuterspeelzaal zijn ondergebracht onder de overige baten en 
de overige instellingslasten. De baten en lasten van de scholen en SVEG zijn toebedeeld aan de be-
treffende categorieën.  
 
In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 
De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met de gestegen pensioenpremie en de 
nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 240.000 euro geweest. De loonkosten laten 
als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien. 
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor werkdrukverminde-
ring. Hiervoor hebben de scholen in 2018 circa 64.500 euro ontvangen. Deze middelen zijn aangewend 
voor de inzet van extra personeel.  
 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting. In bovenstaande staat van baten en lasten zijn bepaalde baten 
en lasten geëlimineerd, daar ze anders dubbel zouden worden meegenomen. Het gaat om baten en 
lasten van respectievelijk de scholen en de peuterspeelzaal, als vergoeding voor huur en verbruik. In 
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totaal betreft het een bedrag van 45.300 euro dat zowel aan de baten- en lastenkant is geëlimineerd. 
Steeds wordt aangegeven als hiervan sprake is in de betreffende categorie.  
 
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van bijna 350.000 euro. Voor 304.500 euro wordt 
dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van indexaties 
op de bijdragen vanuit Passend Onderwijs (10.500 euro), hogere inkomsten uit arrangementen (6.000 
euro) en een gunstig uitgevallen groeibekostiging (28.500 euro).  
 
(B2) – De bijdragen vanuit de gemeente betreft volledig de VVE-subsidie. Deze is ruim 5.000 euro lager 
uitgevallen dan begroot.  
 
(B3) – De overige baten komen op totaalniveau circa 6.000 euro lager uit dan begroot. Dit na eliminatie 
van onderlinge baten en lasten tussen respectievelijk de scholen en de SVEG.  
 
De overige baten liggen bij  de SVEG 9.000 euro lager in verband met lagere ouderbijdragen dan waar-
mee in de begroting is gerekend. Ook bij de scholen liggen de ouderbijdragen lager dan begroot. Een 
voordeel werd behaald door subsidie van 8.500 euro voor een doorstroomproject met het VLC. Ook 
werd circa 9.000 euro aan teruggaven van de Belastingdienst gerealiseerd.  
 
 
Leesweek 
 
In de week van 19 t/m 23 februari 2018 is op de Eben-
Haëzerschool een Leesweek georganiseerd. Op veel 
verschillende manieren werden de leerlingen overtuigd 
van het nut en de noodzaak van het lezen.  
 

De leerlingen werden voorgelezen door opa’s, 
oma’s, ooms, tantes en andere familieleden.  
 
Het is een mooie en leerzame week geweest. 
   

 
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 369.000 euro hoger uit dan begroot. Dit na eliminatie 
van onderlinge baten en lasten, tussen respectievelijk de scholen en de SVEG, vanwege detachering.   
 
In de begroting is 22.500 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte 
loonstijgingen. Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. Daarnaast is een bovenschools budget van 
50.000 euro opgenomen voor vervangingskosten. Ook deze zijn onder de loonkosten gerealiseerd. Na 
correctie voor beiden komen de loonkosten ruim 345.000 euro hoger uit dan begroot, naast een over-
schrijding van 23.000 euro op de overige personele lasten. De overschrijding op de loonkosten wordt 
voor 260.000 euro verklaard door de gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er 
extra inzet gerealiseerd waar de middelen voor werkdrukvermindering tegenover staan (met name on-
derwijsondersteunend personeel). Tevens vielen de vervangingskosten voor eigen rekening 28.000 
euro hoger uit dan voorzien.  
 
Het verschil op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan hogere nascholingskosten 
en hogere uitgaven voor schoolontwikkeling.  
 
(L2) – De afschrijvingen liggen wat hoger dan begroot doordat een aantal investeringen reeds eerder in 
het jaar plaatsvonden en vanwege hogere afschrijvingskosten voor gebouwen en terreinen. 
 
(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van circa 24.000 euro. Dit na elimi-
natie van onderlinge baten en lasten tussen respectievelijk de scholen en de SVEG. Op basis van het 
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bijgewerkte meerjarenonderhoudsplan is de dotatie naar beneden bijgesteld. Daarnaast liggen schoon-
maakkosten en uitgaven voor energie en water lager.  
 
(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 31.000 euro. Dit na eliminatie van 
onderlinge baten en lasten tussen respectievelijk de scholen en de SVEG. De private kostenplaatsen 
hebben op deze budgetten een gezamenlijke besparing van 11.000 euro gerealiseerd, wat betekent dat 
de publieke kostenplaatsen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor circa 42.000 euro aan ho-
gere lasten. 
Het betreft diverse kleinere overschrijdingen die in gezamenlijkheid optellen tot het genoemde bedrag. 
Zo is er beduidend meer uitgegeven aan bestuurs- en managementondersteuning (10.000 euro), maar 
ook aan kosten voor telecommunicatie, keuken- en kantinekosten en schoolreizen. De grootste over-
schrijding is te zien bij de leermiddelen. Zo zijn de budgetten voor onderwijsleerpakket en licenties circa 
28.000 euro overschreden, tegelijk met het budget voor kopieerkosten (12.000 euro). Op uitgaven voor 
computerkosten is 9.500 euro bespaard.  
 
(R1) –De financiële baten zijn niet begroot en uitgekomen op circa 2.000 euro.  
 
Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  1.795  1.824  1.750 

Financiële vaste activa  -  -  - 

       
Totaal vaste activa  1.795  1.824  1.750 

       
Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  
331 

 
307 

 
285 

Liquide middelen  2.405  2.354  2.607 

       
Totaal vlottende activa  2.736  2.661  2.892 

       
Totaal activa  4.531  4.485  4.641 

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve  2.085  2.134  2.234 

Bestemmingsreserves publiek  1.209  1.211  1.235 

Bestemmingsreserves privaat  377  344  318 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 

Bestemmingsfonds privaat  -  -  - 

       
Eigen vermogen  3.671  3.689  3.787 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  396  401  449 

Langlopende schulden  -  -  - 

Kortlopende schulden  464  395  405 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva  4.531  4.485  4.641 
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Als gevolg van een lage investeringsgraad is de materiële vaste activa met 29.500 euro gedaald. De 
investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
De reserves zijn met bijna 19.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke algemene reserve (scholen), de 
publieke bestemmingsreserve en de private bestemmingsreserve (vereniging). 
De voorzieningen zijn met 5.000 euro afgenomen. Aan de voorziening groot onderhoud is 128.500 euro 
gedoteerd en ruim 137.500 euro onttrokken (met name verbouwing toiletgroepen, verbetering binnen-
klimaat, vervanging dakramen, interieurstyling, schilderwerk en vloeren). Daarnaast is er 3.900 euro 
gedoteerd aan de voorziening jubileumuitkering.  
 

 
Zwerfvuildag  
 
Ook dit jaar hebben de kinderen van de groepen 6 van de Sébaschool zwerfafval opgeruimd. Gewa-
pend met een prikstok of grijper gingen zij de straten van Ochten schoonmaken.  
 
Er is veel afval opge-
raapt. Samen zorgen 
we voor een schone 
omgeving! 
 
De kinderen kregen 
ook een beloning voor 
hun actie!   
  

 
Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 
tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit zijn de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven en voldoen ruim aan de 
gestelde adviesnormen. De scholen kunnen dus op zowel de korte als de lange termijn aan hun ver-
plichtingen voldoen. 
De rentabiliteit is de afgelopen jaren negatief, wat direct samenhangt met de negatieve resultaten. De 
overschrijdingen vinden echter gecontroleerd plaats. De financiële buffer is ruimschoots groot genoeg 
om deze resultaten op te vangen.  
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is zeker niet het 
geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. 
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het op-
vangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De school wijkt hier vanaf 
vanwege eigenrisicodragerschap inzake ziektevervanging en eventuele ww-lasten die voor eigen reke-
ning komen. Om deze reden is het weerstandsvermogen vastgesteld op 35%. Op totaal niveau (36,5%) 
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ligt ons weerstandsvermogen boven deze norm. Op publiek niveau ligt het weerstandsvermogen lager 
(30,5%) en is een dalende trend zichtbaar. Dit is echter met name het gevolg van stijgende rijksbijdragen 
vanwege de middelen voor werkdrukvermindering en de nieuwe cao. Vanwege deze ontwikkeling is de 
publieke buffer nominaal min of meer gelijk gebleven, maar relatief gezien afgenomen.  
 
De kapitalisatiefactor geeft aan of de ontvangen middelen efficiënt worden ingezet. Bij ons ligt deze rond 
het geadviseerd plafond van 60%. Dit wordt mede veroorzaakt door een hogere financiële buffer als 
gevolg van gemoedsbezwaardheid.  
 
Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor ruim 136.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
143.500 euro. Er is in 2018 een bedrag van 166.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 
de activa is gedaald. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 

Inventaris en apparatuur 44.200 euro 
Leermiddelen 
ICT 
Overige materiële vaste activa 

34.600 
30.100 
27.700 

euro 
euro 
euro 

Totaal 136.600 euro 
 
De investeringen binnen de inventaris en apparatuur hebben met name betrekking op meubilair voor 

personeel en leerlingen. Ook zijn AED’s aangeschaft. Wat betreft leermiddelen zijn diverse methodes 

aangeschaft, onder meer voor Taal, Begrijpend Lezen, Geschiedenis, Muziek en EHBO. Binnen de 
categorie ICT is geïnvesteerd in computers, Touchscreens en een server. Wat betreft overige materiële 
vaste activa is met name geïnvesteerd in een tweetal zonne-energiesystemen.  
 
Treasury verslag 
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private midde-
len zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overge-
maakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorge-
daan. 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasu-
rystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking 
tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn. 
 
 

9. Verantwoording besteding werkdrukmiddelen 
 
Begin 2018 heeft minister Slob bekend gemaakt dat de middelen voor het verminderen van de werkdruk 
eerder beschikbaar komen. Hierdoor hebben we eerder de mogelijkheid gekregen om te investeren in 
het verminderen van de werkdruk. Naar aanleiding van dit besluit is er overleg gevoerd met het hele 
team hoe de middelen het best besteed kunnen worden. Op alle scholen is gekozen voor extra inzet op 
leerkrachten (voorkomen combinatiegroep en kleinere groepen) en onderwijsassistentie. Daarnaast is 
uitvoerig gesproken over maatregelen van niet-financiële aard. Daaruit kwam naar voren dat de scholen 
een adequate en transparante wijze invulling hebben gegeven aan het taakbeleid. Dit beleid maakt 
zichtbaar welke taken bij welke medewerkers zijn neergelegd en of de verdeling van de taken op rede-
lijke basis heeft plaatsgevonden. Verder  zijn er in voorgaande jaren al lesvrije dagen ingeroosterd voor 
bepaalde vergaderingen en scholingen. Het onderwerp werkdrukverlaging blijft voorlopig op de agenda 
staan. De Adviesraad adviseerde positief over de genomen maatregelen. Hieronder een overzicht van 
de inzet van de middelen:  
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Inzet middelen werkdrukvermindering 2018 Opheusden/Ochten VCOG 
 
School    Ontvangen 2018/2019   Ontvangen 2018   Besteed 2018  
 
Eben-Haëzerschool        63.153                             26.314                             12.975                             
Rehobothschool   39.821                             16.592                             22.742                             
Sébaschool    51.643                 21.518                                         28.575                              
 
Totaal               154.617                                    64.424                                        64.292 

 
De middelen die niet zijn ingezet in 2018, worden ingezet en verantwoord in 2019. 

 

10. Toekomstperspectieven en continuïteit  
 
Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe ontwikkelin-
gen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen in de cao en 
de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 
2019. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 
 

Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 511 537 550 595 599 576 

Bovenbouw totaal 483 488 496 483 509 540 

Totaal 994 1025 1046 1078 1108 1116 
 
Boven- en onderstaande overzichten laten de ontwikkeling van het totale leerlingaantal over het afge-
lopen en de komende jaren zien. Afgelopen jaar is het leerlingaantal met 31 toegenomen. Ook voor de 
komende jaren wordt jaarlijks rekening gehouden met een toename. Vanwege de toename in het leer-
lingaantal ontvangt de VCOG in 2019 naar verwachting circa 146.000 euro aan groeibekostiging. Van-
wege de aanhoudende groei is in de begroting ook meerjarig met 80% van dit bedrag rekening gehou-
den. 
 

 
 
In onderstaand overzicht is de totale begrote inzet van de scholen opgenomen, wat bestaat uit de drie 
scholen plus de bovenschoolse kostenplaats. Ten opzichte van vorig jaar is er gerekend met een stij-
gende personele inzet gezien het stijgende leerlingaantal en het extra geld wat voor werkdrukvermin-
dering beschikbaar is gekomen.  
 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Leerkracht 52,88 54,55 54,86 55,44 56,44 57,04 

O.O.P.* 15,78 16,39 16,16 15,26 15,26 15,26 

Schoonmaak 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

Vervanging eigen risico** 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 74,57 75,22 75,29 74,97 75,97 76,57 

900

1000

1100

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verloop leerlingaantal
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*De personele inzet van de SVEG is afgebeeld voor 2018 (realisatie), maar niet voor 2019 en verder 
(begroting).   
**Vervanging voor eigen rekening (ziektevervanging) is niet apart begroot onder de scholen. Voor 2019 
en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse kostenpost van 60.000 euro. De bijbehorende per-
sonele inzet is afgebeeld voor 2018 (realisatie), maar niet voor 2019 en verder (begroting).  
 
 
Milieupresentatie  
 
In maart kwam wethouder Gerritsen (gemeente 
Neder-Betuwe) samen met dhr. Merkestijn op 
bezoek in groep 6a van de Sébaschool. Zij hiel-
den daar een prestentatie over hoe in de ge-
meente gebruik gemaakt gaat worden van duur-
zame energie.  
De kinderen kregen na afloop een presentje.  
Aanleiding van het bezoek was dat Rieneke 
Veen, leerlinge van 6a, een aandeel  had bij het promoten van het gebruik van duurzame energie. 
 

 
Staat van baten en lasten – begroting 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2018  2019  2020  2021   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  5.137  5.359  5.478  5.685 

(B2) Overige overheidsbijdragen  77  -  -  - 

(B3) Overige baten  225  141  141  141 

         
Totaal baten  5.438  5.500  5.619  5.826 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  4.533  4.621  4.694  4.758 

(L2) Afschrijvingen  166  181  197  205 

(L3) Huisvestingslasten  247  248  250  252 

(L4) Overige instellingslasten  513  488  491  498 

  
       

Totaal lasten  5.459  5.538  5.633  5.713 

  
       

Saldo baten en lasten  -21  -39  -14  113 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  2  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  -19  -39  -14  113 

 
Bovenstaand overzicht weergeeft de realisatie over 2018 en de begroting voor de komende 3 jaar.  

Voor 2019 wordt een negatief resultaat van 39.000 euro verwacht. Voor 2020 is het resultaat beperkt 

negatief, waarna het in lijn met de stijgende leerlingaantallen meerjarig oploopt. Voor 2019 is rekening 

gehouden met de ontvangst van een behoorlijke groeibekostiging (totaal: 146.000 euro). Vanwege de 

toenemende leerlingaantallen is meerjarig rekening gehouden met 80% van deze groeibekostiging. De 

exacte ontwikkeling hiervan en verdeling per school kunnen wel jaarlijks afwijken. Door de verwachte 

groei van de VCOG loopt het resultaat meerjarig flink op. Een andere belangrijke ontwikkeling is de 

inzet van personeel in het kader van werkdrukvermindering. In 2019 ontvangen de scholen in dit kader 

in totaal ruim 150.000. Vanuit deze gelden werd reeds eind 2018 extra personeel aangesteld. Vanaf 
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2019 worden de middelen het volledige jaar ontvangen, waardoor de inzet ten opzichte van 2018 aan-

zienlijk toeneemt.  

 

Op de staat van baten en lasten van de totale schoolorganisatie zijn een aantal ontwikkelingen te zien, 

waarvan de belangrijkste hieronder kort worden toegelicht: 

 De rijksbijdragen stijgen de komende jaren fors als gevolg van het toenemende leerlingaantal;  

 Ook het bedrag voor Passend Onderwijs zal de komende jaren toenemen, in overeenstemming 

met de leerlingstijging;  

 De loonkosten stijgen vanwege een hogere inzet van personeel en de jaarlijkse periodiek;  

 De afschrijvingslasten zullen vanwege aanzienlijke investeringsbedragen toenemen; 

 De huisvestingslasten blijven stabiel. Hierin zijn de dotaties verwerkt op basis van het nieuwe 

Meerjarenonderhoudsplan;  

 Er zijn in lijn met vorig jaar geen rentebaten begroot. 

Er is geen sprake van majeure investeringen de komende jaren. 

 
 
Balans – begroting 
 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Immateriële vaste activa  -  -  -  - 

Materiële vaste activa  1.795  1.879  1.848  1.755 

Financiële vaste activa  -  -  -  - 

         
Totaal vaste activa  1.795  1.879  1.848  1.755 

         
Voorraden  -  -  -  - 

Vorderingen  331  350  350  350 

Effecten  -  -  -  - 

Liquide middelen  2.405  2.282  2.164  2.386 

         
Totaal vlottende activa  2.736  2.632  2.514  2.736 

         

Totaal activa  4.531  4.511  4.362  4.491 

         

         
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Algemene reserve  2.085  2.091  2.054  2.143 

Best. reserve publiek  1.209  1.190  1.190  1.190 

Best. reserve privaat  377  390  414  437 

Best. fonds publiek  -  -  -  - 

Best. fonds privaat  -  -  -  - 

         
Eigen vermogen  3.671  3.672  3.658  3.770 

  
       

Voorzieningen  396  455  320  336 

Langlopende schulden  -  -  -  - 

Kortlopende schulden  464  384  384  384 

  
       

Totaal passiva  4.531  4.511  4.362  4.491 
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Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ont-
staan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Het resultaat wordt jaarlijks verwerkt als een toevoeging dan wel vermindering van het eigen vermogen. 
Het publieke vermogen neemt komende jaren af, waarna het conform het positieve resultaat zal toene-
men. Het private resultaat neemt jaarlijks met ruim 20.000 euro toe.  
 
Als gevolg van grote investeringen in 2019 zullen de materiële vaste activa (mva) behoorlijk toenemen. 
Het gaat in totaal om zo’n 300.000 euro (publiek) en 9.000 euro (privaat). De private investeringen 
betreffen een nieuwe keuken en een elektrische installatie. De publieke investeringen worden bij de 
betreffende scholen vermeld.  
Vanaf 2020 worden lagere investeringen verwacht, waardoor de hoogte van de mva als gevolg van 
afschrijvingen weer zal afnemen.  
 
De hoogte van de voorziening voor groot onderhoud zal op korte termijn afnemen als gevolg van hoge 
onttrekkingen in 2020 (Eben-Haëzer en Rehobothschool). De daaropvolgende jaren houden de dotaties 
en onttrekkingen elkaar in evenwicht en stabiliseert de voorziening om en nabij de 250.000 euro. 
 
 
Projectweek 
 
In februari was er een projectweek 
op de Sébaschool over lezen.  
 
Er werden allerlei activiteiten 
gedaan, zoals een speurtocht 
door de school met bijv. als doel 
spreekwoorden vinden.  
 
Het was een geslaagde week, 
waarbij de kinderen hebben 
ervaren:  
 

“lezen is leuk!” 

 
 

 
Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële presta-
ties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de 
verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk 
jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze 
meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in 
hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaar-
heid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Ad-
ministratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sectorbreed is 
sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een 
correctie hiervoor. Dit gaat ten koste van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen 
voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 
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Een ander risico is het lerarentekort. Onze scholen krijgen tot nu toe de formatie goed rond, maar het 
aantal geschikte kandidaten daalt. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker wordt om vervanging 
te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. 
Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. Bij-
voorbeeld door het bovenschools aanstellen van personeel dat op de scholen kan worden ingezet.  
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 
kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De huidige prognose is dat het leerling-
aantal toeneemt. Op termijn zou dit ertoe kunnen leiden dat er extra personeel moet worden ingezet, 
terwijl de bekostiging doorgaans later wordt ontvangen. 
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. Als deze zaken zich 
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Vanwege het eigenrisicodragerschap houdt het 
schoolbestuur hiervoor ook een hogere buffer aan. In dit kader worden tevens de vervangingslasten die 
voor eigen rekening van de scholen komen bovenschools gedragen. Het risico’s wordt op deze manier 
gespreid.  
 
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde 
risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn 
om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 
rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 
voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
 
Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 
eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 
gekozen voor 35% (standaardrisicoprofiel betreft 15%). Dit aangezien de school een ontheffing heeft 
voor zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds. Gevolg hiervan is dat de scholen zowel de 
vervangings- als ww-lasten zelf moeten dragen en eventuele tegenvallers dus uit de reserves moeten 
kunnen opvangen. Hier is logischerwijs een hogere buffer voor nodig. 
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onder-
kennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerja-
renbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas 
lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgere-
kend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
 
Besteding prestatiebox 
De VCOG heeft de middelen die ontvangen zijn ten behoeve van de prestatiebox als volgt ingezet:  
 
Ambities gericht op opbrengstgericht werken  

1. De scholen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en 
rekenen. De tussen- en eindopbrengsten zijn bovengemiddeld.  

2. De scholen werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat de toetsresultaten periodiek punt van 
overleg zijn tussen Intern Begeleider en groepsleerkracht.  

3. Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie. Hiertoe wordt de Cito-toets Taal 
voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters afgenomen.  

4. Scholen bieden maatwerk voor bovengemiddeld en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen 
krijgen extra leerstof aangeboden.  

5. De scholen presteren op grond van de leerling-populatie naar verwachting.  
6. De scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerpres-

taties.  
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7. De scholen maken hun opbrengsten transparant door de opbrengsten in de jaarlijkse school-
krant op te nemen. 

 
 

Ambities gericht op professionalisering  
8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is 

op orde.  
9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.  
10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch.  
11. De scholen voeren een goed en effectief personeelsbeleid  
12. Beginnende leerkrachten worden begeleid en ontvangen ondersteuning.  
13. De schoolleiders voldoen aan de bekwaamheidseisen. Ze hebben allen het diploma Schoollei-

der Primair Onderwijs gehaald. 
 



JAARREKENING 2018
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.794.834   1.824.324   

1.794.834      1.824.324      

Vlottende activa

Vorderingen 330.870     307.442     

Liquide middelen 2.405.206   2.353.636   

2.736.077      2.661.078      

Totaal 4.530.911      4.485.402      

PASSIVA

Eigen vermogen 3.670.591      3.689.402      

Voorzieningen 396.065         401.195         

Kortlopende schulden 464.255         394.805         

Totaal 4.530.911      4.485.402      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 5.123.207      4.788.122      4.502.460    
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 76.871           82.200          101.393       

Overige baten 238.390         230.750         223.742       

Totaal baten 5.438.468      5.101.072     4.827.595    

Lasten

Personeelslasten 4.533.196      4.164.462      4.088.458    

Afschrijvingen 166.126         159.202         158.723       

Huisvestingslasten 247.150         271.450         216.647       

Overige lasten 512.800         482.250         468.896       

Totaal lasten 5.459.272      5.077.364     4.932.724    

Saldo baten en lasten 20.804-           23.708         105.129-       

Financiële baten en lasten 1.992            200-             7.636          

RESULTAAT BOEKJAAR 18.811-           23.508         97.493-         

BESTEMMING VAN HET GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € -18811 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 49.062-          
Bestemmingsreserves publiek 2.840-            
Bestemmingsreserves privaat 33.091          

Totaal 18.811-         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 20.804-       105.129-     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 166.126     158.723     

- Mutaties van voorzieningen 5.130-         47.928-       

160.996     110.795     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 23.428-       22.214-       

- Mutaties kortlopende schulden 69.450       10.587-       

46.022       32.801-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 186.214     27.135-       

Ontvangen interest 1.992         7.636         

Totaal 1.992         7.636         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 188.206     19.499-      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 136.636-     233.447-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 136.636-     233.447-     

Mutatie van liquide middelen 51.570       252.946-     

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de Stichting tot het

verstrekken van voorschoolse educatie op reformatorische grondslag te Neder-Betuwe.

Vanaf 2017 is de Stichting tot het verstrekken van voorschoolse educatie op reformatorische 

grondslag te Neder-Betuwe geconsolideerd met de jaarrekening van de Vereniging tot het verstrekken 

van christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag, gevestigd te Opheusden.

Het effect van de consolidatie op het vermogen is € 3.023,-

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 20

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 8

Docentenset 10 Software bij methoden 8

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen 15

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

23 april 2019
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Waardering van de woningen

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 

te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 

zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 

worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa. De 

eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. 
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Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 36,61%

5,89

5,89

-0,35%

0,82

0,91

6,74

6,74

-2,02%

2018

0,81

0,90

2017

72,02%

41,42%

65,49%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 1.171.096       224.610          946.486           -                    -                    34.948            911.538          1.171.096       259.558          

Inventaris en apparatuur 1.089.117       623.337          465.779           74.373           1.365             78.092            460.695          1.093.206       632.511          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 772.711          416.922          355.789           62.264           1.609             50.112            366.332          738.199          371.867          

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 56.269           -                    56.269             -                    -                    -                    56.269           56.269           -                    

Totaal 3.089.193       1.264.869       1.824.324        136.636          2.974             163.151          1.794.834       3.058.770       1.263.936       

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 70.284           68.919            1.365              

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 96.775           95.166            1.609              

Totaal 167.059          164.085          2.974              

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Woning 315.000          1-1-2017

Totaal 315.000          

Vorderingen

Debiteuren 21.471            22.424           

OCW/EZ 228.308          225.757          

Gemeenten en GR's -                    681                

Overige vorderingen 5.250              7.061             

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 71.585           44.163           

  Overige overlopende activa              4.256 7.357             

Overlopende activa 75.841            51.519           

Totaal 330.870          307.442          

Materiële vaste activa

2018 2017
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Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.405.206       2.353.636       

Totaal 2.405.206        2.353.636       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 2.133.984       49.062-            -                    2.084.922       

2.133.984       2.084.922       

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 379.542          23.155            -                    402.696          

Bestemmingsreserve materieel 831.872          25.994-            -                    805.878          

1.211.414       1.208.574       

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 325.802          25.240            -                    351.042          

Bestemmingsreserve peuterspeelzaal (stichting) 2.398-             7.850              -                    5.452             

Bestemmingsreserve woning 20.600           -                    -                    20.600           

344.004          377.095          

Totaal 3.689.402       18.811-            -                    3.670.591       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

Voorziening voor groot onderhoud 360.336           128.633          137.690          -                    351.279          41.066           310.213          

Totaal 401.195           132.560          137.690          -                    396.065          41.066           354.999          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 71.695            53.977           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 166.842          153.288          

Schulden ter zake van pensioenen 70.397            46.695           

Kortlopende overige schulden 7.820              10.691           

316.752          264.651          

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 147.350          130.154          

  Overige overlopende passiva 153                -                    

Overlopende passiva 147.502          130.154          

Totaal 464.255          394.805          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

2018 2017

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 4.764.551       4.434.543       4.197.558       

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 176.960         174.322         143.308         

176.960         174.322         143.308         

Ontvangen doorbet. rijksbijdrage SWV 181.696         179.257         161.594         

Totaal 5.123.207       4.788.122       4.502.460       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Gemeentelijke bijdrage educatie 74.421           82.200           101.393         

  Overig 2.450             -                    -                    

76.871           82.200           101.393         

Totaal 76.871           82.200           101.393         

 

Overige baten

Verhuur 7.365             4.550             3.627             

Ouderbijdragen 33.272           58.000           10.853           

Overige

  Verenigingsbaten 17.681           19.400           17.895           

  Detachering 755                -                    -                    

  Overige baten personeel 955                23.000           36                  

  Advertentie-inkomsten schoolkrant 5.450             5.000             5.450             

  Bijdragen schoolreis 12.154           9.700             9.658             

  Overige 160.758         111.100         176.224         

197.752         168.200         209.262         

Totaal 238.390         230.750         223.742         

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 3.445.649       3.091.686       3.162.826       

Sociale lasten 468.574         389.686         413.250         

Pensioenlasten 459.836         414.374         415.516         

4.374.059       3.895.746       3.991.593       

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 3.927             -                    2.198-             

Personeel niet in loondienst -                    24.099           -                    

Overige

  (Na)scholingskosten 81.407           59.650           63.041           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 52.287           47.500           38.721           

  Kosten werving personeel 11.984           11.000           14.646           

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 13.358           18.000           16.936           

  Representatiekosten personeel 24.296           21.750           19.014           

  Overige 10.302           86.717           2.904             

Totaal overige 193.634         244.617         155.262         

197.561         268.716         153.064         

Af: uitkeringen 38.424-           -                    56.198-           

Totaal 4.533.196       4.164.462       4.088.458       

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 73 FTE. (2017 69)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 34.948           29.278           34.948           

Inventaris en apparatuur 79.457           78.693           76.305           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 51.720           51.231           47.470           

Totaal 166.126         159.202         158.723         

Huisvestingslasten

Huur 4.200             10.200           4.200             

Onderhoud 27.548           34.000           21.811           

Energie en water 47.272           52.000           53.729           

Schoonmaakkosten 22.381           23.300           15.080           

Belastingen en heffingen 10.362           9.700             7.519             

Dotatie voorziening onderhoud 128.633         137.000         110.546         

Bewaking/beveiliging 2.834             3.000             3.043             

Overige 3.920             2.250             718                

Totaal 247.150         271.450         216.647         
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 77.622           71.950           69.360           

Accountantslasten (controle jaarrekening)
9.061             9.500             6.856             

Telefoon- en portokosten e.d 8.433             5.500             7.109             

Kantoorartikelen 2.133             5.000             4.468             

Verenigingslasten 2.849             5.200             2.588             

Bestuurs-/managementondersteuning 14.619           4.850             13.968           

Overige 668                -                    36                  

115.384         102.000         104.386         

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 9.702             6.300             12.985           

9.702             6.300             12.985           

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 147.499         123.450         133.601         

Computerkosten 54.828           62.850           53.283           

Kopieer- en stencilkosten 47.221           37.750           40.897           

Overige lasten 315                -                    130                

249.863         224.050         227.910         

Overige

Kantinekosten 17.514           15.000           16.228           

Cultuureducatie 7.664             9.500             10.771           

Schoolkrant 5.770             5.000             5.431             

Abonnementen 6.008             7.000             5.940             

Kosten afscheid leerlingen 5.129             5.000             4.145             

Kosten paas- en kerstfeest 9.551             8.000             9.180             

Kosten schoolreis 17.475           14.500           12.811           

Kosten schoolzwemmen 42.091           48.000           40.185           

Overige 26.649           37.900           18.923           

137.850         149.900         123.614         

Totaal 512.800         482.250         468.896         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 9.061             9.500             6.856             

Accountantslasten 9.061             9.500             6.856             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 2.357             -                    7.812             

Rentelasten 365-                200-                175-                

Totaal 1.992             200-                7.636             
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.793.292   1.824.324   

1.793.292      1.824.324      

Vlottende activa

Vorderingen 363.078     350.624     

Liquide middelen 2.358.567   2.302.832   

2.721.645      2.653.456      

Totaal 4.514.937      4.477.779      

PASSIVA

Eigen vermogen 3.665.139      3.691.800      

Voorzieningen 396.065         401.195         

Kortlopende schulden 453.734         384.784         

Totaal 4.514.937      4.477.779      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.

2018 2017
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 5.123.207      4.788.122      4.502.460      

Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden -                   -                   15.393           

Overige baten 183.384         121.450         192.525         

Totaal baten 5.306.591      4.909.572      4.710.378      

Lasten

Personeelslasten 4.427.079      4.030.563      3.978.694      

Afschrijvingen 166.056         159.202         158.723         

Huisvestingslasten 247.071         243.850         216.647         

Overige lasten 495.405         446.200         459.221         

Totaal lasten 5.335.610      4.879.815      4.813.284      

Saldo baten en lasten 29.019-          29.757          102.907-         

Financiële baten en lasten 2.357            -                   7.812            

RESULTAAT BOEKJAAR 26.662-          29.757          95.095-          

BESTEMMING VAN HET ENKELVOUDIGE RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € -26662 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 49.062-          
Bestemmingsreserves publiek 2.840-            
Bestemmingsreserves privaat 25.240          

Totaal 26.662-          

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 29.019-       102.907-     

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 166.056     158.723     

- Mutaties voorzieningen 5.130-         47.928-       

160.926     110.795     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 12.454-       65.396-       

- Mutaties kortlopende schulden 68.949       20.608-       

56.495       86.004-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 188.402     78.116-       

Ontvangen interest 2.357         7.812         

Totaal 2.357         7.812         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 190.759     70.304-      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 135.025-     233.447-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 135.025-     233.447-     

Mutatie van liquide middelen 55.734       303.751-     

2018 2017
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 1.171.096       224.610          946.486           -                    -                    34.948            911.538          1.171.096       259.558          

Inventaris en apparatuur 1.089.117       623.337          465.779           72.761           1.365             78.022            459.153          1.091.594       632.441          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 772.711          416.922          355.789           62.264           1.609             50.112            366.332          738.199          371.867          

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 56.269           -                    56.269             -                    -                    -                    56.269           56.269           -                    

Totaal 3.089.193       1.264.869       1.824.324        135.025          2.974             163.082          1.793.292       3.057.158       1.263.866       

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 70.284           68.919            1.365              

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 96.775           95.166            1.609              

Totaal 167.059          164.085          2.974              

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Woning 315.000          1-1-2017

Totaal 315.000          

Vorderingen

Debiteuren 54.509            66.992           

OCW/EZ 228.308          225.757          

Gemeenten en GR's -                    681                

Overige vorderingen 5.250              7.061             

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 70.709           42.764           

  Overige overlopende activa              4.302 7.369             

Overlopende activa 75.011            50.133           

Totaal 363.078          350.624          

Materiële vaste activa

2018 2017
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Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.358.567       2.302.832       

Totaal 2.358.567        2.302.832       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 2.133.984       49.062-            -                    2.084.922       

2.133.984       2.084.922       

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 379.542          23.155            -                    402.696          

Bestemmingsreserve materieel 831.872          25.994-            -                    805.878          

1.211.414       1.208.574       

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 325.802          25.240            -                    351.042          

Bestemmingsreserve woning 20.600           -                    -                    20.600           

346.402          371.642          

Totaal 3.691.800       26.662-            -                    3.665.139       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

Voorziening voor groot onderhoud 360.336           128.633          137.690          -                    351.279          41.066           310.213          

Totaal 401.195           132.560          137.690          -                    396.065          41.066           354.999          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

40.859             3.927             -                    -                    44.786           -                    44.786           

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

Stand per 1-1-2018 Stand per 31-12-2018

47



Kortlopende schulden

Crediteuren 69.677            51.949           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 164.219          149.077          

Schulden ter zake van pensioenen 69.534            46.865           

Kortlopende overige schulden 6.730              10.264           

310.160          258.155          

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 143.422          126.630          

  Overige overlopende passiva 153                0                   

Overlopende passiva 143.574          126.630          

Totaal 453.734          384.784          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing -                -                -                 -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

2018 2017

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

48



TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 4.764.551      4.434.543      4.197.558      

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 176.960         174.322         143.308         

176.960         174.322         143.308         

Ontvangen doorbet. rijksbijdrage SWV 181.696         179.257         161.594         

Totaal 5.123.207      4.788.122      4.502.460      

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gem. en GR-bijdragen en -subs.

  Gemeentelijke bijdrage educatie -                   -                   15.393           

-                   -                   15.393           

Totaal -                   -                   15.393           

 

Overige baten

Verhuur 13.665           4.550            9.627            

Ouderbijdragen 33.272           58.000           10.853           

Overige

  Verenigingsbaten 17.681           19.400           17.895           

  Detachering 21.875           -                   21.120           

  Overige baten personeel 3.355            23.000           24                 

  Advertentie-inkomsten schoolkrant 5.450            5.000            5.450            

  Bijdragen schoolreis 12.154           9.700            9.658            

  Overige 75.933           1.800            117.899         

136.447         58.900           172.045         

Totaal 183.384         121.450         192.525         

2018 Begroting 2018 2017
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2018 Begroting 2018 2017

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 3.359.683      3.005.068      3.072.190      

Sociale lasten 454.253         375.133         398.697         

Pensioenlasten 452.697         406.895         408.038         

4.266.633      3.787.096      3.878.925      

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 3.927            -                   2.198-            

Personeel niet in loondienst -                   3.000            -                   

Overige

  (Na)scholingskosten 80.523           57.500           62.385           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 52.287           47.500           38.721           

  Kosten werving personeel 11.984           11.000           14.646           

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 13.275           16.500           16.936           

  Representatiekosten personeel 23.960           21.750           18.946           

  Overige 8.095            86.217           2.495            

Totaal overige 190.125        240.467        154.129        

194.052         243.467         151.930         

Af: uitkeringen 33.606-           -                   52.162-           

Totaal 4.427.079      4.030.563      3.978.694      

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 73 FTE. (2017 69)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 34.948           29.278           34.948           

Inventaris en apparatuur 79.388           78.693           76.305           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 51.720           51.231           47.470           

Totaal 166.056         159.202         158.723         

Huisvestingslasten

Huur 4.200            4.200            4.200            

Onderhoud 27.472           23.000           21.811           

Energie en water 47.272           49.000           53.729           

Schoonmaakkosten 22.378           16.500           15.080           

Belastingen en heffingen 10.362           8.900            7.519            

Dotatie voorziening onderhoud 128.633         137.000         110.546         

Bewaking/beveiliging 2.834            3.000            3.043            

Overige 3.920            2.250            718               

Totaal 247.071         243.850         216.647         
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2018 Begroting 2018 2017

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 70.440           66.500           63.893           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 5.687            9.500            6.856            

Telefoon- en portokosten e.d 8.433            5.500            7.109            

Kantoorartikelen 2.121            5.000            4.468            

Verenigingslasten 2.849            5.200            2.588            

Bestuurs-/managementondersteuning 14.432           4.500            13.636           

Overige 668               -                   36                 

104.629         96.200           98.587           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 9.256            6.000            12.985           

9.256            6.000            12.985           

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 145.479         117.000         131.156         

Computerkosten 52.599           62.000           53.283           

Kopieer- en stencilkosten 47.221           35.000           40.897           

Overige lasten 315               -                   130               

245.614         214.000         225.466         

Overige

Kantinekosten 17.514           15.000           16.228           

Cultuureducatie 7.458            9.500            10.771           

Schoolkrant 5.663            5.000            5.044            

Abonnementen 5.672            7.000            5.940            

Kosten afscheid leerlingen 5.129            5.000            4.145            

Kosten paas- en kerstfeest 9.551            8.000            8.893            

Kosten schoolreis 17.419           14.500           12.739           

Kosten schoolzwemmen 42.091           48.000           40.185           

Overige 25.410           18.000           18.238           

135.905         130.000         122.183         

Totaal 495.405         446.200         459.221         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 5.687            9.500            6.856            

Accountantslasten 5.687            9.500            6.856            

Financiële baten en lasten

Rentebaten 2.357            -                   7.812            

Totaal 2.357            -                   7.812            
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Eigen 

vermogen           

31-12-2018

Resultaat jaar 

2018
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

1.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1.

Stichting tot het verstrekken 

van voorschoolse educatie 

op reformatorische 

grondslag te Neder-Betuwe

Stichting
Neder-

Betuwe
nee nee nee nee 100%

52



Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Dir. 

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,5                  

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 55.500

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 45.018
Beloningen betaalbaar op termijn € 7.482
Subtotaal € 52.500

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 52.500

Gegevens 2017

Functiegegevens
Dir. 

bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 0,5                  

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 53.500

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 45.574
Beloningen betaalbaar op termijn € 7.055

Totaal bezoldiging 2017 € 52.629

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag is

berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 111000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter

kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

GR van 

Leeuwen

WNT-verantwoording 2018 - Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op Gereformeerde 

Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op 

Gereformeerde Grondslag  van toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie(s)

Timmer, G.A. Algemeen adjunct (tot 24-4-2018)

Engelenhoven, E. van 2e voorzitter

Vroegindeweij, C. Lid

Bochove, G.G. van Voorzitter

Mauritz, A.J. Penningmeester dagelijks bestuur

Bosch, H.J. van den Lid

Michielse, R.T. Lid

Hoekman, P.A. Lid

Karels, K. Secretaris dagelijks bestuur

Hakkert, D. Lid

Eerbeek, J. Lid

Timmer, H. Lid (vanaf 24-4-2018)
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Ten behoeve van het gebruik van het terrein is een gebruikersovereenkomst afgesloten door de Sebaschool met de 

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten. De tijdsperiode loopt tot 2026. De waarde van deze 

overeenkomst bedraagt € 4.200,- (inclusief BTW) per jaar.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Ten behoeve van het kopiëren is een lease contract afgesloten door de Eben-Haezerschool, de Rehobothschool en de 

Sebaschool met BNP Paribas. De tijdsperiode betreft 72 maanden vanaf september 2017. De waarde van deze 

overeenkomst bedraagt € 8.886,- (exclusief BTW) per kwartaal.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

55



OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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í

VAN REE ,i' ACCOUNTANTS
íegisteíaccountants en belastingadviseuís

Koolhovenstíaat 11

3772 MT Bameveld

Postbus 272

3770 AG Bameveld

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te
Opheusden

T (0342) 40 85 os

F (0342) 40 81 41

bameveld@vaníeeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 08107895

A. Verklaring over de ín het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 201 8 van Vereniging tot het Verstrekken
van Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Opheusden
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

s geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het
Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te
Opheusden op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 . Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

u

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper3ldecember20l8;
2. destaatvanbatenenlastenover2018;en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Opheusden zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(Vi0) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

Van Ree Ací:o+míanís is een líandelsnaam van Van Ree Accoimíanís BV

Op al onze diensíen ziin de SRA-Algemene vooíwaaíöen van íoepassing die geóeponeetö zijn onóeí nunímeí éOá8l1ï.% bij de Kameí van Koophandel +e Uííechí.
Op veízoek wotaet? deÏe koiíeloos koegezornleÏ.
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Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1 .6a WNT en artikel 5 lid 1 g) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
Ieidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

m bestuursverslag;
de overige gegevens.m

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

m met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

m

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
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Beschríjving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezíchthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continu'íteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continu'íteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeníng
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'ínvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2fü8,
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ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

s het identificeren en inschatten van de risico's

* dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschriffe, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continu'íteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continu'íteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continu'íteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

*

s

m
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Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Barneveld, 23 april 2019
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE EBEN-HAEZËRSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.973.099 1.842.551  1.724.567  

Overige baten 62.580      39.000      61.517      

Totaal baten 2.035.679  1.881.551  1.786.084  

Lasten

Personeelslasten 1.702.613  1.538.855  1.514.840  

Afschrijvingen 55.107      49.561      46.330      

Huisvestingslasten 92.664      90.400      90.305      

Overige lasten 200.075    165.500    172.731    

Totaal lasten 2.050.458  1.844.316  1.824.205  

Saldo baten en lasten 14.779-      37.235      38.122-      

Financiële baten en lasten 683           -               2.284        

Netto resultaat 14.096-      37.235      35.837-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REHOBOTHSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.379.212 1.307.916  1.288.612  

Overige baten 36.503      28.850      44.889      

Totaal baten 1.415.715  1.336.766  1.333.501  

Lasten

Personeelslasten 1.191.919  1.136.605  1.141.194  

Afschrijvingen 40.368      40.906      42.350      

Huisvestingslasten 62.805      66.000      56.341      

Overige lasten 132.287    128.500    135.888    

Totaal lasten 1.427.379  1.372.011  1.375.773  

Saldo baten en lasten 11.665-      35.245-      42.272-      

Financiële baten en lasten 398           -               1.374        

Netto resultaat 11.266-      35.245-      40.897-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE SEBASCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.637.896 1.504.654  1.352.489  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies -               -               15.393      

Overige baten 54.653      24.200      56.423      

Totaal baten 1.692.550  1.528.854  1.424.305  

Lasten

Personeelslasten 1.391.295  1.223.197  1.175.954  

Afschrijvingen 70.191      68.362      69.550      

Huisvestingslasten 92.035      87.450      70.001      

Overige lasten 155.500    146.000    140.151    

Totaal lasten 1.709.021  1.525.009  1.455.656  

Saldo baten en lasten 16.471-      3.845        31.352-      

Financiële baten en lasten 787           -               2.606        

Netto resultaat 15.684-      3.845        28.745-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE DE PEUTERSPEELZAAL

Baten

Overige baten 560-           -               105-           

Totaal baten 560-           -               105-           

Lasten

Personeelslasten -               -               1.440-        

Totaal lasten -               -               1.440-        

Saldo baten en lasten 560-           -               1.335        

Netto resultaat 560-           -               1.335        

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN BOVENSCHOOLS 

Baten

Rijksbijdragen      133.001 133.001    136.792    

Overige baten 1.531        -               949           

Totaal baten 134.532    133.001    137.741    

Lasten

Personeelslasten 141.252    131.906    148.146    

Afschrijvingen 93            93            213           

Huisvestingslasten 434-           -               -               

Overige lasten 4.694        1.000        7.863        

Totaal lasten 145.606    132.999    156.221    

Saldo baten en lasten 11.074-      2              18.480-      

Financiële baten en lasten 219           -               741           

Netto resultaat 10.854-      2              17.739-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen 10.435      10.000      10.853      

Ledencontributies 8.335        8.000        8.455        

Collecten kerken/donaties/giften 780           400           668           

Baten inzake woningen 9.126        8.000        8.877        

Overige baten -               3.000        -               

Totaal baten 28.676      29.400      28.852      

Lasten

Betaalde giften/bijdragen 200           -               200           

Personele lasten 100           -               40            

Representatiekosten 100           200           -               

Lasten inzake woningen 2.449        5.000        1.004        

Afschrijvingen 296           280           280           

Overige lasten -               -               1.345        

Totaal lasten 3.146        5.480        2.869        

Saldo baten en lasten 25.530      23.920      25.983      

Financiële baten en lasten 270           -               806           

Netto resultaat 25.800      23.920      26.789      

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 

kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE SVEG

Baten

Vergoeding gemeente VVE 76.871      82.200      86.000      

Overige baten personeel -               -               12            

Bijdrage peuterspeelzaal 100.335    109.300    109.279    

Totaal baten 177.206    191.500    195.291    

Lasten

Personeelslasten 129.637    133.899    133.885    

Afschrijvingen 69            -               -               

Huisvestingslasten 12.229      27.600      27.607      

Overige lasten 27.421      36.250      36.198      

Totaal lasten 169.356    197.749    197.690    

Netto resultaat 7.850        6.249-        2.398-        

2018 Begroting 2018 2017
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