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1 Verslag van de toezichthouder 
De secretaris van de Toezichthouders schetst hierbij in het kort een beeld van het jaar 2018.  

Met betrekking tot de bestuurlijke aspecten hebben we als toezichthouder een aantal zaken be-

sproken met het Dagelijks Bestuur op basis van de verantwoordingsrapportage, die vier maal 

per jaar door de directeur wordt opgesteld en door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld.  
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Van het Collectief bestuur maken onderstaande leden deel uit. 

De onderstaande personen zijn de Toezichthouders: 

Dhr. D.C.J de Jong    

 Functie  Agrariër,     

Nevenfuncties  Bestuurslid Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief. 

Lid Kerkenraad GGiN te Waardenburg (onbezoldigd) 

 

Dhr. M.A. van de Beek  

 Functie  Directeur bij Van de Beek Exclusieve Houtbewerking 

Nevenfuncties  geen 

  

Dhr. H. de Kock 

 Functie  Directeur bij De Kock Elektro 

Nevenfuncties  Bestuurslid PKV Neerijnen SGP (onbezoldigd) 

 

 Dhr. G van Schothorst 

 Functie  Principal Architect Mechatronics  

   bij Koninklijke Philips Electronics Nederland B.V. 

 Nevenfunctie  geen 

 

Dhr. F.A. de Leeuw    

 Functie  Agrariër 

Nevenfuncties  geen 

 

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: 

Dhr. G.C. van Tuijl    

 Functie  Directeur bij Van Tuijl Haaften  

 Nevenfunctie  Voorzitter Kerkenraad GGiN te Waardenburg (onbezoldigd) 

 

Dhr. A. van Trigt    

 Functie  Bedrijfsleider bij Quick Potato Products 

Nevenfunctie   Voorzitter PKV Neerijnen SGP (onbezoldigd) 

Organist GG (onbezoldigd) 

Dhr. B. Middelkoop    

 Functie  Directeur bij Middelkoop Zaltbommel Bouwmaterialen 

Nevenfuncties  geen 

 

Dhr. J. Walraven  

 Functie  medewerker preventie bij de Brandweer 

Nevenfuncties  lid vrijwillige brandweer 
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Het overleg als Collectief bestuur vindt vier maal per jaar plaats met een vaste jaarkalender. Als 

onderdeel daarvan is in november 2018 de begroting besproken en in december 2018 door de 

Toezichthouder formeel goedgekeurd. Daarbij is ook het (financiële) jaarverslag van de bestuur-

der besproken en goedgekeurd. Het strategisch meerjarenplan, is dit jaar definitief vast gesteld.  

Naast de jaarlijkse begrotingscyclus en bijbehorende interne en externe verslaglegging vormt de 

verantwoordingsrapportage van de bestuurder een goed middel voor de Toezichthouder om het 

interne toezicht vorm te geven in het kader van code goed bestuur. In de Collectieve Bestuurs-

vergaderingen worden verhelderende vragen gesteld, en wordt vastgesteld dat de bestuurder 

binnen de wettelijke kaders handelt. We hebben gekeken naar de besteding van de overheids-

gelden, waaronder de inzet van de Passend Onderwijs gelden, die ten goede komen aan onder 

andere IB-werk en bijzondere zorg aan leerlingen middels ambulante begeleiding. Verder zijn er 

geen uitzonderlijke financiële inkomsten of uitgaven geconstateerd. Het salaris van de directeur 

voldoet aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens; dit geldt ook voor de bestuurders 

en toezichthouders, aangezien zij hun werk op vrijwillige basis doen. 

Als Collectief Bestuur hebben we dit jaar, in het kader van de voorbereiding op het inspectiebe-

zoek begin 2019, een zelfevaluatie uitgevoerd en verbeterpunten vastgesteld voor het nieuwe 

jaar. In navolging van voorgaande jaren heeft de Toezichthouder besloten de jaarrekening en 

het jaarverslag te laten controleren door Van Ree Accountants. 

Met betrekking tot de onderwijskundige en operationele aspecten van het bestuur, is er onder 

andere opnieuw aandacht geweest voor de onderwijsresultaten. Onze doelstelling als TH zal 

dan ook zijn dat we de ontwikkeling van de schoolresultaten kritisch blijven volgen. Verder blij-

ven we ons best doen om de normdoelstellingen opgesteld door het dagelijks bestuur te contro-

leren en waar nodig kritisch te bevragen. Als Toezichthouders zijn we van mening dat er goede 

stappen zijn gezet in de verbetering van de onderwijskwaliteit, met extra aandacht voor de re-

kenlessen. Verder is er begonnen met het uitwerken van een nieuw schoolplan voor het tijdvak 

2019 – 2023. 

Ook dit jaar kunnen we terugzien op een stabiele situatie in de school. We wensen onze direc-

teur met het dagelijks bestuur veel wijsheid toe in de vele beleidsmatige zaken. We zijn ook het 

personeel  zeer erkentelijk voor de resultaten welke na hard werken bereikt zijn in het afgelopen 

jaar.  

Nog steeds doen we als bestuur (zowel toezichthouders als bestuurders) maandelijks klassen-

bezoek om op deze wijze voeling te houden met het schoolleven en om zo interesse en belang-

stelling te tonen voor het onderwijzend personeel. Daarbij wordt na afloop van het klassenbe-

zoek ook even met de betreffende meester of juffrouw persoonlijk gesproken. 

We hopen en spreken de wens uit dat ook in 2019 alles een goede voortgang mag hebben, in 

het besef dat we in alles wat we doen van de Heere afhankelijk zijn. Zonder Hem kunnen we als 

directie, personeel, dagelijks bestuur, toezichthouder, Adviesraad, en een ieder die op welke 

wijze dan ook bij de school betrokken is, niets doen. Voor alles geldt dan ook: “Zijn Naam moet 

eeuwig eer ontvangen.” 
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2  Overview & Algemeen 

2.1 Inleiding en overview van het bestuur 
 Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging tot het 

verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde 

grondslag te Waardenburg e.o. te Waardenburg. In 

dit jaarverslag willen wij als Dagelijks Bestuur (DB) 

verantwoording afleggen van het gevoerde beleid in 

het afgelopen jaar. 

Globaal geeft het jaar 2018 een stabiel beeld te zien 

voor wat betreft het reilen en zeilen op school. Het bestuur heeft samen met de directie 

kunnen werken aan verdere professionalisering van verschillende aspecten zoals privacy 

wetgevingen en identiteitsdocumenten en verder ontwikkelen op pedagogische vlakken. De 

schoolresultaten zijn ook redelijk stabiel, en het team werkt voortdurend aan verbetering op 

diverse punten. Samen met een stabiel leerlingenaantal van rond de 210 geeft dit vertrou-

wen voor een gezonde toekomst van de school. 

De ingebruikname van de bestuurlijke beleidsdocumenten wordt zowel door bestuur, direc-

tie en managementteam als zeer positief ervaren. Ook de inzet van de verantwoordingsrap-

portage, welke voortvloeien vanuit de beleidsdocumenten, geeft een vaste vorm aan de 

vergaderingen en zorgt voor de bestuurders een goed overzicht van schoolzaken en resul-

taten. Daarnaast is het voor de directeur een professionele manier van weergeven school-

zaken en kan de discussie en eventueel besluit op inhoud worden genomen. 

Directie en bestuur hebben in 2018 aan de volgende bestuurlijke activiteiten en vernieuwin-

gen vormgegeven in het achterliggende jaar: 

 Directeur, MT en bestuur werken aan de invulling van de privacy documenten en 

zijn bezig met aanstellen van functionaris gegevensbescherming. Directie en be-

stuur zullen het privacy beleid in het jaar 2019 verder vorm geven op basis van het 

model Wille Donker. 

 Vanaf cursusjaar 2018/2019 is gestart met een andere opzet van overeten. Bij be-

stuur en adviesraad is door enkele ouders de verzoek ingediend tot opzetten van 

ander systeem. Bestuur heeft gevraagd of de adviesraad voorstellen willen uitwer-

ken en dit voordragen aan bestuur. Bestuur en adviesraad zijn tot een overeenstem-

ming gekomen. 

 Besturen hebben een zelfevaluatielijst ingevuld en besproken. Actiepunten zijn in 

apart document opgenomen en zullen a.s. jaar besproken worden met een professi-

onele deskundige die werkzaam is bij een onderwijskundige instantie. 

 Verankering van de identiteit in verschillende documenten is afgerond. 

 

 

Contactinformatie bestuur: 

A. van Trigt (secr. DB) 
Veerstraat 9 
4181 AG Waardenburg 
 

a.vantrigt@ 

ebenhaezerschoolwaardenburg.nl 

mailto:a.vantrigt@ebenhaezerschoolwaardenburg.nl
mailto:a.vantrigt@ebenhaezerschoolwaardenburg.nl
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 Voorbereiding op de schoolinspectie vindt plaats. Als bestuur, directie en team wil-

len we ons goed voorbereiden op dit bezoek. 

 Dit jaar willen we samen met AR een sollicitatiecommissie opzetten voor aanleveren 

van namen die voorgedragen zullen worden als eventuele (tegen) kandidaat. 

 

Op onderwijskundig vlak blijven de onderwijsresultaten een voortdurend punt van aandacht 

voor directie en bestuur. De eindresultaten van groep 8, op basis van de IEP toets, waren 

voldoende. Met name rekenen (verbanden leggen) krijgt extra aandacht. 

Niet alleen op onderwijskundig vlak, maar ook op diverse andere gebieden wordt door het 

team gewerkt aan verbetering, waarbij ook externe deskundigheid wordt ingezet: 

 Ter voortzetting van het project rondom Pedagogisch Klimaat van de afgelopen ja-

ren, wordt actief gewerkt aan inzet van het Proces Communicatie Model (PCM). Met 

name nieuwe collega’s worden in de scholing meegenomen, en de vertaling naar de 

praktijk met toepassing van PCM op zowel leerlingen als collega’s wordt in studieda-

gen behandeld. 

 Deze cursus volgen we ons pedagogisch jaarplan voor sociale veiligheid. We slijpen 

de schoolregels in. We passen de theorie van de groepsdynamiek toe.  

 Om de groepsdynamiek in de hogere groepen beter te beheersen, en gedragspro-

blemen effectiever aan te pakken, wordt met externe begeleiding in de groepen 6, 7 

en 8 gewerkt met de zogenaamde ‘ringaanpak’. Dit is weliswaar heel intensief, maar 

ook heel effectief gebleken.  

 De inzet van stagiaires in de school, met name ook LIO-stagiaires, blijkt een effec-

tief middel om goede nieuwe leerkrachten te werven. Om goede studenten te binden 

wil de school ook goede begeleiding bieden; daartoe gaat het team extra bijscholing 

volgen in het kader van SAM (samen opleiden in school). 

 Als vervanger van Ambrasoft is gekozen voor Gynzy. 

In het materiele beleid van de school is het afgelopen jaar een aantal investeringen ingezet. 

Dak van gemeenschapruimte is vernieuwd en vervangen voor een kunststof dakbedekking. 

Ook is in deze ruimte de linoleumvloer vervangen zoals ook in enkele gangen. Daarnaast 

heeft in enkele klassen ook weer het schilderwerk zijn aandacht gekregen. Dit jaar willen 

we inventariseren wat te doen met de tl verlichting. Aanvragen voor advies is uitgezet. Hui-

dige verlichting vervangen door tl buizen of overgaan naar LED verlichting. Daarnaast zijn 

offertes aangevraagd voor schilderwerk van de gangen van de school 

Wat het personeel betreft zijn er ook afgelopen jaar weer de gebruikelijke contacten ge-

weest tussen bestuur en leerkrachten in het kader van klassenbezoek en een gezellige 

nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast worden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur vier 

keer per jaar bijgewoond door de MT-leden (de coördinatoren van respectievelijk de boven-

bouw en de onderbouw), om diverse schoolzaken te bespreken.  

In de teamsamenstelling hebben zich opnieuw enkele wijzigingen voorgedaan: één leer-

kracht heeft ontslag genomen na de bevalling van haar eerste kind. Haar positie hebben we 
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kunnen invullen door een leerkracht. Dit is voor hem de eerste school na behalen van zijn 

lerarenopleiding. Wel volgt hij nog een studie voor gymbevoegdheid. Het team kenmerkt 

zich nog steeds als een jong, enthousiast en resultaatgericht team, met een goede collegi-

ale sfeer. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs zeker ten goede.  

Directie, MT en team hebben gezamenlijk nagedacht over de inzet van de werkdrukgelden. 

1 leerkracht geeft 1 volle dag per week gymles. Hierdoor heeft de ‘eigen’ leerkracht enkele 

uren per week extra tijd voor voorbereiden en verdiepen in de lesstof. 

Het contract wat aangegaan is met ECM dienstverlening wordt als zeer positief ervaren. Bij 

uitval van leerkrachten kan deze dienstverlening kwalitatief goede vervangers inzetten. 

Samenvattend mogen we terugzien op een jaar van verdere stabilisering en verankering 

van de gezondheid en kwaliteit van de school. Met verwijzing naar de identiteit van onze 

school en naar de grondslag van onze school, namelijk Gods Woord, past ons hierbij dank-

baarheid ten opzichte van God de HEERE, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, 

Die ons geeft dat onze kinderen op onze school christelijk onderwijs mogen ontvangen. On-

derwijs, dat hen niet alleen voorbereidt op een plaats in de maatschappij, maar dat hen ook 

wijst op de noodzaak van een leven naar Gods wet en tot Gods eer. We wensen en bidden 

dat dit onderwijs daartoe ook gezegend mag worden, en wensen daarbij personeel en di-

rectie alles toe wat nodig is, ook in het toekomende jaar. 

2.2 Doelstelling / missie van de organisatie 
De missie van de school luidt: “De Eben-Haëzerschool wil een Reformatorische school zijn 

waar men rekening houdt met verschillen tussen kinderen”. 

Hiermee willen we aangeven dat we de kinderen goed inhoudelijk onderwijs willen geven, 

binnen de kaders van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid en met aandacht voor 

de kinderen afzonderlijk. Als doel stellen we ons dat de school met de LVS-toetsen boven 

het landelijk gemiddelde scoort. 

2.3 Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten en pro-

ducten, geografische gebieden en afnemers 
De school richt zich op leerlingen van reformatorische afkomst, uit de kerken die in het bestuur 

vertegenwoordigd zijn. Het leerlingenaantal is stabiel te noemen. De school kent een percentage 

gewichtenleerlingen wat lager is dan 15%. De afname in de achterliggende jaren is ontstaan 

door de invoering van de nieuwe gewichtenregeling. We zijn benieuwd wat de nieuwe achter-

standsregeling op basis van de CBS-cijfers ons brengt.  
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Opbouw van de leerlingenpopulatie  

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 212 100% 212 100% 214 100% 209 100% 

Gewicht 0,3 29 13.7% 21 9.9% 16 7.5% 13 6.2% 

Gewicht 1,2  1 0.5% 2 1.0% 2 0.9% 2 1.0% 

Geen / Onbekend 182 85.8% 189 89.2% 196 91.6% 194 92.8% 

 

Wat betreft geografische herkomst van de leerlingen, zien we dat het aantal leerlingen buiten de 

gemeente procentueel stabiel is. 

Demografische ontwikkelingen binnen het leerlingenbestand 

Jaar 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Aantal leerlingen in de gemeente (teldatum) 173 174 188 181 186 181 

Aantal leerlingen buiten de gemeente (teldatum) 37 36 24 31 28 28 

Procentuele verhouding 17,6% 17,1% 14,2% 14,6 % 13,1 % 13,4 % 

 

De kernactiviteiten van de school zijn naast het Bijbelonderwijs het behalen van de kerndoelen 

zoals die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld. Er wordt geprobeerd om de kinderen 

tot en met groep 5 zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zodat alle kinderen aan een bepaalde 

vereiste basis kunnen komen. Voor enkele kernvakken, te weten (begrijpend en technisch) le-

zen, taal, rekenen en wiskunde, is gekozen voor intensieve aandacht, omdat in de huidige maat-

schappij deze basisvaardigheden onmisbaar zijn. 

2.4 Juridische structuur en de interne organisatie structuur 
De Eben-Haëzerschool is een school voor basisonderwijs die door de “Vereniging tot verstrek-

ken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Waardenburg” wordt geëxploiteerd. 

Binnen deze Schoolvereniging worden de activiteiten van de Vereniging (ouderbijdragen, leden-

contributies en dergelijke) en de exploitatie van het onderwijs geconsolideerd verantwoord.  

De rechtsvorm van het bestuur is een vereniging. Het Collectief Bestuur bestaat uit 9 mannelijke 

personen in de volgende samenstelling: 

 5 belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten 

 3 belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

 1 belijdend lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
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Het bestuur heeft in 2018 conform het model scheiding van bestuur en toezicht gefunctioneerd.  

Het bestuur van de school wordt vormgegeven door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de 

voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemeen adjunct. Het dagelijks bestuur 

mandateert de directie voor de dagelijkse aansturing van de school, maar wordt daarbij door de 

directie goed geïnformeerd over de verschillende aspecten die belangrijk zijn. Het dagelijks be-

stuur geeft daarbij blijk van warme belangstelling voor de dagelijkse gang van zaken, en onder-

steunt waar gewenst of nodig de directie. Het toezicht wordt vormgegeven door vijf toezichthou-

ders; zij hebben een eigen voorzitter en secretaris. Zij stellen de kaders en controleren of het da-

gelijks bestuur zich bij de uitvoering aan de kaders houdt.  

De leiding van de school berust bij de directeur. De directeur wordt bijgestaan door een onder-

bouwcoördinator/IB-er en bovenbouwcoördinator/IB-er. De directeur neemt ook de functie van 

ICT-er waar. Een onderwijsassistent verleent extra hulp in de klas en zorg bij leerproblemen. 

Voor financieel beleid laat management en bestuur zich ondersteunen door een financieel beleids-

medewerker. Over de voortgang van het uit te voeren beleid doet de directie met regelmaat verslag 

aan het bestuur aan de hand van Verantwoordingsrapportages. Het bestuur kan als zij dat nodig 

acht ook vooraf geïnformeerd worden over bepaalde zaken. 
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3 Identiteit 
Op school maken we gebruik van de Statenvertaling (volgens de uitgave van de Gereformeerde 

Bijbelstichting) en de Drie Formulieren van Enigheid. De leerkracht heeft de zorg de identiteit 

over te dragen. Daarom hechten we er bij aanname van personeel veel waarde aan dat nieuw 

personeel mede overtuigd is van de identiteit van de school. Als ondersteuning bij het Bijbelon-

derwijs werkt de school met de methode “Hoor Het Woord”.  

De identiteit kwam ook tot uiting in gehouden acties voor goede doelen: groep 7 verkocht kaar-

ten voor gehandicaptenzorginstelling “de Schutse”. In groep 6 was een actie voor blindeninsti-

tuut ‘Barthimeus’. 

3.1 Aanduiding afnemers 
De school wordt bezocht door leerlingen uit gezinnen die kerkelijk behoren tot de Gerefor-

meerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland. Ook wordt de school bezocht door leerlingen van ouders die een re-

formatorische levensopvatting uitdragen en in hun gezin geen TV toelaten. 

Ontwikkelingen kerkelijke gezindte binnen het leerlingenbestand 

Jaar  

Percentage leerlingen (teldatum) 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Gereformeerde Gemeente 43,8% 44,3% 49% 46,2 % 47,2 % 47,8 % 

Gereformeerde Gemeente  

in Nederland 
39,0% 40,5% 35,9% 35,4 % 34,6 % 33,6 % 

Oud Gereformeerde Gemeente  

in Nederland 
13,3% 11,9% 11,4% 14,2 % 13,6 % 12,4 % 

Anders 3,8% 3,3% 3,8% 4,2 % 4,7 % 6,2 % 

 

3.2 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid van de organisatie 
De school is een hulpinstituut voor opvoeding en onderwijs. De ouders blijven de eerste opvoe-

ders. Het mag niet zo zijn dat de principes en opvoedingsstijl van gezin en school verschillend 

zijn. Daardoor worden de kinderen in onzekerheid gebracht. Het gezag van school of ouders 

wordt hierdoor ondermijnd. Vandaar ook dat we kinderen van ouders toelaten die lid zijn van 

Ger.Gem., Ger.Gem. in Ned. of van Oud Ger.Gem. of van ouders die een reformatorische le-

vensopvatting uitdragen en in hun gezin geen TV toelaten. Wij verwachten dat ouders geen TV 

in hun gezin toelaten, tegen popmuziek en speelfilms zijn, terughoudend zijn in gebruik van de 

nieuwe media en video/DVD. We verwachten dat ouders het bewegende beeld alleen toestaan 

als dit niet nagespeeld is, of niet in strijd is met Gods Woord en het zondigen daartegen niet sti-

muleert. Ouders ondertekenen dit in de identiteitsverklaring voordat het kind wordt toegelaten 

als leerling van onze school. 
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3.3 Toekomstperspectief 
Binnen het bestuur is aandacht voor identiteit bij ouders en bij leerkrachten. In 2018 heeft het 

bestuur de nadere beschrijving van het identiteitsvraagstuk af te ronden.  

Er zal tevens worden nagedacht over de wijze waarop de aanmelding van leerlingen vorm zal 

krijgen, mede gelet op de identiteit van de school. Dit geldt ook met betrekking tot het benoemen 

van personeel; het bestuur is voornemens om nieuwe leerkrachten ook een identiteitsverklaring 

te laten ondertekenen.  
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4 Onderwijs 

4.1 Onderwijsprestaties 
In 2018 zijn de reeds eerder ingezette onderwijsverbeteringen gecontinueerd. De school heeft 

het niveau van de onderwijsprestaties kunnen handhaven en/of verbeteren. Voor 2018 is we-

derom het basisarrangement toegekend door de onderwijsinspectie. 

In onderstaande overzichten zijn de onderwijsresultaten weergegeven op basis van de cito (niet- 

methode gebonden) toetsen. Deze worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit wordt 

aangehouden als schoolnorm. Per onderdeel wordt een toelichting gegeven. Voor alle resultaten 

geldt dat er een interventie plaatsvindt indien daar aanleiding toe is. Ook zien we dat leerkrach-

ten, die voor het eerst zelfstandig voor de groep staan na de Pabo,  ervaring moeten opdoen in 

het lesgeven. In cursus 2017/2018 zien we dat bij de resultaten van groep 4. 

 

 

 

De spellingtoets is overwegend goed gemaakt. 

De verbeterde resultaten schrijven we naast een 

goede didactiek toe aan het gebruik van de 

nieuwe methode ‘Taalactief”.  

 

 

 

 

 

 

De DMT toets laat een positief beeld zien. De 

eindtoetsen in groep 3 en 4 zijn voldoende. Lezen 

blijft voor ons het speerpunt.  

  

 

 

  Spelling 
  

  
Vaardigheidsscore 

        land. 

  toets 14/15 15/16 16/17 17/18 gem. 

3* M 162,1 160,0 148,3 159,6 145 

  E 206,0 207,8 214,8 215,6 198 

4* M 126,0 261,6 282,4 265,6 237 

  E 126,1 302,2 284,2 291,9 263 

5 M 131,2 130,8 310,6 300,9 295 

  E 133,7 133,5 345,0 321,8 311 

6 M 138,4 138,3 138,0 326,2 317 

  E 137,6 138,1 141,0 338,5 333 

7 M 141,5 144,4 140,6 143,6 139 

  E 143,1 143,3 139,8 146,1 140 

8 M 142,2 144,5 144,4 145,0 143 

7ww E 105,3 107,3 95,9 102,3 99 

8ww M 113,0 111,1 114,3 106,6 110   
DMT-lezen 

Groep 
Vaardigheidsscore 

            land. 

  toets 14/15 15/16 16/17 17/18 gem. 

3* M 28,4 25,9 23,4 23,1 23 

  E 43,8 37,7 40,4 38,6 36 

4* M 65,4 57,3 59,7 56,8 54 

  E 70,3 65,1 68,8 63,3 62 

5 M 78,6 81,5 76,7 78,6 70 

  E 83,5 83,4 80,7 80,7 76 

6 M 88,5 90,6 89,0 85,0 82 

  E 88,6 94,2 96,6 90,9 86 

7 M 96,9 99,0 98,9 95,3 88 

  E 96,2 100,2 104,0 101,0 93 

8 M 104,9 102,0 102,5 105,6 96 
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Voor rekenen en wiskunde zijn de resultaten over-

wegend stabiel. In groep 4 zitten we onder de 

norm. Als interventie is er afgesproken structureel 

aandacht aan automatiseren te besteden. We zet-

ten voor de teamstudie ‘begrijpen bij rekenen’ in 

het plan. 

 

 

 

Bij Woordenschat 

scoort voldoende. 

Bij Begrijpend Le-

zen is de norm 

behaald. Leer-

krachten kijken bij 

elkaar voor het 

modelleren van 

het begrijpen van 

teksten. Bij Be-

grijpend Lezen 

mag geconclu-

deerd worden dat 

we de theorie beheersen en toepassen in de didactiek. 

Eindtoets resultaten groep 8. 

In 2018 is voor de IEP eindtoets in groep 8 afgenomen. Deze eindtoets heeft een opbouw waar-

bij de gestelde vragen oplopen van gemakkelijk naar moeilijk. Ook beantwoorden de leerlingen 

de vragen in het werkboekje en niet op een apart antwoordblad. Dit is voor de leerlingen over-

zichtelijk. 

Een vergelijkend overzicht ten opzichte van 3 jaren is nog niet mogelijk.  

De score was als volgt: 

 Aantal leerlingen 2018: 25 van 25 

 Score: 76,9 

 Landelijke gemiddelden 81,0  

  Rekenen & Wiskunde 
Groep Vaardigheidsscore 

            land. 

  toets 14/15 15/16 16/17 17/18 gem. 

3* M 119,9 114,9 119,6 113,3 115 

  E 136,2 141,9 143,1 139,1 138 

4* M 171,8 161,7 162,2 153,6 162 

  E 188,0 187,2 196,0 180,2 181 

5 M 78,7 209,3 215,2 207,6 202 

  E 80,3 214,7 220,3 221,2 214 

6 M 87,2 85,8 230,7 228,1 227 

  E 89,5 92,4 239,0 238,2 239 

7 M 102,9 97,6 99,6 255,5 251 

  E 109,1 105,9 105,8 260,8 260 

8 M 116,0 115,8 113,7 110,6 112 

  
Woordenschat Begrijpend Lezen 

Groep 

  
  

Vaardigheidsscore Vaardigheidsscore 

        land.         land. 

  toets 14/15 15/16 16/17 17/18 gem. 14/15 15/16 16/17 17/18 gem. 

3* M 39,3 35,6 38,0 34,0 37           

  E 58,8 60,2 50,0 66,8 52 127,6 123,3 121,2 123,3 117 

4* M 56,4 56,8 52,8 58,6 56 18,7 143,7 148,8 141,6 133 

  E 61,7 63,7 62,5 70,8 59 24,3 140,2 153,9 142,7 138 

5 M 70,0 65,9 70,1 64,8 64 32,0 30,4 165,0 151,4 154 

  E 73,6 71,6 72,6 70,6 68       172,5  159  

6 M 87,0 86,2 83,3 83,9 75 32,8 33,2 35,4 176,8 32 

  E 85,3 85,0 80,3 84,9 79       183,6  178  

7 M 86,7 82,7 85,1 87,3 86 50,6 47,0 43,4 47,7 44 

  E 95,1 96,3   93,5  91           

8 M 104,4 102,6 102,7 100,2 97 54,2 60,3 56,9 55,9 55 
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De uitslag van de eindtoets (IEP) is te laag volgens de inspectietabel. Als ondergrens geldt een 

gemiddelde van 78,3. 

Houden we vanwege ‘passend onderwijs’ 3 leerlingen buiten de gemiddelde berekening,  

dan is het leerling gemiddelde 78,9. Dit resultaat is boven de ondergrens van 78,3. 

Vergelijken we IEP-toets met landelijke gemiddelden dan scoren we bij taalverzorging op het 

item ‘werkwoordspelling’ 12% lager dan het landelijk gemiddelde. Niet-werkwoordspelling, woor-

denschat, opzoeken, samenvatten, verhoudingen scoort 6-10% lager. Leestekens, begrijpen, 

getallen en verbanden scoren 0-5% lager dan het landelijk gemiddelde.  

Voor ‘Opzoeken’ gaan we ons Begrijpend leesonderwijs verbeteren. Bij rekenen geven we ‘ver-

banden en verhoudingen’ bewust aandacht. 

De doorstroomgegevens laten positieve waarden zien. Het aantal zittenblijvers en verwijzingen 

naar het SBO voldoen t.o.v. de landelijke normen. Het percentage voor kleutergroep verlenging 

is stabiel gebleven t.o.v. vorig jaar.  

 

Doorstroming norm 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Kleutergroep verlenging <12% 6.5% 3.3% 7.1% 6.7% 

Doublures leerjaar 3-8 <3% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar <5% 1.4% 1.4% 0.9% 1.4% 

Leerlingen leerjaar 4-8 verkorte schoolloopbaan  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO <10% 8% 4% 0.0% 4% 

Uitstroom naar SBO  1.9% 1.4% 0.5% 0.5% 

 

 

De verwijzingen naar het Voortgezet onderwijs voldoen aan de landelijke normen. In onder-

staande tabel is te zien waar de leerlingen na 3 jaar op het voortgezet onderwijs verblijven.  

 

Plaats VO begin 3de jaar 

Cursusjaar dat leerling groep 8 verliet 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Leerling stroomt af 13,6% 0,0% 4,8% 4,3% 

Leerling stroomt op 18,2% 17,4% 0,0% 13,0% 

Leerling op verwacht niveau 68,2% 82,6% 95,2% 82,6% 

Leerling op verwacht niveau of hoger: norm >80% 86,4% 100,0% 95,2% 87,0% 
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4.2 Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 
Naast aandacht voor verbeteren en vasthouden van de onderwijsprestaties op cognitief gebied, 

wil de school nadrukkelijk aandacht besteden aan pedagogisch klimaat. Het leerlingvolgsysteem 

ZIEN is ingezet en kernregels rond sociaal gedrag en veiligheid hebben in de school een plaats. 

Het vakgebied Engels heeft blijvende aandacht gekregen. Bij Begrijpend lezen zijn we overge-

stapt van ‘Nieuwsbegrip Brons’ naar ‘Nieuwsbegrip Zilver’.  

De zorg voor het individuele kind wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in de groep. Hierbij vindt de 

extra zorg plaats in de verlengde instructie en tijdens het ‘zelfstandig werken’. Ook in 2018 werd 

gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen en methodetoets-evaluatie. Door dit alles 

wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig gevolgd.  

In de school wordt aan opbrengstgericht werken uiting gegeven door leerling gerichte opbrengst-

besprekingen, groepsresultaatgerichte besprekingen tussen leerkrachten, en rapportage over 

schoolresultaten aan bestuur, Adviesraad en ouders.  

4.3 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 

Opbrengstgericht werken en planmatige zorg binnen de school is geborgd.  

De leerkrachtvaardigheden op het gebied van instructie, differentiatie, klassenmanagement en 

onderwijs vanuit leerlijnen heeft ook in 2018 de aandacht gehad van directie en intern begelei-

ders. De huidige cursus is er teamstudie op het gebied van begrijpen en begeleiding van stagiai-

res. Met de teamstudie over PCM als plus op pedagogisch klimaat willen we de leerling echt be-

reiken. 

Bestuur en directie realiseren zich dat schoolbrede kwaliteitsbeheersing de komende jaren blij-

vende aandacht verdient. In 2017 zijn alle kwaliteitsstappen in een tabel uitgewerkt. In 2018 is 

cursus gevolgd voor Parnassys-WMK. Ook in het schoolplan 2019-2023 zal hier ruim aandacht 

voor zijn.  

Er hebben zich afgelopen jaar geen klachten voorgedaan van noemenswaardige aard. Vanzelf-

sprekend is er wel gesprek geweest met ouders inzake vragen die er soms leven. Deze zijn naar 

tevredenheid afgehandeld. 
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5 Personeel 

5.1 Zaken met een behoorlijke personele betekenis 
In 2017 zijn juffrouw van Dijk en meester van Klinken als nieuwe collega benoemd. Juffrouw Ro-

seboom-Nentjes en juffrouw van Tilburg-Geuze hebben ontslag genomen. In 2018 maakten drie 

werknemers gebruik van zwangerschapsverlof.  

5.2 Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 
De sfeer onder het personeel op school is goed te noemen. We zien dit ook in 2018 terug in het 

verantwoordelijkheidsbesef en ook in het lage ziekteverzuim. 

Door het stabiele leerlingenaantal is het niet nodig leerkrachten in rddf te plaatsen.  

5.3 Integraal personeelsbeleid 
Het doel van werkdrukvermindering is door het team opnieuw opgepakt door de inzet van extra 

leraren als gymleerkracht, waarbij de leerkracht tijdens gym een administratieuur kreeg, hulp in  

groep 4 voor 1 dag als ondersteuning voor grote groep met extra gedragszwaarte. Het team 

bleek blij met de aanpassing n.a.v. de nieuwe cao. 
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6 Huisvesting en ICT 
De school beschikt over 9 lokalen en een speellokaal. Het schoolgebouw verkeert in een goede 

staat van onderhoud. In 2019 zal er groot onderhoud worden gepleegd aan het schilderwerk van 

de wanden en kozijnen van de gangen, versleten zinkwerk wordt vernieuwd, kapotte plafondpla-

ten worden vervangen en er zal LED-verlichting worden toegepast. Ook zal in 2019 de MOP 

meerjaren onderhouds plan worden geactualiseerd. 

De regelgeving rond huisvesting is aangepast. Waar voorheen de gemeente voor veel zaken 

verantwoordelijk was, moet nu het schoolbestuur deze zaken behartigen. Er zal worden nage-

dacht hoe een levensduurverlenging en verduurzaming van het gebouw kan worden georgani-

seerd.  

Het pad naar het plein van de bovenbouw is door een oudercommissie helemaal aangepakt, in 

goed overleg met de directie. Door de grote inzet van vrijwilligers is dit voor de school kosten-

technisch gunstig verlopen. Wij zijn blij met een achterban die de school zo draagt. 

De goede ICT-infrastructuur (2014) heeft in 2018 opnieuw veel gebruiksgemak opgeleverd. Te 

denken valt aan de digitale schoolborden en 4 computerwerkplekken in de groepen 3 t/m 8. De 

digitale onderwijssoftware is door de aanpassingen optimaal in te zetten. 

De risico’s uit de digitale wereld en de nieuwe privacy wetgeving stelt eisen aan ICT systemen 

en de wijze waarop men omgaat met data. In 2019 zal een FG functionaris gegevensbeheer 

worden ingehuurd om beleid op het gebied van privacy, zoals door de VGS beschreven, verder 

ter implementeren. 

Voor de ARBO zal in 2019 een nieuwe RIE worden uitgevoerd. In 2018 is het ARBO-beleidsplan 

gereed gekomen. 

Omschrijving Bedrag 

Schilderwerk binnen 10.000 euro 

Systeemplafond aanhechten  3.000 euro 

TL-buizen+starters vervangen door LED     
(oudercommissie) 

5.000 euro 

Kapotte plafondplaten vervangen 1.000 euro 

Zink vervangen (offerte de Bree) 
Koppen dakgoten, verrot hout vervangen 

euro 
euro 

Totaal 24.000 euro 
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7 Communicatie en relaties 
De communicatie tussen ouders, school en bestuur is van belang om leerlingen goed te begelei-

den. Middels directe contacten, ouderbrieven, een informatiemorgen en een oudermorgen wordt 

onderling contact zoveel mogelijk gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een wederzijdse ver-

trouwelijke relatie om op het moment dat er zorgen ontstaan, als ouders en school op basis van 

het aanwezige vertrouwen hier goed op in te kunnen spelen, en de juiste hulp te kunnen bieden.  

Voor overleg over huisvesting en LEA participeert de school in het Decentraal Overleg met de 

gemeente West-Betuwe. Verder wordt deelgenomen in het reformatorisch samenwerkingsver-

band ”Berseba-midden”.  

Jaarlijks vergadert het bestuur met het bestuur van de Johannes Calvijnschool in Leerdam om 

onderling ervaringen uit te wisselen. 
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8 Financieel 
 

8.1 Analyse van het netto resultaat 
  

Realisatie 2018 
 

Begroting 2018 
 Verschil   

x € 1.000 

 

x € 1.000 

   

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                1.061  

 
                   995  

 
            66  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -    
 

                     -    
 

            -    

(B3) Overige baten 
 

                     16  
 

                     19  
 

             -2  

 
 

     
Totaal baten 

 
                1.078  

 
                1.014  

 
            64  

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   772                      735               37  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     37                        35                 2  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     62                        55                 6  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                   129                      123                 6  

 
 

     

Totaal lasten 
 

                1.000                      949               51  

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

                     78                        65               13  

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                      1                        -                   1  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                    79                       65               15  

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van 

de gehele organisatie. Het resultaat van 79.491 euro is als volgt opgebouwd: 
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Realisatie 

 
Begroting 

 Verschil 
Kostenplaats 

 
x € 1.000 

 

x € 1.000 

   

     
Eben-Haëzerschool 

 
77723 

 
62.886 

 
14.837 

Vereniging 
 

1.768 
 

2.000 
 

-232 

 

De baten en lasten van de vereniging zijn verwerkt onder de overige baten en overige instellings-

lasten. De baten waren hier lager door het niet realiseren van opbrengsten uit acties. Daardoor 

zijn er ook geen kosten acties gerealiseerd. Kosten voor het paas/kerstfeest zijn er ook niet ge-

weest waardoor de vereniging uiteindelijk vrijwel conform begroting uitkomt.  

De school heeft in 2018 een resultaat gerealiseerd van 77.723 euro. Dat is veel hoger dan begroot. 

Onderstaand een beknopte toelichting over de belangrijkste verschillen ten opzichte van de be-

groting per categorie. 

(B1) – De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 66.000 euro. Dit bestaat uit 

ontvangen gelden voor vermindering van de werkdruk (circa 14.000 euro), indexaties op de be-

kostiging, voornamelijk in verband met de nieuw afgesloten cao (52.000), hier staan echter ook 

hogere loonkosten tegenover. Deze ontwikkelingen waren ten tijde van het opstellen van de be-

groting niet bekend of onzeker waardoor deze niet in de begroting waren opgenomen. Als laatste 

waren de inkomsten uit passend onderwijs ook wat hoger dan begroot.  

(B3) – Binnen de overige baten is circa 2.000 euro minder ontvangen dan begroot wat gedeeltelijk 

veroorzaakt wordt door de reeds genoemde lagere verenigingsopbrengsten. Dit effect is gedempt 

door hogere bijdragen voor de schoolreis. 

(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau 37.000 euro hoger uit dan begroot. Hier zijn 

een aantal redenen voor. De loonkosten zijn hoger door gestegen salarissen wegens de nieuwe 

cao en de sociale lasten en pensioenlasten zijn ook gestegen. Daarnaast zijn er zoals bij de rijks-

bijdragen gemeld gelden ontvangen ter verlaging van de werkdruk. Hiervoor heeft inzet plaatsge-

vonden. In het hoofdstuk “verantwoording besteding werkdrukmiddelen” is inzichtelijk hoe en voor 

welke bedragen deze gelden zijn ingezet. Op jaarbasis komen de loonkosten hierdoor circa 

30.000 euro hoger uit dan begroot. Dit bedrag zou hoger zijn geweest als de inzet op onderwijzend 

personeel conform de begroting zou zijn gerealiseerd. Doordat personeelsleden hun diploma later 

dan begroot hebben behaald. Daar staat dan wel een hogere inzet onderwijs ondersteunend per-

soneel tegenover. Vervangingskosten zijn er per saldo echter nauwelijks geweest waardoor er 

een voordeel van 14.500 euro ontstaat op de begrote vervangingskosten.  

Er is een vordering opgenomen voor personeel dat in het verleden na 2 jaar ziek uit dienst is 

gegaan, en waar een vergoeding aan betaald moest worden. Door regelgeving op dit gebied wordt 
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er naar verwachting in 2020 een bedrag van 9.340 euro uitbetaald door de overheid. Dit bedrag 

zorgt door het opnemen van deze vordering in 2018 voor een extra bate van deze omvang. 

Onder de overige personele lasten is het restant van de overschrijding zichtbaar. Onder extern 

personeel is een bedrag gerealiseerd van 29.000 euro voor het inzetten van een leerkracht. Daar-

tegenover staat dat er in de begroting rekening was gehouden met wachtgeldverplichtingen voor 

16.000 euro waar uiteindelijk een inhouding van 21.000 euro voor heeft plaatsgevonden. Als laat-

ste is er een besparing zichtbaar op de bedrijfsgezondheidszorg van 2.000 euro, en zijn de overige 

personele lasten 1.500 euro hoger uitgevallen. Het restant verschil betreft een verwachte salaris-

verhoging welke in de begroting onder de overige personele lasten was begroot, maar uiteindelijk 

onder de loonkosten is gerealiseerd. Dit betreft dus in feite een verschuiving.  

(L2) – De afschrijvingen zijn doordat investeringen wat eerder in het jaar zijn gerealiseerd dan was 

begroot, iets hoger.  

(L3) – De huisvestingslasten laten in totaal een overschrijding van 6.000 euro zien. Dit is met 

name veroorzaakt doordat de noodverlichting is vervangen door LED verlichting. De schoonmaak-

kosten kwamen positiever uit, terwijl er weer wat hogere kosten waren voor publiekrechtelijke 

heffingen en energiekosten waar een afrekening over 17/18 aan ten grondslag ligt. 

(L4) – De overschrijding van 6.000 euro op de overige instellingslasten wordt verklaard door circa 

17.000 euro hogere lasten voor leermiddelen; met name de computerkosten (7.000 euro), de li-

centies (3.500 euro) en het onderwijsleerpakket (4.000 euro) laten overschrijdingen zien. Daar-

naast zijn de kosten voor leerlingtesten en kopieerkosten samen zo’n 2.500 euro hoger. Binnen 

de overige instellingslasten zijn de kosten managementondersteuning 8.000 euro lager en vallen 

de lasten voor de besturenorganisatie circa 1.500 euro voordeliger uit. Het overige verschil bestaat 

uit hogere administratiekosten, lagere verenigingskosten en lagere kosten voor culturele vorming.  

(R1) – Aan rentebaten was niets meer begroot wegens de aanhoudende lage rente.  
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8.2 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 
 

             426  
 

             405  
 

             400  

Financiële vaste activa 
 

                9  
 

               -    
 

               -    

       
Totaal vaste activa 

 
             435  

 
             405  

 
             400  

       
Voorraden 

 
               -                    -    

 
               -    

Vorderingen 
 

              38  
 

              55  
 

             161  

Liquide middelen 
 

             645  
 

             599  
 

             484  

       
Totaal vlottende activa 

 
             682  

 
             654  

 
             646  

       
Totaal activa 

 
          1.117  

 
          1.058  

 
          1.046  
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PASSIVA 
 

Ultimo 2018 
 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2016 

  
x € 1.000 

 

x € 1.000 

 

x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
             273  

 
             196  

 
             145  

Bestemmingsreserves publiek 
 

             286  
 

             285  
 

             302  

Bestemmingsreserves privaat 
 

             406  
 

             405  
 

             404  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsfonds privaat 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

       
Eigen vermogen 

 
             965  

 
             886  

 
             851  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

              65  
 

              94  
 

              88  

Langlopende schulden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Kortlopende schulden 
 

              87  
 

              78  
 

             107  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          1.117  
 

          1.058  
 

          1.046  

 

De materiële vaste activa laten een stijgend verloop door de jaren heen zien. De investeringen 

komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn in 2018 toegenomen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen 

de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen publieke (school) en private (vereniging) reserves. 

De bestemmingsreserve publiek betreft een voorziening die aangehouden wordt voor personele 

lasten wegens ontheffing van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De hoogte hiervan 

wordt jaarlijks bepaald op 40% van de totale loonkosten. Op basis van de huidige formatie is deze 

reserve met 1.000 euro gestegen. Het overige deel van het resultaat van de school is ten bate 

gekomen van de algemene reserve. Op de bestemmingsreserve privaat is het resultaat van de 

vereniging gemuteerd.  

De voorzieningen zijn met 29.000 euro gedaald. Gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud 

is een bedrag van 24.000 euro, terwijl er een bedrag van circa 53.000 euro is onttrokken, wat 

bestaat uit het leggen van nieuwe vloeren en een renovatie aan het dak.  
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8.3 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. 

 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 7,86 8,35 6,01 

Solvabiliteit 0,50 0,86 0,84 0,81 

Rentabiliteit n.v.t. 7,38% 3,48% -10,27% 

Huisvestingsratio max.10% 6,16% 6,13% 4,61% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 30,00% 50,83% 48,84% 47,38% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 30,00% 31,78% 28,49% 26,38% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 80,30% 80,61% 82,08% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 62,26% 61,33% 62,19% 

 

De liquiditeit en de solvabiliteit laten een stijging zien en voldoen ruimschoots aan de gestelde 

normen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 

De rentabiliteit was in 2016 fors negatief, maar is inmiddels hersteld.  

De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel 

geld weglekt aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud. 

In 2017 was dit kengetal circa 6% wat dus ruim binnen de norm is. 

Belangrijk kengetal is het weerstandsvermogen. Dit kengetal laat zien of er voldoende buffers zijn 

om eventuele financiële calamiteiten op te vangen. Er wordt een schoolspecifieke norm gehan-

teerd van 30%. De standaard norm is 15% waarvan wordt afgeweken wegens ontheffing van het 

Vervangingsfonds en het Participatiefonds. Om dit verhoogde risico te beheersen wordt een 

aparte bestemmingsreserve personeel aangehouden. Exclusief deze reserve is het weerstands-

vermogen 24%. Ten opzichte van 2016 laat het weerstandsvermogen een stijgende lijn zien. Ook 

op schoolniveau is het gewenste weerstandsvermogen van 30% inmiddels behaald. 
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De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Het 

kengetal geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Zowel 

op publiek als privaat niveau wordt deze norm overschreden wat echter wel te verklaren valt, 

doordat er wegens het eigen risicodragerschap hogere buffers worden aangehouden. Daarnaast 

heeft de overheid geen zeggenschap over private gelden en komt dit kengetal pas in beeld bij 

achterblijvende schoolprestaties. 

8.4 Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor circa 57.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een 

bedrag van 70.000 euro. Er is in 2017 een bedrag van circa 37.000 euro afgeschreven waardoor 

de boekwaarde van de activa is gestegen.  
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De investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

Inventaris en apparatuur 
 

56.555 euro 

ICT 
 

926 euro 

  

57.481 
 

 

De investeringen in inventaris en apparatuur zijn met name leerlingensets (52.002 euro), een kof-

fieautomaat (1.809 euro), een snijmachine (2.118 euro) en een jaloeziekast (626 euro). De inves-

tering in ICT bestaat uit de aanschaf van een beamer. 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

8.5  Treasury verslag 
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er 

zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De beschikbare vrije middelen 

werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeits-

problemen voorgedaan. 

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 opge-

steld, 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 treasurystatuut 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. 
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9 Continuïteitsparagraaf 
 

9.1 Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe ontwik-

kelingen. 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. 

9.2 Toekomstige interne ontwikkelingen 
Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 107 104 105 103 102 102 

Bovenbouw totaal 107 105 108 111 106 106 

Totaal 214 209 213 214 208 208 

       

 

 

De bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 

komende jaren zien. Het leerlingaantal is net als voorgaande jaren redelijk stabiel. Er is een be-

trouwbare inschatting gemaakt voor de instroom van nieuwe leerlingen. 
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Functiecategorie 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Leerkracht 8,71 10,39 10,76 10,76 10,76 10,76 

O.O.P. 2,46 1,37 1,00 1,00 1,00 1,00 

Schoonmaak 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Vervanging eigen risico 0,03 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Totaal 12,74 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 

 

Bovenstaande tabel toont het verloop van de inzet in de komende jaren. De inzet wordt afgestemd 

met het leerlingaantal. Het doel is om het onderwijs zo in te richten dat efficiënt wordt omgegaan 

met de beschikbare middelen en er positieve onderwijskundige en financiële resultaten gereali-

seerd kunnen worden. Hiermee wordt ingezet op een formatie rond de 13,8 fte. Vanwege het 

verwachte stabiele leerlingaantal is in de begroting rekening gehouden met een continuering van 

het aantal groepen. Voor 2018 geldt dat er ook inzet is gerealiseerd door het inhuren van extern 

personeel. Dat geeft hier een vertekening van de inzet 
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9.3 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 

 
1.061  1.076  1.078  1.107 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

-  -  -  - 

(B3) Overige baten 
 

16  19  19  19 

         
Totaal baten 

 
1.078  1.095  1.097  1.126 

  
       

Lasten 
 

       

(L1) Personele lasten 
 

772  828  837  853 

(L2) Afschrijvingen 
 

37  30  27  32 

(L3) Huisvestingslasten 
 

62  57  57  57 

(L4) Overige instellingslasten 
 

129  120  120  125 

  
       

Totaal lasten 
 

1.000  1.035  1.042  1.068 

  
       

Saldo baten en lasten 
 

78  60  55  58 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

1  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat 
 

79  60  55  58 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de komende jaren positieve resultaten worden verwacht. Ook 

op de langere termijn (niet getoond) wordt rekening gehouden met positieve resultaten van 53.000 

euro en 33.000 euro in respectievelijk 2022 en 2023. Vanwege de wens om ook op schoolniveau 
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aan het gewenste weerstandsvermogen van 30% te voldoen is gestuurd op een positieve begro-

ting. Door directie wordt nagedacht over de besteding van de middelen om het weerstandsver-

mogen niet te ver te laten oplopen. 

 

In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor werkdrukver-

mindering van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit inge-

zet worden in een ruimere formatie om zo in te spelen op het verlagen van de werkdruk. 

 

 

 

 

9.4 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 
 

             426                430                433                466  

Financiële vaste activa 
 

                9                  -                    -0                  -    

         
Totaal vaste activa 

 
             435                430                433                466  

         
Voorraden 

 
               -                    -                    -                    -    

Vorderingen 
 

              38                  54                    54                    54    

Effecten 
 

               -                   -                 -                 -  

Liquide middelen 
 

             645                657                733                782  

         
Totaal vlottende activa 

 
             682                711                787                836  

         
Totaal activa 

 
         1.117            1.141            1.220            1.302  
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PASSIVA 

 
Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Algemene reserve 

 
             273                316                368                423  

Best. reserve publiek 
 

             286                285                285                285  

Best. reserve privaat 
 

             406                407                409                412  

Best. fonds publiek 
 

               -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat 
 

               -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen 

 
             965             1.007             1.062             1.120  

  
       

Voorzieningen 
 

              65                 53                 77                101  

Langlopende schulden 
 

               -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden 
 

              87                 81                 81                 81  

  
       

Totaal passiva 
 

         1.117            1.141            1.220            1.302  

 

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 afwijkin-

gen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Op het balansoverzicht is te zien dat de vaste activa in 2018 verder zullen stijgen. Dit als gevolg 

van de geplande investeringen in leermiddelen (2019) en in ICT (2021). Daarnaast is er rekening 

gehouden binnen de investeringen met stelposten. Er worden geen majeure investeringen ver-

wacht. 

Door de begrote positieve resultaten zal het eigen vermogen zich ook positief ontwikkelen. De 

voorziening groot onderhoud laat een wisselend beeld zien door de geplande onttrekkingen. 
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9.5 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 

prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur/toezicht. 

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 het bestuur 

wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s on-

derkent 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 be-

trouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve dienst-

verlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

9.6 Belangrijkste risico’s en onzekerheden  
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van 

risico’s. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende 

fronten. Jaarlijks is dit een terugkomend fenomeen. In dit hoofdstuk is reeds aandacht besteed 

aan de extra middelen die nu in het regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een 

positief risico/scenario. Vooralsnog is hierop sturen nog onzeker. 

Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van per-

soneelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. 

Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële risico’s, zeker gezien de ontheffing 

van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. In de begroting is daarvoor rekening gehou-

den met een fictieve aanstelling van 0,3 FTE om de vervanging van het ziekteverzuim te kunnen 

bekostigen.  

Ook als het gaat om groot onderhoudslasten 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’. Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur: 

Onderwijskwaliteit ook met betrekking tot Passend Onderwijs is een zaak die in ons land nog niet 

geheel is uitgewerkt. We hebben inmiddels de richting van Passend Onderwijs Berseba behoorlijk 

op ons netvlies. Uit gesprekken tussen schooldirectie/intern begeleiders en Berseba blijkt opnieuw 

dat de hele ontwikkeling van Passend Onderwijs nog verder moet worden uitgewerkt. Een en 

ander laat overigens onverlet dat we met elkaar ervaren de goede lijn ingezet te hebben. 
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De pedagogische vaardigheden van leerkrachten zijn van groot belang voor goed onderwijs. Een 

relatief jong team dat nog niet zo kan bogen op ervaring is daarbij een punt van aandacht. Middels 

scholing en begeleiding wordt er volop aandacht en zorg aan dit onderwerp besteed. 

De aanpassing van het inspectiekader (2017 formeel) is voor de school een kans maar kan ook 

een valkuil met zich meebrengen. Scholen dienen steeds meer vanuit eigen visie en kracht hun 

zorg voor kwaliteit en goed onderwijs gestalte te geven. De overheid zal zich vooral bepreken tot 

‘wat-vraag’ terwijl de school een grote verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de invulling 

van  ‘hoe’ goed onderwijs te geven. Een goed systeem voor interne kwaliteitszorg is daarbij van 

groot belang. 

9.7 Beheersing van 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 gebruik gemaakt van een aangepast risicoprofiel van 35%.  

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 

onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. 

De meerjarenbegroting 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 doorgerekend worden.  

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toerei-

kend 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. 

In 2018 zal het bestuur zich bezig blijven houden met het invulling geven aan een goede wijze 

van scheiding van bestuur en toezicht. Hiermee zal een goede verantwoording kunnen worden 

afgelegd over de door de school gerealiseerde resultaten. Het beschikbaar hebben van effectieve 

informatie middels de opgezette verantwoordingsrapportage is hierbij van belang.  

Door  de invoering van Passend Onderwijs doen we ervaring op met de nieuwe wijze van plan-

matige ondersteuning. De school ontwikkelt zich in het begeleiden van leerlingen met arrange-

menten. 

Om het kwaliteitsbeleid goed in te voeren wordt een kwaliteitsbeleidsplan uitgewerkt samen met 

een adviseur van ket KOC. Ook in het nieuw op te stellen schoolplan 2019-2023 krijgt dit onder-

werp een plaats.  

De school zal ook in 2018 verder gaan met het verbeteren van de pedagogische vaardigheden 

van de leerkrachten. Hier zullen de leerlingen van profiteren en zodoende meer en beter leren. 
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Met de verbeterde resultaten kan er nu duidelijk bepaald worden welke leerlingen intensieve zorg 

nodig hebben, en buiten de groep moeten worden geholpen. Tevens zal er meer aandacht komen 

voor de leerlingen die aan de bovenkant van de resultaten scoren.  

Voor Engels blijft de school zich richten op VVTO (Engels vanaf groep 1). Ons doel is dat 70% 

van de leerlingen in het vervolgonderwijs op het eerste rapport voor Engels minimaal een 6,5 

behalen. In najaar 2016 gold dit voor 68% van de leerlingen (15 van 22). In het najaar 2017 gold 

dit voor 67% van de leerlingen (12 van 18) 

Tenslotte zal het ingezette strikter begrotingsbeleid worden gecontinueerd in 2018,  mede gelet 

op de risico’s waarmee de school kan worden geconfronteerd.  
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10. 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 in de maand Maart overleg gevoerd met het hele team hoe de 

middelen het best besteed kunnen worden. Geconcludeerd is dat de meeste werkdruk wordt er-

varen in administratief werk in de onderbouw en extra instructie in de onderbouw. Daarom is be-

sloten te investeren in één dag inzet van een leerkracht bij gym (J.H. Vink – wtf 0,2125), hierdoor 

krijgen leerkrachten wekelijks 1 uur voor administratie extra. Daarnaast 1 dag inzet van een leer-

kracht in groep 3 en 4 (A.M. Meerker-Furster – wtf 0,2125) en 1 dag inzet van een leerkracht-

ondersteuner voor de kleutergroepen (J. van Dijk – wtf 0,2125) voor ondersteuning van leerlingen.  

Daarnaast zetten we de software van Gynzy voor gepersonaliseerd leren in, wat meteen het oe-

fenwerk van de leerlingen nakijkt.  

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing. 

 Begroting 2018 Realisatie 2018 

Ontvangen subsidie - 13.854 

Loonkosten OP - 10.090 

Loonkosten OOP - 1.706 

Overige kosten (Gynzy) 5.500 5.327 

Resultaat  - -3.269 
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11.  Bijlage: verantwoording besteding prestatiebox  

 
Hiermee leggen we verantwoording af van de besteding van de gelden van de prestatiebox.  
Het akkoord bevat de volgende vier actielijnen:  

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs  

2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering  

3. Professionele scholen  

4. Doorgaande ontwikkellijnen 
 

Ambities waar het bestuur zich specifiek op richt  
De school werkt aan de realisering van de volgende de ambities:  
- Ambities gericht op opbrengstgericht werken 

- Ambities gericht op professionalisering:  

 De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op 
orde 

 De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde 

 Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren 
-Ambities gericht op doorgaande ontwikkellijnen 
 

Doelstellingen welke voortvloeien uit de ambities  
We willen voor de groepen meetbare, hogere, maar ook haalbare doelstellingen hanteren voor rekenen 
en taal en lezen. De resultaten worden tegen deze doelstellingen afgezet, met leerlingen besproken en 
met ouders gedeeld. We willen bij opbrengstgericht werken de leerling in beeld krijgen.  
De leraren moeten weten wat ze met opbrengstgericht werken kunnen bereiken. Hiervoor is coaching 
van leerkrachten door lessenbezoeken en ondersteuning door interne en externe coaching noodzakelijk.  
We willen de bekwaamheid van leraren op orde laten zijn. Hiervoor is een goed inwerkplan nodig. 
We willen de kennis van de leerlijnen voor Rekenen, Begrijpend Lezen en  voor kleuters verdiepen. 
 
Inzet middelen prestatiebox 2018  
In 2018 zijn de middelen uit de prestatiebox ingezet voor schoolontwikkeling algemeen, kwaliteitszorg, 
kennis van de leerlijnen, kwaliteit van de zorg.  
Schoolontwikkeling waaronder pedagogisch klimaat: scholing PCM, document begeleiding nieuwe leer-
krachten. 
Kwaliteitszorg: ontwikkelen van een document volgens de ‘evaluatieve kwaliteitscirkel’ 
Kwaliteit van de zorg: er wordt meer ingezet op het bepalen van IQ bij leerlingen 
Leerlijnen: leerkrachten hebben cursussen gevolgd voor rekenen en begrijpend lezen; bij de kleuters 
worden de leerlijnen in ‘digikeuzebord’ uitgewerkt. 
 

Voortgang realisatie doelstellingen  
De resultaten van de Cito lovs toetsen halen de doelstelling. De resultaten worden besproken met leer-
lingen. De resultaten ten opzichte van de doelstellingen worden in de school in de gemeenschapsruimte 
gepubliceerd. Op de informatiemorgen, oudermorgen en ledenvergadering worden de resultaten ge-
toond en toegelicht.  
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Leerkrachten bespreken de opbrengsten in een bouwvergadering waarop een schoolbrede vergadering 

wordt belegd voor het bespreken van de schoolresultaten. Nieuwe leerkrachten worden begeleid aan de 

hand van het ‘inwerkmodel.’ Het rapport voor de kleuters bevat een voortgangsrapportage vanuit de 

leerlijne in ‘digikeuzebord.’ 

 

 

 



JAARREKENING 2018



BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 425.650     404.671     

Financiële vaste activa 9.340         -               

434.990         404.671         

Vlottende activa

Vorderingen 37.633       54.535       

Liquide middelen 644.674     599.167     

682.307         653.702         

Totaal 1.117.297      1.058.373      

PASSIVA

Eigen vermogen 965.195         885.704         

Voorzieningen 65.326          94.406          

Kortlopende schulden 86.776          78.263          

Totaal 1.117.297      1.058.373      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

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

 

Baten

Rijksbijdragen 1.061.435      995.101         984.858       

Overige baten 16.366           18.500          15.338         

Totaal baten 1.077.802      1.013.601     1.000.196    

Lasten

Personeelslasten 772.285         735.177         733.465       

Afschrijvingen 36.502           34.988          32.165         

Huisvestingslasten 61.615           55.250          59.264         

Overige lasten 129.192         123.300         142.131       

Totaal lasten 999.595         948.715       967.025       

Saldo baten en lasten 78.207           64.886         33.171         

Financiële baten en lasten 1.284            -                  1.676          

RESULTAAT BOEKJAAR 79.491           64.886         34.847         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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

over 2018 ad € 79491 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 76.924          
Bestemmingsreserves publiek 799               
Bestemmingsreserves privaat 1.768            

Totaal 79.491         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 78.207       33.171       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 36.502       32.165       

- Mutaties van voorzieningen 29.079-       6.775         

7.423         38.940       

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 16.902       106.885     

- Mutaties kortlopende schulden 8.513         29.175-       

25.415       77.710       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 111.045     149.821     

Ontvangen interest 1.284         1.676         

Totaal 1.284         1.676         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 112.329     151.497     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 57.481-       36.456-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 66.821-      36.456-      

Mutatie van liquide middelen 45.508       115.041     

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.

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 0 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 0 Vloerbedekking 20

Houten berging 0 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  5 - 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Waardering van de woningen

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

3 april 2019

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. 

Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde zonder 

afschrijvingen. 
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Financiële vaste activa

Leningen

De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 

daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 

effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan 

een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

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.

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.
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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.

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)

80,61%

48,84%

80,30%

2018

0,86

0,92

2017

7,86

7,86

7,38%

0,84

0,93

8,35

8,35

3,48%

50,83%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 46.584           -                    46.584             -                    -                    -                    46.584           46.584           -                    

Inventaris en apparatuur 263.248          165.042          98.206             57.481           2.369             22.049            131.269          290.805          159.536          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 131.909          76.230            55.679             -                    -                    12.084            43.595           129.920          86.325           

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 204.202          -                    204.202           -                    -                    -                    204.202          204.202          -                    

Totaal 645.943          241.272          404.671           57.481           2.369             34.133            425.650          671.511          245.861          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 29.924           27.555            2.369              

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 1.989             1.989             -                     

Totaal 31.913           29.544            2.369              

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Gebouwen 348.000          1-1-2017

Totaal 348.000          

Toelichting materiële vaste activa

Boekwaarde 

1-1-2018

Investeringen 

en verstrekte 

leningen

Des-

investeringen 

en aflossingen

Waardever-

anderingen

Boekwaarde  

31-12-2018

Overige vorderingen -                    9.340              -                    -                    9.340             

Totaal -                    9.340              -                    -                    9.340             

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen. In de staat 

van baten en lasten zijn € 7.557 aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met deze vastgoedbeleggingen.
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Vorderingen

Debiteuren 2.946              2.427             

OCW/EZ 23.696            47.846           

Overige vorderingen 9.794              -                    

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten -                    2.290             

  Overige overlopende activa              1.198 1.972             

Overlopende activa 1.198              4.262             

Totaal 37.633            54.535           

Liquide middelen

Kasmiddelen 283                256                

Tegoeden op bank- en girorekeningen 644.391          598.911          

Totaal 644.674          599.167          

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 196.028          76.924            -                    272.952          

196.028          272.952          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 284.986          799                -                    285.785          

284.986          285.785          

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 244.694          1.768              -                    246.462          

Bestemmingsreserve 1e waardering 159.996          -                    -                    159.996          

404.690          406.458          

Totaal 885.704          79.491            -                    965.195          

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

2018 2017

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 7.491              488                -                    -                    7.979             -                    7.979             

Voorziening voor groot onderhoud 86.914             24.000           53.567           -                    57.348           -                    57.348           

Totaal 94.406             24.488           53.567           -                    65.326           -                    65.326           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 7.491              488                -                    -                    7.979             -                    7.979             

7.491              488                -                    -                    7.979             -                    7.979             

Kortlopende schulden

Crediteuren 7.326              16.568           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.349            20.229           

Schulden ter zake van pensioenen 11.588            7.458             

Kortlopende overige schulden 20.762            10.944           

64.025            55.199           

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 22.751           23.064           

Overlopende passiva 22.751            23.064           

Totaal 86.776            78.263           

2018 2017

49



* 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 -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 976.102          914.330          912.934          

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 38.772           37.546           31.759           

38.772           37.546           31.759           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 46.562           43.225           40.165           

Totaal 1.061.435       995.101          984.858          

Overige baten

Verhuur 250                -                    -                    

Overige

  Verenigingsbaten 11.377           16.000           10.715           

  Overige baten personeel -                    -                    46                  

  Overige 4.739             2.500             4.577             

16.116           18.500           15.338           

Totaal 16.366           18.500           15.338           

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 561.854          539.203          566.057          

Sociale lasten 77.742           72.394           74.925           

Pensioenlasten 74.866           71.540           71.482           

714.462          683.137          712.464          

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 488                -                    10.813-           

Personeel niet in loondienst 28.946           -                    -                    

Overige

  (Na)scholingskosten 3.830             15.000           20.804           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 20.937           10.000           12.873           

  Kosten werving personeel 1.399             2.000             6.742             

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 1.247             3.000             5.484             

  Representatiekosten personeel 3.685             2.000             1.744             

  Overige 22.978           20.040           8.920-             

Totaal overige 54.075           52.040           38.726           

83.508           52.040           27.913           

Af: uitkeringen 25.685-           -                    6.912-             

Totaal 772.285          735.177          733.465          

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 13 FTE. (2017 13)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Begroting 2018 20172018
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Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 24.418           22.893           19.332           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 12.084           12.095           12.833           

Totaal 36.502           34.988           32.165           

Huisvestingslasten

Huur 30                  -                    -                    

Onderhoud 11.009           7.000             7.257             

Energie en water 14.457           12.000           11.841           

Schoonmaakkosten 5.958             8.000             5.585             

Belastingen en heffingen 4.386             2.750             3.894             

Dotatie voorziening onderhoud 24.000           24.000           28.000           

Bewaking/beveiliging 1.775             1.000             1.023             

Overige -                    500                1.664             

Totaal 61.615           55.250           59.264           
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Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 17.481           16.500           17.844           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.541             3.100             2.450             

Telefoon- en portokosten e.d 244                500                576                

Verenigingslasten 10.452           14.000           11.097           

Bestuurs-/managementondersteuning 13.836           20.000           29.931           

44.555           54.100           61.899           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 395                1.000             -                    

395                1.000             -                    

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 41.181           36.000           42.225           

Computerkosten 23.532           13.000           15.969           

Kopieer- en stencilkosten 7.486             6.000             7.764             

Overige lasten 200                -                    -                    

72.398           55.000           65.958           

Overige

Kantinekosten 2.791             2.000             2.888             

Cultuureducatie 409                2.200             1.110             

Abonnementen 2.550             2.000             2.107             

Overige 6.095             7.000             8.169             

11.845           13.200           14.274           

Totaal 129.192          123.300          142.131          

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.541             3.100             2.450             

Accountantslasten 2.541             3.100             2.450             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 1.284             -                    1.676             

Totaal 1.284             -                    1.676             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

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.

2. Steunstichting Stichting Waardenburg nee nee nee n.v.t.
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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 Directeur

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                  

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 111.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 75.233
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.823
Subtotaal € 87.056

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 87.056

Gegevens 2017

Functiegegevens Directeur

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

Omvang dienstverband 2017 (fte) 1,0

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 107.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 74.373

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.439

Totaal bezoldiging 2017 € 85.812

WNT-verantwoording 2018 - Vereniging tot het verstrekken van 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 Basisonderwijs op Gereformeerde 

Grondslag  van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging tot het verstrekken van 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.

A. Bor
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Jong de D.C.J. Voorzitter

Tuijl van G.C. Voorzitter toezichthouder

Schothorst van G. Lid

Middelkoop B. Lid

Trigt van A.A. Lid

Beek van de M.A. Lid

Leeuw de F.A. Lid

Kock de H. Lid

Krijgsman C. Lid

Walraven J. Lid
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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.

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

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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Controleverklaríng van de onafhankelijke accountant

:í

VAN REE / 'ACCOUNTANTS
S registeíaccountants en belastingadviseurs

1
l
i
l
I Koolhovenstíaat 11

3772 MT Bameveld

Postbus 272

3770 AG Bameveld

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Waardenburg e.o.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

T (0342) 40 85 08

F (0342) 40 81 41

barneveld@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK ní. 08107895

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Waardenburg ?e.o. te Waardenburg
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

m 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 basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Waardenburg
e.o. 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 toelíchting 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 basisonderwijs op
gereformeerde grondslag te Waardenburg e.o. zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 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.

Van Rce Accüuníanís is een líandelsnaam van Van Ree Accoumanís B'll.

Op al öLIZe []iens{en i iin de SRA-Al8emene vooíwaaíden Van íoepassing öie ,oeC]ep«M!eeLd Zijíl Ondel' nummeí b(}b8u% bii dü K3me{ Valí Koophandel Ie u![eehl.
Op veizoek woyöen deze kosleloos {oegeÏ+inden.



í

VAN REE ACCOUNTANTS
íegixíeíacco+iníamx en belaiíingadviíeuís

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de antícumulatie-

bepalíng van artikel l.6a WNT en artikel 51id 1(j) Uitvoeríngsregelíng 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 l.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. Verklaring over de ín het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

s bestuursverslag;
de overige gegevens.u

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.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekeníng
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
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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 continuïteitsveronderstelling, 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 jaarrekening
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 beïnvloedt 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 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

íí 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

*

*
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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 geschrifte, 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
continuïteitsveronderstelling 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 continuïteit 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 ínstelling haar continuÏteit 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.

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, 3 april 2019
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA



BIJLAGEN



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE EBEN-HAËZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.061.435 995.101    984.858    

Overige baten 4.989        2.500        4.623        

Totaal baten 1.066.425  997.601    989.481    

Lasten

Personeelslasten 772.285    735.177    733.465    

Afschrijvingen 36.502      34.988      32.165      

Huisvestingslasten 61.615      55.250      59.264      

Overige lasten 118.740    109.300    131.034    

Totaal lasten 989.142    934.715    955.927    

Saldo baten en lasten 77.282      62.886      33.553      

Financiële baten en lasten 441           -               427           

Netto resultaat 77.723      62.886      33.980      

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

Baten

Ledencontributies 3.540        1.500        2.635        

Collecten kerken/donaties/giften 280           -               100           

Opbrengsten acties -               7.000        -               

Baten inzake woningen 7.557        7.500        7.534        

Overige baten -               -               446           

Totaal baten 11.377      16.000      10.715      

Lasten

Personele lasten 937           -               427           

Acties -               3.000        -               

Representatiekosten -               -               25            

Leerlinggebonden activiteiten 1.329        3.500        1.409        

Lasten inzake woningen 1.454        2.000        1.817        

Overige lasten 6.733        5.500        7.420        

Totaal lasten 10.452      14.000      11.097      

Saldo baten en lasten 925           2.000        382-           

Financiële baten en lasten 843           -               1.250        

Netto resultaat 1.768        2.000        868           

2018 Begroting 2018 2017
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