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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de scholen die vallen onder de Stichting tot
het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag, gevestigd
te Alblasserdam.
Door middel van dit jaarverslag leggen we verantwoording af van het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar, evenals van de resultaten die uit dit beleid zijn voortgekomen. We geven inzage in alle belangrijke aspecten rondom de bedrijfsvoering, het beheer en de huisvesting van de scholen. Er wordt ingegaan op de personeelsbezetting, de leerlingenontwikkeling en het investeringsbeleid. Ook wordt
een analyse gemaakt van de financiële positie en het exploitatieresultaat.
Daarnaast is dit verslag bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar en de
resultaten die het management heeft geboekt.
Uiteraard wordt in diverse hoofdstukken ook ingegaan op het beleid voor de toekomst.
In 2020 mocht het onderwijs op onze scholen voortgang hebben. Door de coronapandemie en de maatregelen die daartegen genomen moesten worden, is het
een bijzonder jaar geweest, waarin we o.a. twee keer te maken kregen met een
sluiting van de scholen. De voortgang van het onderwijs en alles wat daarbij betrokken is, is door alle maatregelen op veel punten helaas bemoeilijkt. Door alle
bij de school betrokken personen is veel werk verzet, juist ook door de ongewone
omstandigheden waarin het onderwijs verkeerde; graag spreken we daarvoor
onze dank uit.
Echter, zo God onze werkzaamheden niet zegent, tevergeefs is onze arbeid.
Daarom is onze wens en gebed dat de Heere het onderwijs, door de kinderen op
onze scholen ontvangen, zou willen zegenen.
Dat geldt niet alleen voor het jaar 2020 dat voorbij is, maar ook voor de toekomst!
Alblasserdam, maart 2021,
H. v.d. Weteringh,
Algemeen directeur
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2. Algemeen
In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd hoe het de organisatie in het verslagjaar
2020 is vergaan.
De ‘Stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde
grondslag’ te Alblasserdam is de rechtspersoon waarvan de scholen uitgaan. Zij
heeft twee scholen onder haar beheer: de ds. Joannes Beukelmanschool in Alblasserdam (die twee locaties heeft) en de ds. Petrus Van der Veldenschool in NieuwLekkerland. Beide scholen zijn door fusie per 1 januari 2002 onder één bestuur
gekomen. De leerlingen van de ds. Joannes Beukelmanschool komen hoofdzakelijk uit Alblasserdam, maar ook uit Oud-Alblas en (enkele gezinnen) uit Hendrik
Ido Ambacht of Ridderkerk; die van de ds. Petrus van der Veldenschool komen
vooral uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk, met daarnaast enkele gezinnen uit
Bleskensgraaf, Brandwijk en Streefkerk.
De stichting gaat uit van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en de
Gereformeerde Gemeente in Nederland, beide te Alblasserdam.
Bestuursleden zijn naast de genoemde kerkgenootschappen afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk.
De samenstelling van het bestuur was ultimo 2020 als volgt.
Leden van het toezichthoudend deel van het bestuur:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

C. den Braber
L.A. Demmers
J.W. Koelewijn
D.R. Molenaar
K. Slager
C.J. van Vliet

Leden van het uitvoerend bestuur:
Dhr. A. van der Kuijl
Dhr. W. Heijns
dhr. J.J.H. Gortzak
Dhr. M.J. de Rijk
Dhr. J. Kerst

1e voorzitter
1e secretaris (waarnemend)
1e penningmeester

Het aantal bestuursleden per 31 december 2020 bedroeg 11 personen. In het jaar
2020 is er één toezichthoudend bestuurslid en één uitvoerend bestuurslid uitgetreden uit het bestuur. Deze vacatures waren eind 2020 nog niet vervuld.
De scholen hebben als grondslag de Heilige Schrift ‘als het onfeilbaar Woord van
God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis’. De Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn
vastgesteld door de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en
1619 worden geheel en onvoorwaardelijk onderschreven.
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Het hoofddoel van het onderwijs is het overeenkomstig Gods Woord en de Drie
Formulieren van Enigheid onderwijs geven en de kinderen leren en vormen in
overeenstemming met de hun geschonken gaven van hoofd, hart en handen opdat
ze onder beding van Gods onmisbare zegen in de maatschappij, waarin zij leven,
gestalte kunnen geven aan hun Bijbelse roeping God lief te hebben boven alles en
de naaste als zichzelf.
Organisatie bestuur en scholen
Het bestuur heeft als beleidsfilosofie het “besturen op hoofdlijnen”. Er is in het
bestuursconcept gekozen voor het concept ‘beleidsvormend bestuur’. De kern
hiervan is een bewuste ontvlechting van de rol en de taken van het bestuur en
het management. Het bestuur houdt zich op een strategisch niveau bezig met het
beleid. Het bestuur stelt de kaders vast voor beleid en ziet erop toe dat (uitgevoerd) beleid past binnen deze kaders.
Het bestuur kwam in het verslagjaar vijfmaal bijeen in gezamenlijk verband, als
besturende en toezichthoudende leden bij elkaar. Daarnaast hebben zowel de besturende als de toezichthoudende leden van het bestuur meerdere afzonderlijke
vergaderingen gehouden. Het uitvoerend bestuur heeft acht keer officieel vergaderd, de toezichthouders deden dat één keer. Uiteraard hebben de beperkingen
inzake de coronapandemie ook hun invloed gehad op deze aantallen.
Buiten dit vonden er bijeenkomsten plaats in de commissie financiën en tijdens
aanmeldingsavonden van nieuwe leerlingen.
Het bestuur heeft ook in 2020 gefunctioneerd volgens de leidraad van de bestuurscode van de PO raad, die gehanteerd is met aanpassingen op aangelegen punten.
De belangrijkste aanpassingen zijn gelegen in o.a. de identiteit van onze scholen
en de omstandigheid dat wordt afgezien van enige vergoeding door de leden van
het bestuur.
•

Betreffende identiteit:

Artikel 7- Opdracht
De PO raad schrijft in haar code Goed Bestuur o.a.:
… ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan
halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt;
… de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan
ontwikkeling en een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn;
Wijziging schoolbestuur:
ieder kind op een zodanige wijze onderwijs gegeven wordt dat in overeenstemming is met Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
de kinderen geleerd en gevormd worden in overeenstemming met de hun
geschonken gaven van hoofd, hart en handen.
de kinderen onder beding van Gods onmisbare zegen in de maatschappij,
waarin zij leven, gestalte kunnen geven aan hun Bijbelse roeping God lief
te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf.
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•

Betreffende vergoeding bestuursleden:

Artikel 25- Vergoeding
De PO raad schrijft in haar code Goed Bestuur o.a.:
-

Het intern toezichtsorgaan bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen vergoeding. Het intern toezichtsorgaan richt zich hierbij naar een daartoe door
de PO-Raad vast te stellen of aan te wijzen leidraad.
Het intern toezichtsorgaan maakt de vergoedingsregeling openbaar en verantwoordt deze jaarlijks in de jaarrekening.

Wijziging schoolbestuur:
De leden van het schoolbestuur zien af van enige vergoeding.
Bestuursdag
In februari organiseerde het bestuur een dag waarin samen met de directie, IBers en externen werd nagedacht over het thema herbergzaam onderwijs. Vanuit
verschillende invalshoeken werd doordacht in hoeverre het mogelijk en wenselijk
is om kinderen met diverse vormen van hulpvragen en ondersteuningsbehoeften
al of niet door te verwijzen naar vormen van speciaal onderwijs.
Een tweede thema op die dag betrof de communicatie, zowel vanuit de school als
hoe deze binnenkomt. Welke attitudes en vaardigheden zijn hierbij van belang?
Ook dit thema werd vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Bestuur en extern toezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het hebben en functioneren van de scholen.
Er zijn externe organen die hierop toezicht houden. Dit betreft voornamelijk de
onderwijsinspectie, arbeidsinspectie en gemeente (bv. brandweer). Er bestaat
met de hiervoor genoemde organen een professionele en goede samenwerking,
ieder in zijn eigen rol.
Bestuur en directie
De besturende bestuursleden hebben t.a.v. alle taken en bevoegdheden die bij of
krachtens de wet toekomen aan het bevoegd gezag en waarvan niet in het strategisch bestuursbeleidskader anders bepaald is of die voorbehouden zijn aan de
toezichthoudende bestuursleden, mandaat verleend aan de algemeen directeur.
De directie is belast met de leiding op de scholen en van het bestuurssecretariaat.
In de interne governance is sprake van een nauwe samenwerking die ook terugkomt in de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. De meeste onderwerpen
worden voorbereid door de (1e) secretaris en de algemeen directeur, daarbij ondersteund door het bestuurssecretariaat. Veelal maakt de algemeen directeur dan
wel de secretaris per onderwerp een memo met een situatieschets, overwegingen
en een voorstel tot besluitvorming. Dit proces van voorbereiding leidt tot een
agenda met vergaderstukken en overwegingen voor het bestuur. Vervolgens heeft
het bestuur alle ruimte om voorstellen te accorderen, bij te stellen of in het geheel
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niet te accepteren, met inachtneming van de specifieke taken van de besturende
en toezichthoudende bestuursleden en het mandaat van de algemeen directeur.
Normaliter vergaderen de besturende bestuursleden twee keer per jaar met de
voltallige directie, waarbij dan diverse onderwerpen besproken worden, bv. rond
het onderwijskundig beleid of de identiteit. Helaas konden deze vergaderingen in
het verslagjaar vanwege de coronapandemie niet plaats vinden.
De transparantie van het bestuurlijk proces wordt verantwoord door diverse
schriftelijke informatiemiddelen, zoals:
- schoolgids
>
per locatie, per schooljaar
- statuten
>
stichting, structureel
- nieuwsbrief aan ouders >
per locatie, variabel per schooljaar
- schoolkrant
>
per locatie, twee per schooljaar
- integraal jaarverslag
>
stichting, jaarlijks
- thema-avond
>
jaarlijks, bijv. over opvoeding.
Indien gewenst wordt er expertise ingebracht door externe deskundigen of worden
adviseurs geraadpleegd.
Het management bestaat uit een algemeen directeur en per locatie een locatiedirecteur. Op elke locatie zijn naast de locatiedirecteur groepsleerkrachten werkzaam, bouwcoördinatoren, intern begeleiders van de leerlingenzorg en een ICTer. Op alle locaties zijn onderwijsassistenten dan wel remedial teachers aanwezig.
Op alle locaties zijn mensen met conciërgetaken werkzaam. Twee locatiedirecteuren hadden voor 8 uur per week de beschikking over secretariële managementondersteuning, één locatiedirecteur van een aanzienlijk grotere school voor 13
uur. Daarnaast is een bestuurssecretariaat werkzaam voor 28 uur per week.
De algemeen directeur met gemandateerde bestuurstaken is integraal verantwoordelijk voor wat er in de scholen gebeurt, ook als hij delen van zijn taken door
mandateert aan anderen.
Hij verzorgt op strategisch gebied de beleidslijnen, terwijl de locatiedirectie de
dagelijkse leiding over het onderwijs op de locaties heeft.
Het directe aanspreekpunt voor de ouders is de leerkracht bij wie hun kind in de
klas zit. Het tweede aanspreekpunt is, indien nodig, de locatiedirecteur; daarna is
de algemeen directeur de volgende aanspreekmogelijkheid.
In deze structuur kan het onderwijzend personeel en de locatiedirectie zich concentreren op het onderwijs aan de kinderen in de klas en de afstemming hiervan
met de ouders.
Hiermee proberen we tevens maximaal de juiste aandacht te geven aan de kinderen in de klas, in het verlengde van onze achtergrond: het onderwijs aan onze
kinderen in overeenstemming met de identiteit van onze scholen.
Elke locatie heeft zijn eigen schoolgids. Alle locaties gebruiken hetzelfde computerprogramma voor administratie en leerlingvolgsysteem, zodat gegevens gemakkelijk uitgewisseld kunnen worden.
Bestuur en directie hebben met elkaar afgesproken op welke wijze, op welke terreinen en op welk moment verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de
realisatie van de gestelde doelen. In een vastgestelde beleids- en begrotingscyclus
7

is te zien wanneer de jaarlijks terugkerende verantwoording in de bestuursvergadering ingebracht dient te worden. Ook voor de meerjarige cycli is het bestuur
alert op de daadwerkelijke uitvoering.
Het bestuur beoordeelt de prestaties van het managementteam, i.c. van de scholen, regelmatig en systematisch door deze af te zetten tegen de expliciet gedane
beleidsuitspraken: de uitspraken over de te behalen doelen en het opereren van
de scholen binnen de uitgesproken handelingsruimte. Gegevens die daar niet over
gaan zullen niet in de beoordeling worden betrokken.
Als strategische doelstelling is geformuleerd dat de school systematisch zorgt voor
behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
Het schoolplan voorziet in een kwaliteitszorgcyclus van vier jaar. De algemeen
directeur laat zich over de voortgang van deze cyclus eens per kwartaal informeren.
Bestuur

Algemeen directeur
Secretariaat

Locatiedirecteur

Locatiedirecteur

Locatiedirecteur

Bouwcoördinator
IB-er
ICT-er
Managementondersteuning
Conciërge

Onderwijsassistent
Lerarenondersteuner

Leraar LA
Leraar LB

Medezeggenschap
Tot de invoering van de WMS in 2009 waren er vanwege principiële bezwaren
geen medezeggenschapsraden op onze scholen. Na de invoering van deze wet die
medezeggenschapsraden verplicht stelt, heeft zowel in 2009, 2014 als in 2019
een 2/3 meerderheid onder ouders en personeel op grond van art. 29 van deze
wet ingestemd met de wens van het bestuur om de in de wet neergelegde instemmingsrechten van de medezeggenschapsraad om te zetten in adviesrechten. Deze
omzetting van instemmings- in adviesrecht heeft op grond van de WMS een geldigheid tot het schooljaar 2024-2025.
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Er is sprake van een aparte medezeggenschapsraad voor zowel de ds. Joannes
Beukelmanschool als de ds. Petrus van der Veldenschool. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die de zaken behartigt die algemeen
en overkoepelend voor beide scholen gelden.
De diverse geledingen van de medezeggenschapsraden hebben in 2020 vijf maal
vergaderd. Daarin zijn bestuursbesluiten besproken en van advies voorzien, alsmede ook andere zaken die het onderwijs betreffen.
In het afgelopen jaar zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd tussen een delegatie van het bestuur (toezichthoudende en/of besturende bestuursleden) en van
de medezeggenschapsraad om de samenwerking te bespreken en waar mogelijk
verbeteringen aan te brengen. De oorzaak hiervan ligt in de eerste schoolsluiting
die half maart begon en deels tot de zomervakantie duurde, en daarna de verscherpte maatregelen m.b.t. vergaderen e.d. die zich rond de herfstvakantie alweer aandienden en in de rest van het verslagjaar alleen maar strikter werden.
Wel is per mail contact gehouden.
De gegeven adviezen en het meedenken van de raden worden door de school
gewaardeerd en zorgen voor meer draagvlak voor en kennis van het uitgevoerde
beleid.
Bestuur en intern toezicht
Als deel van het gehele bestuur hebben de toezichthouders ook in 2020 hun taak
weer uitgevoerd. In dat jaar kwamen de toezichthouders slecht twee keer bij elkaar. Dit had o.a. te maken met het coronavirus. Wat ook meespeelt is dat de
toezichthouders de vergaderingen van het uitvoerend bestuur bijwonen. Zo wordt
er meer efficiënt vergaderd en kunnen onderwerpen beter en sneller afgehandeld
worden. Dat reduceert dus ook voor de toezichthouders het vergaderwerk.
Ook dit jaar is bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak de toezichthoudersmatrix gehanteerd. Aan de hand van verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld
identiteit en onderwijskwaliteit is inzichtelijk gemaakt hoe de praktijk van het
schoolgebeuren gestalte heeft gekregen en welke resultaten er zijn bereikt. Nu de
toezichthouders met de zgn. toezichthoudersmatrix werken, kan er elk jaar specifiek aandacht aan een bepaald domein gegeven worden en een ander domein
kan desnoods aangepast worden als bepaalde zaken niet meer relevant zijn of
voldoen aan de gestelde doelen. Dat de matrix nut heeft, is duidelijk wel bewezen.
Er wordt gedacht om de matrix om het andere jaar te laten passeren, zodat het
uitvoerend bestuur meer tijd heeft om telkens één domein uitvoeriger door te
lichten.
Middels deze matrix kunnen we ook toezien op een rechtmatige en doelmatige
besteding van middelen.
De wettelijke taken van de toezichthoudende bestuursleden zijn ook in het verslagjaar uitgevoerd. De jaarrekening 2019 inclusief het bestuursverslag is goedgekeurd. Tijdens de behandeling van de begroting 2021 inclusief het daarop geente strategisch meerjarenplan binnen het voltallig bestuur is de goedkeuring door
het toezichthoudend deel verstrekt. Het toezichthoudende deelheeft formeel de
accountant aangewezen.
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De toezichthouders ontvangen een financiële kwartaalrapportage over inkomsten
en uitgaven van het achterliggende kwartaal. Deze wordt indien nodig besproken,
hetzij binnen de toezichthouders, soms ook binnen het gehele bestuur. Daarmee
houden wij het toezicht op de rechtmatige verwerving van middelen.
De driehoeksverhouding die nu is ontstaan (TB – GMR – UB) geeft voor de toezichthouders mogelijkheden haar toezichthouden meer handen en voeten te geven. Tweemaal per jaar wordt er door de toezichthouders met de GMR vergaderd.
Een punt van aandacht blijft de relevantie die deze vergaderingen hebben. Een
goede invulling van de agenda moet daarom het belang van dit overleg onderstrepen zodat het voor beide partijen van toegevoegde waarde is. De invulling van
de agenda was dan ook een van de redenen (naast de coronamaatregelen) dat de
toezichthouders in 2020 geen overleg hebben gehad met de GMR. Dit zegt niets
over de verhoudingen tussen de partijen, maar wel dat de zaken zodanig goed
verlopen dat er geen reden is om te overleggen. Uiteraard moet er een vinger aan
de pols blijven.
De bestuursvergaderingen worden door het toezichthoudend deel van het bestuur
voorbereid tijdens een speciaal daarvoor belegde vergadering van de toezichthouders. Dit heeft er toe geleid dat de toezichthouders, waar het gaat om de grote
lijnen, meer dan voorheen als eenheid naar buiten treden. Van belang is ook dat
de UB-vergaderingen door een of meer leden van de toezichthouders worden bijgewoond. Onderwerpen die de toezichthouders van belang vinden worden vanuit
genoemde vergadering aangedragen om met de besturende bestuurders in een
gezamenlijke vergadering ter bespreking aan te voeren. De algemene vergaderingen (dus toezichthoudende en besturende bestuurders bij elkaar) zijn daardoor
efficiënter en effectiever dan voorheen.
De algemene vergaderingen (dat zijn dus de toezichthoudende en de besturende
bestuursleden bij elkaar) worden, zoals we gewend zijn, geleid door de voorzitter
van het uitvoerend bestuur (en daarmee ook van het bestuur als geheel). Een
gedeelte van de agenda wordt echter ingevuld door het toezichthoudend deel. De
agendapunten van dit deel van de agenda worden opgesteld bij de afronding van
de vergadering van de toezichthouders, voorafgaand aan de betreffende algemene
bestuursvergadering.
Bij de onderwerpen in de drie hier bovenstaande alinea’s beschreven, wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk taak van het evalueren van het functioneren van
het uitvoerend deel van het bestuur.
Ondanks het gegeven dat de scheiding tussen bestuur en toezicht door deze maatregel meer concreet is geworden, blijven beide geledingen van het bestuur de
overtuiging toegedaan dat de eenheid van het bestuur gehandhaafd moet blijven.
Om die reden wordt er voortdurend nagedacht over de vraag op welke wijze deze
eenheid kan worden gewaarborgd. Ook dat is een punt van aandacht geweest in
2020. In een goede verstandhouding tot elkaar is nagedacht om (nog) meer samen te vergaderen om efficiëntie te waarborgen. Dat schept ook wederzijds vertrouwen en versterkt dat ook!
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Het bestuur heeft bij het vaststellen van de Code Goed Bestuur de bewuste keuze
gemaakt om betaalde en onbetaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders die volledig los staan van hun werkzaamheden als leden van het schoolbestuur, niet te vermelden in het jaarverslag. De desbetreffende bepaling uit de
standaard voor de Code Goed Bestuur waarin is vermeld dat betaalde en onbetaalde (neven)functies in het jaarverslag worden vermeld, is verwijderd in de Code
Goed Bestuur die voor de school van toepassing is. In het kader van de privacy
van de bestuursleden en de Wet AVG acht het bestuur het vermelden van betaalde
en onbetaalde (neven)functies niet wenselijk en in sommige situaties wettelijk
zelfs niet toegestaan.

3. Beleidsterreinen
Alvorens we hieronder de gebruikelijke indeling in de verschillende domeinen van
het schoolleven laten volgen, moeten we niet onvermeld laten dat het jaar 2020
het ‘coronajaar’ is geweest.
We hebben vanaf half maart bijna twee maanden te maken gehad met een van
overheidswege gesloten zijn van alle basisscholen, waarna enkele weken van een
‘halve openstelling’ volgden. Enkele dagen voor de kerst werden de scholen opnieuw gesloten.
Uiteraard hadden deze sluitingen van de scholen grote gevolgen. Natuurlijk voor
de scholen en het onderwijzend personeel: er moest een vorm van onderwijs op
afstand uitgevonden worden, waarbij aan de ene kant de kinderen thuis zo goed
mogelijk bereikt werden (niet alleen qua communicatie, maar ook didactisch),
maar aan de andere kant ook gezorgd werd dat er geen kinderen tussen wal en
schip zouden vallen, maar dat zij allen in beeld bleven bij de leerkrachten. Dat
laatste is gelukkig wel gelukt. Daarnaast bleek tegen de zomervakantie dat de
leerachterstanden van de kinderen gemiddeld genomen meevielen. Maar natuurlijk had het gedwongen thuis zitten van de kinderen voor hen ook sociale gevolgen: het niet meer ontmoeten van hun klasgenoten, betekende veel voor de
meesten van onze kinderen.
Buiten dit kwam er uiteraard ontzettend veel op onze ouders af die alles wat de
leerkrachten aanleverden om de kinderen thuis les te geven, werk te laten maken
en leerstof te laten beklijven, in goede banen moesten leiden. Dit heeft uiteraard
veel hoofdbrekens gegeven, zeker als er meerdere kinderen in het gezin in de
leeftijd van de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn.
Na afloop van de sluiting van de scholen (begin juni) hebben alle ouders dan ook
een blijk van waardering ontvangen voor de geleverde inspanningen. Dat betrof
ook de leerkrachten. We kunnen wel zeggen dat deze schoolsluiting het wederzijds
begrip van ouders en leerkrachten over aspecten van het lesgeven en het werk
van de kinderen heeft doen toenemen.
Zoals vele malen is benoemd, in onze gezinnen, op de scholen en in de kerken:
mogen wij met al het gebeurde en de over de wereld woedende ziekteplaag, inkeren tot onszelf en ons afvragen waarom en waartoe dit alles ons overkomt. Dan
zou dat een oorzaak zou zijn dat we zouden wederkeren tot Heere en ons in ootmoed en vernedering vanwege onze zonden voor Hem zouden neerleggen.
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Identiteit
Op onze school voelen we ons thuis bij het geestelijk klimaat, dat verbonden is
aan de namen van de mannen van de Reformatie en de Nadere Reformatie in de
16e, 17e en 18e eeuw. Daarom ontlenen onze scholen hun naam aan predikanten
die respectvolle vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie waren. Zij ijverden
in al hun gemeenten voor de doorwerking van de leer van Gods Woord – zoals die
opnieuw ontdekt werd ten tijde van de Reformatie – in het leven van de maatschappij. Hun eigen handel en wandel was hierin ten voorbeeld.
Daarmee behoren onze scholen tot de zogenaamde reformatorische denominatie
binnen het Nederlands onderwijsbestel.
In de praktijk betekent dit dat de kinderen van onze school allen tot de gereformeerde gezindte behoren en zijn aangesloten bij o.a. de Protestantse Kerk in Nederland (Nederlands Hervormd), de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde
Gemeenten in Nederland.
Het hoofddoel van onze scholen is het onderwijs geven overeenkomstig Gods
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. De zienswijzen en uitgangspunten
die hieruit voortvloeien, hebben uiteraard gevolgen voor alle overige beleidsterreinen en domeinen.
Zo zijn we als christelijke school het aan onze grondslag verplicht kwalitatief goed
onderwijs te bieden. Daarbij maken we de kanttekening dat kwaliteit slechts beperkt meetbaar is omdat een aantal essentiële factoren niet te kwantificeren zijn.
Het benoemen van personeel dat de grondslag van onze school van harte onderschrijft en daar ook in de praktijk op een duidelijke wijze uiting aan geeft, is ook
in 2020 een wezenlijk onderdeel geweest van het kunnen voldoen aan de opdracht
die de school zichzelf gesteld heeft.
Vanwege vertrek van personeel, gecombineerd met personeelswisselingen en veranderingen van werktijdfactoren kon in het verslagjaar een zestal nieuwe medewerkers benoemd worden. Van tevoren zijn voor dit doel gesprekken gevoerd met
sollicitanten.
Toegankelijkheid & toelating
Op onze school worden kinderen toegelaten van ouders die de grondslag van ons
onderwijs, te weten Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijven.
Het opvoeden van en onderwijs geven aan kinderen ‘naar de regel van Gods
Woord’ houdt o.a. in, dat we in onze levensstijl hieraan herkenbaar behoren te
zijn in handel en wandel. Ouders die hun kinderen op onze school inschrijven,
verklaren bij de inschrijving dat zij en hun schoolgaande kinderen zich aan de
schoolregels hieromtrent zullen houden.
Bij de aanmelding van leerlingen in januari wordt altijd speciale aandacht gegeven
aan de onder ons bekende punten van identiteit. Net als in vorige jaren is aandacht
besteed aan ouders die voor het eerst een kind op onze school wilden aanmelden.
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Kwaliteitsbeleid
We hebben als doelstelling op dit gebied dat de school systematisch zorgt voor
behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
Het schoolplan voorziet in een kwaliteitszorgsysteem voor vier jaar. Aan de hand
van een tweejaarlijks door het personeel in te vullen basisvragenlijst is een planning gemaakt voor de behandeling van de diverse kwaliteitsonderwerpen die hierbij naar voren komen. Net als vorig jaar hebben de locatiedirecteuren met hun
teams via deze planning een invulling van de schoolontwikkeling voor de komende
tijd gemaakt, op basis waarvan is ingepland op welke onderdelen men scholing,
ondersteuning e.d. nodig heeft. Voor het eerstvolgende schooljaar is dit uitgewerkt in een jaarplan en diverse deeljaarplannen.
In augustus 2019 is met een nieuw schoolplan 2019-2023 gestart. Daarin zijn de
beleidsvoornemens verwoord over de komende vier jaar. Ook hiervoor geldt dat
deze zijn uitgewerkt in een jaarplan en diverse deeljaarplannen.
In het verslagjaar is door de algemeen directeur twee keer met de locatiedirecteuren een formele bespreking gevoerd waarin de voortgang van onderwijskundige ontwikkelingen aan de orde kwam, evenals de financiën en het scholingsplan,
aspecten van de identiteit, zaken rondom het personeel en andere locatie specifieke onderwerpen. Daarnaast is er bijna dagelijks contact tussen locatiedirecteuren en de algemeen directeur over lopende zaken.
Met veel personeelsleden, inclusief de directie, zijn functioneringsgesprekken
en/of beoordelingsgesprekken gevoerd.
In 2020 heeft de inspectie het bestuur bezocht. Het bestuur kwam in het verslagjaar in aanmerking voor een “vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen (4JO)”.
Vanwege de coronapandemie paste de inspectie dit jaar 2 typen 4JO’s toe: reguliere 4JO’s en compacte 4JO’s. Op basis van de gegevens die bij de inspectie over
het bestuur en onze scholen bekend zijn en hun risico-inschatting daarbij, heeft
de inspectie bij ons een compact 4JO uitgevoerd. Dit compact 4JO bestond uit een
gesprek met het bestuur en de algemeen directeur. De inspectie ging daarbij uit
van de al bij haar aanwezige informatie. Daarbij beperkte de inspectie zich tot het
inschatten van risico’s.
Tijdens het gesprek heeft het bestuur toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op de
scholen wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast is er gekeken
naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen.
Het bezoek resulteerde erin dat de inspectie heeft geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een vervolgonderzoek nodig maken.
Naast dit bezoek heeft de inspectie de ds. Petrus van der Veldenschool digitaal
bezocht inzake het themaonderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie’. Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De
keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het
beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals
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leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast heeft de inspectie met de school gereflecteerd op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.
Voor alle scholen is het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit
van het onderwijs.
Er heeft in 2020 geen bestuurlijke visitatie plaats gevonden.
In 2020 is vanwege de coronapandemie bij de scholen geen Centrale Eindtoets
afgenomen.
Een drietal keren bezochten leden van de directie (al of niet digitaal) studiedagen
uitgaande van onze schoolbegeleidingsdienst (KOC Diensten) waar allerlei aspecten van ontwikkelingen rondom het onderwijs behandeld werden.
Ook wordt door de directie deelgenomen aan een vorm van intervisie waar studie
gedaan wordt naar het gedachtegoed van Covey in relatie tot onze identiteit.
Daarnaast werd driemaal een zogenaamd Landelijke Directieberaad door de directie bezocht. Naast deze drie formele bijeenkomsten werden vele keren extra digitale bijeenkomsten belegd om met andere directies van gelijkgestemde scholen
te spreken over de gevolgen van de afgekondigde sluiting van de scholen en andere maatregelen i.v.m. de coronapandemie. Zo werd bijvoorbeeld in samenwerking via het KOC tijdens de schoolsluiting een livestream ontwikkeld waarop Bijbelverhalen te horen waren die door collega’s van diverse scholen zijn ingesproken, zodat de kinderen ook in het thuisonderwijs de dag met Gods Woord konden
beginnen.
In het kader van de klachtenregeling zijn de vertrouwens-/ en contactpersonen
inclusief de directie in maart bij elkaar geweest om ervaringen uit te wisselen en
leerpunten te bepalen.
In 2019 is op de ds. Petrus van der Veldenschool een ouder- en medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd op een aantal kwaliteitsaspecten. Eind januari
is een avond met ouders belegd om de uitkomsten van dit onderzoek te evalueren
en door te vertalen naar de toekomst. Dit is uitgemond in daaruit voortvloeiende
acties en conclusies die beschreven zijn en die in het verslagjaar ingezet zijn.
Onderwijs en leren
Natuurlijk gaat het op de school in de eerste plaats om het geven van onderwijs
aan de leerlingen. Zowel het schoolklimaat, het didactisch handelen, de beschikbare onderwijstijd als het leerstofaanbod zijn hierop gericht. Daarnaast is er de
leerlingenzorg om passende ondersteuning te bieden aan kinderen voor wie dit op
enig terrein nodig is.
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Hieronder volgt het verslag van de drie scholen.

Ds. Joannes Beukelmanschool – locatie Rembrandtlaan
Onderwijs en personeel
Ook in 2020 is er weer veel tijd en energie gestoken in het geven van goed onderwijs aan de leerlingen. De uitbraak van het coronavirus in maart 2020 heeft er
echter voor gezorgd dat dit verslagjaar wel een heel bijzonder jaar is geworden.
Alle coronamaatregelen met voor de school, de leerlingen en de ouders als climax
de scholensluiting, zorgden er voor dat dit jaar heel anders verliep dan gepland
en verwacht. Reden te meer om dit verslagjaar niet te gaan vergelijken met andere verslagjaren.
Veel tijd en energie ging heen met het uitvinden en organiseren van onderwijs op
afstand, zowel voor de leerkrachten als de ouders. Behalve een drukke tijd is het
ook wel een heel leerzame tijd geweest. De leerkrachten moesten zich namelijk
sterk focussen op wat een goede instructie en begeleiding op afstand is. Veel ouders gaven aan nu meer begrip en inzicht te hebben gekregen als het gaat om het
dagelijks werk van een leerkracht. Zowel leerkrachten als ouders hebben zich ingeleefd in elkaars context of werkomgeving en dat heeft een groter wederzijds
begrip opgeleverd. Dat is winst!
Ook in 2020 was het plaatsen van drie leerkrachten voor één groep in een enkele
klas onvermijdelijk. Hoewel ongewenst verliep dit evenwel organisatorisch en onderwijskundig tot volle tevredenheid.
In het kader van de regeling werkdrukverlichting zijn in het verslagjaar naar ieders
tevredenheid de aangestelde onderwijsassistenten weer aan de slag gegaan. Het
vergrootte de slagkracht en flexibiliteit op de werkvloer en zorgde daadwerkelijk
voor taakverlichting onder de leerkrachten. Vanwege ziekte, uitval en de gevolgen
van de coronamaatregelen moesten de onderwijsassistenten noodzakelijkerwijs
meer dan in andere jaren voor een groep gezet worden. Ook moesten er helaas
ook groepen naar huis worden gestuurd omdat er geen passende vervanging gevonden werd. Meer dan in andere jaren werden er stagiaires met (meer dan) voldoende competenties voor een groep gezet als de nood aan de man kwam.
Leerstofaanbod
De externe cultuurcoördinator heeft in 2020 in samenwerking met de interne cultuurcoördinator via de gemeente dankzij een subsidieregeling een naschools aanbod aan muzikale vorming gearrangeerd. Tevens heeft zij voor een stuk gesubsidieerde nascholing muzikale vorming en cultuurgeschiedenis gezorgd gedurende
een aantal middagschooltijden, waarvan zowel de leerkrachten als de leerlingen
profijt hadden. Dit alles is een onderdeel van het plan om gericht aandacht te
besteden aan het onderwijs van hoofd, hart en handen. Het vigerende cultuurplan
ondergaat hiertoe ieder cursusjaar ook een update.
In groep 8 is per augustus 2020 de nieuwe methode ‘Taal Actief’ ingevoerd. Daarmee is het invoeringstraject van deze nieuwe taalmethode dan ook afgerond.
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In het voorjaar van 2020 is er een onderzoek uitgevoerd door het Kerstencentrum
in Veenendaal naar de al jaren achterblijvende rekenresultaten in vergelijking met
de taalresultaten. De rapportage van dit onderzoek heeft er inmiddels toe geleid
dat er m.b.t. het leerstofaanbod van ons rekenonderwijs richtinggevende afspraken zijn gemaakt ter verbetering van deze resultaten.
In verband met de al langer levende plannen om de huidige aardrijkskunde-methode te vervangen, is er eerder onder de reformatorische scholen een onderzoek
gestart om te bezien hoeveel draagvlak er is voor het uitbrengen van een eigen,
nieuwe aardrijkskundemethode die pas bij onze identiteit. Inmiddels is ontwikkelaar en uitgever EduSign gestart met het ontwikkelen van de lessen voor groep 5
en zijn er al enkele voorbeeldlessen gepresenteerd. De Ds. Joannes Beukelmanschool heeft al op deze methode ingetekend en inmiddels ook bijgedragen in de
opstart- en ontwikkelkosten van deze methode.
Omdat in 2020 twee leerkrachten de opleiding tot het behalen van een gymbevoegdheid zijn gestart, zijn er per direct ook weer twee leerkrachten bijgekomen
die gymlessen mogen geven. Dat heeft ook een positief, vernieuwend effect op de
lesinhouden.
Medio 2020 zijn er onder leiding van de meer- en hoogbegaafdheidscoördinator
de zogenoemde wekelijkse plusmomenten voor bepaalde leerlingen gestart. Deze
leerlingen worden meer uitgedaagd en aangesproken op hun werk- en denkniveau, waarbij specifiek wordt gekeken naar wat voor hen persoonlijk een sprong
voorwaarts in hun ontwikkeling zou betekenen. De coördinator ondersteunt daarbij ook het werk en de aanpak van deze leerlingen in de groep door regelmatig in
contact te treden met de groepsleerkracht.
Om in de kleuterbouw nog beter maatwerk te kunnen bieden in de ontwikkeling
van de leerlingen en daarbij een helder en eensluidend systeem van registratie,
lesplanning en rapportage te hebben, is er in de kleutergroepen medio 2020 een
overstap gemaakt van de voormalige KIJK-lijnen naar de Leerlijnen. In het verslagjaar is hierbij ook een stuk scholing van leerkrachten ingezet.
Naar aanleiding van een inspectiebezoek in het najaar van 2020 m.b.t. de praktijk
van ons burgerschapsonderwijs is gebleken dat ons leerstofaanbod om een duidelijker en systematischer doorgaande lijn vraagt. Er ligt vanaf 2020 dan ook een
doelstelling om binnen afzienbare tijd tot zo’n heldere leerlijn te komen.
Omdat er in 2020 nadrukkelijker en bewuster wordt gewerkt vanuit de kernwaarden van ons christelijk onderwijs, ontstond er ook de behoefte om dit voor de
kinderen heel praktisch handen en voeten te geven. In 2020 is een werkgroep
gestart om deze praktische christelijke identiteit concreet uit te werken in een
aantal lessen per periode, volgens de structuur van de Tien Geboden, waarin de
kernwaarden van ons christelijk onderwijs naar voren komen.
Onderwijstijd
Ook in 2020 zijn er verspreid over het jaar lesvrije (mid)dagen ingeroosterd om
de grootste werkdrukpieken voor het personeel weg te nemen. Omdat deze tijd
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afgetrokken wordt van de het totaal aantal vakantie-uren, wordt hiermee geen
onderwijstijd ingeleverd.
Didactisch handelen
In 2020 is er vanwege de scholensluiting geen Cito-eindtoets afgenomen in groep
8. Voor dat jaar is er dus moeilijk of geen terugkoppeling te maken tussen de
eindtoetsresultaten en het didactisch handelen. Evenwel stond in 2020 het didactisch handelen nog meer dan in andere jaren in de schijnwerpers. Aanleiding hiertoe was de uitslag of rapportage van een gehouden verdiepend onderzoek naar
de achterblijvende resultaten van ons rekenonderwijs. Naar aanleiding van deze
rapportage is er een sterke focus gelegd op de instructievaardigheden van de
leerkracht, het afsprakenkader van de rekenmethode, heeft het zogenoemde onderpresteren van leerlingen de aandacht, als ook het werken aan eigenaarschap
bij de leerling. Tevens is het groepsplan vernieuwd en fungeert dit meer dan vroeger als een lesplanner en doelenlijst voor de komende periode. Voor dit alles worden gerichte klassenbezoeken afgelegd en is er medio 2020 een kwaliteitsteam
samengesteld dat sturing geeft aan dit verbetertraject.
Het pedagogisch/didactisch handelen was periodiek ook onderwerp van bespreking op teamvergaderingen en alle leerkrachten werden intern goed op de hoogte
gehouden van relevante didactische inzichten vanuit de vakliteratuur.
Zorg en begeleiding
In de verslagperiode werd opnieuw gebruik gemaakt van de diensten van het Kerstencentrum in Veenendaal. Belangrijke persoon in deze was de orthopedagoog,
die onze school regelmatig bezocht en de consultatiegesprekken bijwoonde. Tijdens de consultatiedagen schoof zo nu en dan ook de schoolmaatschappelijk werker en schakelfunctionaris vanuit het CJG aan. Het ondersteuningsteam wist waar
nodig de weg naar het loket van Berséba te vinden. In 2020 was er op de locatie
Rembrandtlaan ook met een zekere regelmaat het zogenoemde opvoedingsspreekuur.
Zowel de directie als de IB-ers woonden periodiek de bijeenkomsten bij die georganiseerd werden door ons samenwerkingsverband Berséba om daar op de hoogte
te blijven van de laatste ontwikkelingen m.b.t. onze leerlingenzorg. Het ondersteuningsteam vergaderde in het verslagjaar periodiek, waarbij alle facetten van
de leerlingenzorg op onze schoollocatie werden doorgesproken.
In 2020 werd door een beperkt aantal leerlingen weer gebruik gemaakt van het
project brugcoach, een initiatief vanuit de gemeente Alblasserdam. Daarmee worden de sociaal kwetsbaardere leerlingen vanuit groep 8 begeleid tot en met de
brugklas van het voortgezet onderwijs om daar een sterkere start te kunnen maken.
In het verslagjaar is er opnieuw leerlingenzorg verleend op basis van de onderwijsbehoeften van het kind, verwoord in groepsplannen die periodiek werden geevalueerd.
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Voor wat betreft de monitoring van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen, hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in het verslagjaar ook
zelf de leerlingenmodule van het programma ZIEN! weer ingevuld, dit ter completering van het beeld van hun ontwikkeling. Ook werden er sociogrammen afgenomen.

Ds. Joannes Beukelmanschool – locatie Weversstraat
Ook bij deze school willen we onder kopjes enkele onderwerpen noemen die aandacht hebben gekregen.
Leerstofaanbod
Ook in 2020 is weer volop aandacht gegeven aan seksuele opvoeding door middel
van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. De ouders lezen in iedere nieuwsbrief
welke les er aan de beurt is, kunnen de inhoud van deze les in de brochure erop
naslaan en met behulp van de brochure ook thuis aandacht aan het betreffende
onderwerp geven, zodat opvoeding en onderwijs thuis en op school samen opgaan.
Een aantal jaren werken we nu met de methode ‘News2Learn’. Een leerlijn die
media-educatie en begrijpend lezen ineen heeft geschoven. In de lessen wordt
‘close-reading’ toegepast, een manier van teksten lezen die leerkracht en leerlingen dwingt om goed tot een tekst door te dringen; een noodzakelijke tegenhanger in onze tijd waar het beeld het woord en het Woord dreigt te verdringen.
Tevens is in dit kader ook vermeldenswaardig dat de methode voor biologie ‘Wondering the world’ ook deze elementen in zich heeft. In 2017 is een brochure uitgegeven over de achterliggende visie op mediaopvoeding die de school voorstaat
en die tevens als leidraad kan functioneren voor de mediaopvoeding in de gezinnen. Deze brochure is nog steeds beschikbaar.
Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 is de aangepaste reformatorische versie van de
taalmethode ‘Taalactief’ volledig ingevoerd, we zijn vier jaar geleden begonnen bij
groep 4. Nu kunnen ook de kinderen uit groep 8 hiermee werken.
Daarnaast is de visie op rentmeesterschap voortdurend onder de aandacht door
gebruik te maken van zogenoemde ‘grondstoffenunits’. Dat zijn verrijdbare stalen
units waarin diverse bakken zijn geïntegreerd waardoor afvalscheiding bij de bron
kan plaatsvinden. GFT, plastic, papier en restafval worden aldus apart ingezameld
en kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Daarnaast verzamelen we
als school ook batterijen, cartridges uit printers, oude of defecte mobiele telefoons, frituurvet en plastic doppen. Met de opbrengst die we daar mee genereren
steunen we goede doelen of schaffen we (nieuwe) materialen aan om onze school
een afvalvrije school te laten blijven.
Er is ook een vervolg gegeven aan de nadere toerusting van kinderen uit groep 8
voor het VO en het toewerken naar een volwaardig en dekkend curriculum techniek voor de basisschool.
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Onderwijstijd
Het hanteren van een aantal lesvrije mid- of woensdagen ter spreiding of verlaging
van de werkdruk blijkt wederom te voldoen aan de verwachtingen van de leerkrachten, met dat verschil dat het er dit jaar minder waren dan voorgaande jaren.
Ook nu is er in de verdeling zo veel als mogelijk is, rekening gehouden met de
wensen van de ouders.
Didactisch handelen
Het managementteam (directie, bouwcoördinatoren en IB-ers) verrichtte klassenbezoeken waarin gekeken werd naar aspecten van het pedagogisch en didactisch
handelen. O.a. de instructievaardigheden hebben prominent onze aandacht, ook
door middel van collegiale consultatie. Daarbij formeren we een meer eenduidige
aanpak in didactiek en klassenmanagement zodat de verschillen tussen de groepen onderling op pedagogische aanpak en didactische benadering niet te groot
zijn.
Er is verder scholing gevolgd in het PCM (Process Communication Model) om de
karakterverschillen tussen kinderen goed te kunnen duiden en daardoor beter aan
te sluiten bij hun specifieke taal en gewoonten. Gecombineerd met het verder
aanleren van persoonlijke en sociale competenties d.m.v. de zogenoemde ‘zeven
gewoonten’ geeft dit totaal een meer preventieve aanpak op sociaal/emotioneel
gebied en op de intrinsieke motivatie om te leren.
Zorg en begeleiding
Ook in het achterliggende verslagjaar hebben we weer gebruik gemaakt van de
leerlingbegeleiding van KOC Diensten.
De school is aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband
Berséba voor Passend Onderwijs. Wij werken daarin nauw samen met andere reformatorische scholen in onze regio.
Ook op onze school wordt gewerkt met een zogenoemd ondersteuningsteam (OT).
Het bespreken van wat kinderen nodig hebben om te kunnen blijven ontwikkelen,
ook ten opzichte van hindernissen die niet direct aan de school gerelateerd zijn,
heeft een vaste plaats in de besprekingen van het ondersteuningsteam. De schakelfunctionaris vanuit jeugdzorg (schoolmaatschappelijk werker) is, indien nodig,
daarbij aanwezig. Het ondersteuningsteam kan zelfstandig en kwalitatief onderbouwd toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen bij het loket van Berséba. Verder
maakten we gebruik van ambulante dienstverlening van o.a. het speciaal onderwijs.
De school is in het verslagjaar voortgegaan met het werken met een zogenoemde
plusklas en klusklas.
Plusklas: een aantal kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) met hoge scores
in het zelfstandig werk in de klas en voor de CITO- en methode-toetsen, maar dat
tegelijkertijd nog problemen heeft met het ‘leren leren’ oftewel hun studie-attitude, krijgt binnen de plusklas extra werk aangeboden dat hoger ligt en breder
georiënteerd is dan het gemiddeld niveau van die jaargroep. Alle projecten duren
tien weken met in totaal maximaal vier lesuren per week waarna bezien wordt of
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deze leerlingen zodanig gegroeid zijn in zelfstandig studeren dat ze in hun eigen
groep verder kunnen.
In dit project wordt voortdurend nagedacht over de inhoud van het werk, blijven
we goed volgen of de plusklas functioneel is en welke basisondersteuning er voor
deze leerlingen in de klas aanwezig moet zijn.
Klusklas: dit betreft een groepje met leerlingen die buiten de klas compensatie
nodig hebben voor de voor hen te sterke gerichtheid op cognitief onderwijs. Het
gaat bij deze leerlingen om ervaringsleren waarbij we duidelijk waarnemen dat
het welbevinden van deze kinderen in de klas stijgt naarmate ze in de klusklas
actief zijn. We leggen tijdens de activiteiten zoveel als mogelijk is een relatie met
het leren in de klas. Door de inzet van deze klusklas blijkt dat het voor een aantal
leerlingen heel goed is om een zeker evenwicht te ervaren tussen cognitief leren
en leren door doen.

Ds. Petrus van der Veldenschool
Onderwijs geven is meer dan uitleggen, oefenen met moeilijke vraagstukken, lessen leren en verhalen vertellen. Om onze leerlingen effectief onderwijs te bieden
moet dit voldoen aan een aantal componenten, waarvoor doelen zijn vastgesteld.
Hoewel dit veel breder is dan hier in een paar woorden kan worden neergezet,
beschrijven we hieronder enkele belangrijke elementen die we inzetten om doelgericht aan kwalitatief onderwijs te werken.
Leerstofaanbod
Vanaf augustus 2020 hebben we de taalmethode ‘Taalactief’ compleet in huis.
Kwalitatief scoort deze methode hoger dan zijn voorgangers. Met zinsontleding en
woord-benoemen wordt in groep 4 al een begin gemaakt. Hierdoor komt er minder
druk in de hogere jaren te liggen, hetgeen we als positief ervaren. Een knelpunt
blijft nog steeds het begrijpend lezen. Dit komt niet echt aan bod in ‘Taalactief’.
Hierdoor zijn we genoodzaakt om de toevlucht tot andere methoden te nemen.
Jaren hebben we gewerkt met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Nu verkennen we de
mogelijkheden bij ‘News2learn’. Laatstgenoemde methode sluit namelijk beter
aan bij onze identiteit.
De groepen 3 tot en met 8 werken met de digitale biologie-/techniekmethode
‘Wondering the world’. In deze christelijke methode staat het bewonderen van
Gods schepping centraal. Divers materiaal dat bij de methode is geleverd zorgt
ervoor dat kinderen proefjes kunnen doen, buiten op het veld planten of kleine
insecten verzamelen en deze met het vergrootglas bewonderen. Zo wordt bijvoorbeeld het gistingsproces in beeld gebracht door natuurlijk materiaal (grond, plantenresten etc.) te verzamelen en in een bak te laten gisten. Kortom, de natuur
wordt heel dichtbij gebracht om zodoende de ogen te openen voor al het mooie /
bijzondere dat de Heere ons in de schepping heeft gegeven.
Met de aanschaf van de methode ‘Vertel het door’ voor groep 8 hebben we deze
nu voor alle leerjaren in huis. Voor groep 8 geldt eveneens dat de lay-out meer
aanspreekt.
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We besteedden in groep 8 aandacht aan media-opvoeding. Een agente van de
politie heeft voorlichting gegeven over sexting. Verder wordt er tijdens de reguliere lessen gewezen op het gevaar van het verkeerd omgaan met media. Daarbij
betrekken we dan ook gebruik van alcohol en drugs. Een medewerker van de
stichting ‘Voorkom’ heeft hierover voorlichting gegeven.
Eén leerkracht volgde een nascholing voor het werken met meer-en hoogbegaafde
kinderen. Nu ons systeem, via het computerprogramma DHH-PO, een aantal jaren
draait, zijn we in staat om dit verder te perfectioneren. We horen van ouders terug
dat de screening, het invullen van vragenlijsten door ouders èn leerkrachten en
de daaropvolgende gesprekken verhelderend werken en een goed inzicht geven
in de ontwikkeling van hun kind.
Er is nog steeds veel aandacht voor expressie. Nieuwe leerkrachten worden bijgeschoold in het geven van een goede teken- en/of handvaardigheidsles. Het jaarlijkse lunchconcert moesten we vanwege de lockdown schrappen. Gelukkig hebben we wel een vervolg kunnen geven aan de blokfluitlessen.
Didactisch handelen
Het implementeren van activerende werkvormen vinden we nog steeds van groot
belang. Elke maand wordt een activerende werkvorm aangeboden. Kinderen oefenen in duo’s of in groepjes van vier. Ze stellen elkaar vragen en oefenen met de
aangeboden leerstof. Het didactisch handelen blijft voor ons een aandachtspunt.
Op elke bovenbouwvergadering wordt hier aandacht aan besteed.
Schoolklimaat
Onze school is een afvalvrije school. Met de kinderen werd en wordt hier veel
aandacht aan besteed. Niet alleen het nadenken over een schoner leefmilieu, maar
ook het houden van schoonmaakacties in de nabije omgeving moeten leiden tot
een bewust omgaan met de schepping. Nu we dit een aantal jaren doen merken
we aan de kinderen dat het een ingeslepen gewoonte wordt om afval te scheiden.
Het plein ziet er verzorgder uit dan een aantal jaren geleden. We hebben de afvalbakken van het plein gehaald. Al het afvalmateriaal wordt in de school verzameld.
We hechten er groot belang aan dat elk kind op onze school zich veilig voelt. Alle
leerkrachten observeren de kinderen en vullen scores in over de betrokkenheid en
het welbevinden van hun leerlingen. Daarnaast vullen kinderen uit de groepen 5
tot en met 8 zelf de zogenoemde leerlingenvragenlijst in. Hierin geven ze weer
hoe veilig ze zich op school voelen, of ze door andere kinderen worden gepest en
of hun leerkracht aan hen een veilige leeromgeving biedt. Ook worden sociogrammen afgenomen waarbij we in kaart krijgen hoe de onderlinge verhoudingen tussen leerlingen zijn, zodat we -indien nodig- daarop kunnen anticiperen.
In januari belegden we een ouderavond naar aanleiding van het onderzoek dat
Compaen-groep op de school verrichtte. De thema’s identiteit/communicatie, leerlingenondersteuning en schoolklimaat stonden in dit onderzoek centraal. De behaalde resultaten werden toegelicht en aangeduid werd wat dit inhoudt voor
school en ouders. Vervolgens gaf de locatiedirecteur aan op welke punten actie
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ondernomen wordt. Hierna gingen ouders en leerkrachten in zes groepen aan de
slag met de opdracht vanuit Compaen-groep: geef de school een compliment,
benoem een actiepunt en geef bij dit actiepunt aan hoe u als ouders daaraan mede
gestalte wilt geven. Deze opdracht bespraken we met elkaar na.
Het was een goede en leerzame avond, waarbij de saamhorigheid werd gevoeld.
Een samenvattend actieplan werd opgesteld en naar de ouders verzonden.
Inmiddels zijn nagenoeg alle actiepunten opgevolgd. Eén actie moest door de coronamaatregelen worden opgeschoven naar 2021: een zogenoemde audit door
Berséba. Dit houdt in dat de kwaliteit van onze zorg aan een verbrede analyse
wordt onderworpen.
Zorg en begeleiding
In de ondersteuning van onderwijsbehoeften van kinderen blijven we voortdurend
waken voor onze kwaliteit. Indien mogelijk proberen we daar verbetering in aan
te brengen. De ouders zullen gemerkt hebben dat er de laatste jaren een toename
is van betrokkenheid van ouders hierin. Zij worden geïnformeerd, uitgenodigd op
gesprekken over de ontwikkeling van hun kind en betrokken bij de planning van
hulp-trajecten.
De school is aangesloten bij het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband
Berséba voor Passend Onderwijs en werkt daarin nauw samen met andere reformatorische scholen in onze regio.
Net als op de andere scholen wordt gewerkt met een zogenoemd ondersteuningsteam. Het bespreken van zorgen in de ontwikkeling van kinderen die niet direct
aan de school gerelateerd zijn, heeft een vaste plaats in de besprekingen van het
ondersteuningsteam. De schakelfunctionaris vanuit jeugdzorg (schoolmaatschappelijk werker) is vaak daarbij aanwezig. Het ondersteuningsteam kan zelfstandig
en kwalitatief onderbouwde toelaatbaarheidsverklaringen aanvragen bij het loket
van Berséba.
Er is voor twee kinderen gebruik gemaakt van ambulante begeleiding voor individuele leerlingen. Ambulant begeleiders observeerden leerlingen, coachten leerkrachten en hielden besprekingen met ouders en leerkrachten over kinderen die
met name op het sociaal-emotionele vlak waren vastgelopen.
In samenwerking met de gemeente Molenlanden en Driestar-Educatief werden
dyslexieverklaringen afgegeven en volgden dyslectische kinderen een aangepast
traject.
Voor de begeleiding van een kind naar het voortgezet onderwijs is een coachingstraject via Vivenz ingezet.
Ook dit jaar zijn SOVA-trainingen gegeven door de onderwijsassistent. Dit gebeurt
onder schooltijd. Kinderen met dezelfde problematieken worden in kleine groepjes
bij elkaar geplaatst en trainen met elkaar op weerbaarheid, jezelf beheersen, luisteren naar de ander etc.

Verwijzing
Er zijn van de ds. Joannes Beukelmanschool in het verslagjaar negen kinderen
verwezen naar het speciaal basisonderwijs; vorig jaar waren dat er twee.
Voor de ds. Petrus van der Veldenschool is dit aantal één (vorig jaar twee).
22

Passend onderwijs
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op
een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod,
ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. We evalueren periodiek
of het aanbod het gewenste effect heeft en stellen de interventies zo nodig bij.
We hebben in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat we onder extra ondersteuning verstaan en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling
op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen we in
het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.
Voor deze doelstellingen hebben we zowel de gelden vanuit de lumpsum als de
gelden van het samenwerkingsverband uitgegeven. Het betreft dan bestedingen
aan:
 Inzet interne begeleiding
 Remedial teaching binnen en buiten de groep/extra handen in de groep /
gericht op ondersteuning aan leerlingen, evt. externe inzet trainingen e.d.
 Inzet personeel voor ondersteuning van hoog0 en meerbegaafde kinderen
 Formatieve interventies in bijzondere situaties, gericht op realiseren extra
ondersteuning aan leerlingen
 Externe kosten inzet externen (bijv. orthopedagogen in OT)
 Zorgklas (reservering tussenvoorziening)
 Uitgaven aan materiaal
Deze doelen zijn bij de beschrijving van het schoolplan en het ondersteuningsprofiel vastgesteld in besprekingen met de schoolteams, het bestuur, de medezeggenschapsraden en ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

4. Opbrengsten
Leerlingenpopulaties
De ds. Joannes Beukelmanschool (03LQ) beschikte in het verslagjaar over twee
gebouwen welke op ongeveer een kilometer van elkaar in Alblasserdam zijn gevestigd. De hoofdlocatie van de school heeft een nieuw gebouw (2015) waarin
tevens een organisatie voor gehandicaptenzorg en een peuterspeelzaal zijn gevestigd; met deze twee instellingen wordt een zgn. brede school gevormd. Dit
nieuwe gebouw bestaat voor wat het schoolgedeelte betreft uit 16 lokalen. Het
andere, daterend uit 1954 heeft 10 lokalen.
Aan de school waren in eind 2020 53 personeelsleden verbonden, die met elkaar
42,2 formatieplaatsen vervulden.
Het leerlingenaantal was op 1 oktober 2020 582 leerlingen. Dat zijn 19 lln. minder
dan in 2019.
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De ds. Petrus Van der Veldenschool (23UX) beschikt over een gebouw dat in 1990
nieuw gebouwd is. Na diverse uitbreidingen bestaat het uit 11 lokalen.
Aan de school waren eind 2020 17 personeelsleden verbonden, die met elkaar
11,8 formatieplaatsen vervulden.
Het leerlingenaantal was op 1 oktober 2020 157 leerlingen, 6 minder dan vorig
jaar. De verwachting is dat het leerlingenaantal op de school zal stabiliseren rond
de 160 leerlingen.

In januari 2020 konden er 20 en 89 leerlingen worden ingeschreven bij respectievelijk de ds. Petrus van der Veldenschool en de ds. Joannes Beukelmanschool voor
het nieuwe schooljaar 2020-2021 en daarna.
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Inschrijvingen:
Joannes Beukelmanschool
Petrus van der Veldenschool

012013
82
28

012014
86
31

012015
70
31

012016
82
22

012017
72
24

012018
67
14

012019
77
11

012020
89
20

Resultaten
Gedurende de ‘schoolloopbaan’ van de leerlingen wordt op vaste momenten nagegaan of zij zich naar verwachting ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden
met de hun geschonken talenten.
De (basis)school biedt de leerlingen een basis voor een vervolgopleiding. Die basis
moet goed zijn en een van de doelen van de school is dan ook dat de resultaten
van de leerlingen tenminste liggen op het niveau dat verwacht mag worden.
In 2020 is vanwege de coronapandemie bij de scholen geen Centrale Eindtoets
afgenomen.
We wijzen er telkens op dat we moeten oppassen om ons onderwijs alleen op
technische manier te bezien. Ten diepste zien wij ons onderwijs immers toch in
de hoop dat het dienstbaar mag zijn tot uitbreiding en bevordering van Gods Koninkrijk. Hoewel in alle verbanden in en rond de school alleen maar tekorten aan
onze zijde zijn aan te wijzen, mocht het onze bede zijn dat de Heere ook deze
middelen nog met Zijn zegen zou willen achtervolgen.

5. Personeel
Voor beide scholen kunnen we over 2020 spreken van een goede personeelsvoorziening. Gecombineerd met personeelswisselingen en veranderingen van werktijdfactoren kon in het verslagjaar een zestal nieuwe personen benoemd worden.
Wel moeten we hierbij aantekenen dat – hoewel dit geen formele vacatures betreft
– gedurende het gehele jaar personeel op de verschillende locaties vervangen
moest worden vanwege ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Hierbij
noemen we vooral de zorgen rondom de personeelsvervanging i.v.m. de coronapandemie. Personeelsleden met een dreigende besmetting dienden thuis te blijven
en dat was ook het geval als huisgenoten een positieve coronatest kregen. Zeker
in de maanden van het laatste kwartaal heeft dit de directie veel hoofdbrekens en
tijd gekost. Het is gelukt om telkens vervanging te vinden en er hoefden niet
gehele klassen voor dagen achterheen naar huis gestuurd te worden, laat staan
dat de school gesloten moest worden vanwege teveel coronabesmettingen. Toch
was er uiteraard sprake van veel versnippering doordat verschillende leerkrachten
in een week onderwijs gaven aan een groep kinderen.
Onze gewaardeerde invallers hebben gelukkig veel werk verzet, waarvoor we hen
erkentelijk zijn.
Wat betreft de ds. Petrus van der Veldenschool bleef het aantal groepen in het
verslagjaar zeven. De totale formatie (aantal FTE - voltijd-formatie-eenheid) bleef
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dan ook ongeveer gelijk (daling met 0,1 FTE). De formatie voor het onderwijsgevend personeel is met 0,4 FTE gedaald; de formatie voor onderwijsondersteunend
personeel steeg iets (0,3 FTE).
Aan het eind van 2020 waren er, evenals het jaar daarvoor, 17 medewerkers in
dienst.
Het verzuimpercentage over het jaar 2020 bedraagt 2,49%. Dat is minder dan
vorig jaar, toen dit percentage 4,15% bedroeg, en zeker minder dan het landelijk
percentage in het onderwijs dat in 2019 op 5,0% lag. Het ziekteverzuim op reformatorische scholen in het algemeen lag in 2018 rond de 4,3%.
De totale personeelsformatie van de ds. Joannes Beukelmanschool daalde in het
verslagjaar met ongeveer 1,8 FTE. Dit is te verklaren uit het gegeven dat in vorige
jaren bewust extra geld voor personeel is ingezet (waardoor in 2019 de formatie
met 3,8 FTE steeg) om onderwijsgelden op een goede wijze in te zetten, waarna
in 2020 weer meer in overeenstemming met de inkomsten ingezet is geworden.
De formatie voor het onderwijsgevend personeel daalde met 1,4 FTE; de formatie
voor onderwijsondersteunend personeel daalde met ongeveer 0,4 FTE.
Aan het eind van 2020 waren er 53 medewerkers in dienst, eind 2019 waren dat
er 55.
Alles uitgesplitst naar de twee locaties:
Het aantal groepen op de locatie Rembrandtlaan daalde naar 15 reguliere groepen. De totale formatie (aantal FTE - voltijd-formatie-eenheid) daalde met bijna
0,7 FTE. De formatie voor het onderwijsgevend personeel is met bijna 0,8 FTE
gedaald; de formatie voor onderwijsondersteunend personeel steeg iets (0,1 FTE).
Aan het eind van 2020 waren er 35 medewerkers in dienst.
Het verzuimpercentage over 2020 betreffende de locatie Rembrandtlaan van de
ds. Joannes Beukelmanschool bedroeg 2,59%, hoger dan het percentage van vorig jaar (1,28%), maar gelukkig minder dan het landelijk percentage (5,0%) en
het gemiddeld percentage bij reformatorische scholen (4,3%).
Op de locatie Weversstraat bleef het aantal groepen gelijk met 9 groepen. De
totale formatie (aantal FTE - voltijd-formatie-eenheid) daalde met ruim 1,1 FTE.
De formatie voor het onderwijsgevend personeel is met ruim 0,6 FTE gedaald; de
formatie voor onderwijsondersteunend personeel daalde met bijna 0,5 FTE.
Aan het eind van 2020 waren er 18 medewerkers in dienst.
Het verzuimpercentage over 2020 betreffende de locatie Weversstraat van de ds.
Joannes Beukelmanschool bedroeg 5,08 %. Vorig jaar was dat 8,45%. Dit is hoger
dan de vergelijkbare landelijke percentages en wordt veroorzaakt door een langdurig zieke collega.
In het bovenschools personeelsbestand waren naast de algemeen directeur drie
bestuurssecretaressen benoemd en een student die opgeleid wordt tot leraar.
In 2020 was hier in totaal 1,78 FTE aan personeel benoemd, 0,43 FTE minder dan
vorig jaar vanwege de benoeming van de studerende aan een van de scholen. Aan
het eind van 2020 waren er 4 medewerkers in dienst. Het ziekteverzuimpercentage was vrijwel 0%.
In totaal daalde de formatie in 2020 van 51,7 FTE naar 49,4 FTE. Er waren aan
het eind van 2020 74 medewerkers in dienst, één minder dan in 2019.
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Ook in het jaar 2020 is veel te noemen rondom de persoonlijke omstandigheden
van personeel. Zoals elk jaar waren er sterfgevallen in de familie en naaste omgeving van medewerkers. Aan de andere kant was er sprake van huwelijken en
geboorten. Blijdschap en verdriet liggen in het leven dicht bij elkaar. We hadden
te maken met leerkrachten die kampten met ernstige ziekten en moeite; er deden
zich, ook in de familiekring, ernstige ziekten voor of ingrijpende operaties.
Bestuur en directie probeerden hierin mee te leven, onder meer door condoleance
en begrafenissen bij te wonen en door bezoeken af te leggen bij huwelijken, ziekte
of geboorte.
Scholing
Voor de resultaten van de hieronder genoemde scholing verwijzen we naar hoofdstuk 3. De onderdelen worden slechts in grote lijnen genoemd en individuele scholingstrajecten alleen voor zover die betrekking hebben op de schoolontwikkeling.
Scholingen in het kader van de inschrijving in het schoolleidersregister worden
dan ook niet genoemd.
Scholing werd gevolgd voor het implementeren van de wettelijke regels inzake
het privacybeleid in de schoolorganisatie.
Bestuurs- en directieleden bezochten informatiebijeenkomsten van de VBSO, over
personeelsbeleid, alsmede over burgerschapsonderwijs.
Directieleden volgden enkele studiemorgens bij KOC Diensten over organisatie en
differentiatie, thuisonderwijs, alsmede het burgerschapsonderwijs.
De algemeen directeur volgde scholing inzake begrotingssoftware en zaken
rondom wachtgelden en werkbegeleiding.
De voltallige directie nam deel aan een aantal studiedagen in het kader van intervisie over diverse gewoonten uit het gedachtegoed van Covey.
Ds. Joannes Beukelmanschool
De scholingsactiviteiten van het personeel op de locatie Rembrandtlaan richtten
zich in 2020 op de volgende zaken:






Het eerder opgestelde actieplan Engels is weer uitgevoerd. Het team nam
deel aan een cursus Engelse vaardigheden waarin zowel de eigen
(spreek)vaardigheden als de didactiek centraal stonden.
Een tweetal leerkrachten met een benoeming aan onze schoollocatie volgde
het zogenoemde duale traject waarbij werken en leren worden gecombineerd.
Een tweetal leerkrachten volgde de jaarlijkse EHBO-herhalingscursus.
De locatiedirecteur woonde een zestal scholingsbijeenkomsten bij, georganiseerd door het Kerstencentrum. Daarin stonden de persoonlijke ontwikkeling en/of de schoolontwikkeling centraal.
De managementassistente woonde een cursusbijeenkomst bij m.b.t. de
laatste ontwikkelingen op administratief gebied.
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Een aantal leerkrachten volgde een cursusbijeenkomst administratieve
vaardigheden in ParnasSys.
Eén kleuterleerkracht startte met de opleiding ‘Onderwijs aan het jonge
kind’ maar deze heeft deze i.v.m. haar vertrek van onze schoollocatie op
onze school geen vervolg.

In verband met de coronamaatregelen is er in 2020 geen BHV-herhalingscursus
gevolgd. Er is in verband met de bijzondere situatie voor dit jaar dispensatie verleend, zodat deze cursus noodgedwongen een keer is overgeslagen.
De scholingsactiviteiten van het personeel op de locatie Weversstraat richtten zich
op de volgende zaken:




Process Communication Model: scholing waardoor de sociale competenties
van leerkrachten worden verhoogd, zodat ze beter in staat zijn om met de
diversiteit onder kinderen om te gaan, hun onderwijsbehoeften beter in te
kunnen schatten en pedagogisch daarop nog beter in te spelen.
‘De zeven gewoonten van effectief persoonlijk leiderschap’: Dit betreft
scholing, training en het inslijpen van zeven gewoonten bij de leerkrachten
als identificatiepersonen. Daarin dienen ze voorbeeld te zijn voor de leerlingen in bijvoorbeeld het verantwoord omgaan met de verkregen (genade)tijd en met het gebruiken van de gekregen gaven en talenten (belangrijke zaken eerst). Daarnaast bijvoorbeeld op sociaal gebied: eerst
goed leren luisteren naar de ander voordat je je eigen punt gaat maken
(eerst begrijpen en dan begrepen worden). Als het team dit voor zichzelf
beheerst zullen leerlingen daar als vanzelf in meegenomen worden. De
planning betreffende deze ontwikkeling, en dan gericht op de kinderen loopt
door in het jaar 2021.

Een aantal leerkrachten, IB-ers, BC-er en de locatiedirecteur volgden daarnaast
individuele scholing op uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld instructievaardigheden en het beter kunnen signaleren van belemmeringen in de rekenvaardigheden. Wanneer noodzakelijk wordt de op deze wijze opgedane kennis door hen
gedeeld met het team. Uiteraard is ook ingezet op een herhalingscursus voor de
bedrijfshulpverlening.
Ds. Petrus van der Veldenschool
De scholingsactiviteiten van het personeel richtten zich op de volgende zaken:








De managementassistente woonde een cursusdag bij in het kader van de
nieuwe administratieve ontwikkelingen bij het VGS.
De hoogbegaafdheidscoördinator volgde scholing voor het programma
DHH-PO (ten behoeve van het signaleren, het volgen en het geven van
specifieke hulp aan hoog- of meerbegaafde leerlingen.)
Eén IB-er is gestart met een IB-cursus.
De IB-ers en de onderwijsassistenten bezochten elk op hun vakgebied bijeenkomsten van Berséba.
De ICT-er volgde nascholing op nieuwe ontwikkelingen van diverse programmatuur.
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De locatiedirecteur bezocht intervisie- en directiebijeenkomsten waarin
werd nagedacht over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Daarnaast
werd speciaal aandacht gegeven aan de zogenoemde ‘zeven gewoonten’
van Covey.

(Strategisch) Personeelsbeleid
In het jaar 2020 zijn er twee leerkrachten in een zogenoemde L11 functie benoemd. Standaard hebben leerkrachten een benoeming als L10 leerkracht. Een
L11 functie houdt in dat een leerkracht extra taken toebedeeld krijgt die met de
ontwikkeling van de school als geheel en met beleid te maken hebben.
Op de ds. Petrus van de Veldenschool is het percentage aan LB-leerkrachten nu
22,7%; op de ds. Joannes Beukelmanschool locatie Rembrandtlaan is dit 13,5%
en op de locatie Weversstraat 52,7%. Voor de totale organisatie is het percentage
26,5%. Het streven is dat dit ligt tussen de 15% en 30%.
Conform beleid kreeg een groot deel van de personeelsleden in 2019 een functionerings- of beoordelingsgesprek. Klassenbezoeken werden door de locatiedirecteuren uitgevoerd.
In het bestuursformatieplan wordt beschreven hoe het personeelsbeleid is afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan.
De algemeen directeur heeft in de maanden februari – mei veelvuldig overleg met
de locatiedirecteuren over de opgaven waar de scholen voor staan en welke invulling van personeel daarvoor nodig is. Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor
formatie voor hoog- en meerbegaafde kinderen, dan wel de benodigde formatie
voor extra ondersteuning van kinderen met beperkingen. Aldus wordt de onderwijskundige visie vertaald in de opgave waar de school voor staat die wordt omgezet in een uitspraak over het profiel van het schoolteam. Dit wordt binnen het
kader van het bestuursformatieplan beschreven voor een periode over vier jaar.
In 2020 heeft de algemeen directeur twee keer een groot overleg met de locatiedirecteur gehad, waarbij naast onderwijskundige vraagstukken ook de personeelsinvulling wordt bezien, anders gezegd: hoe het personeelsbeleid dus wordt geïmplementeerd; in deze besprekingen wordt dit personeelsbeleid dus gemonitord en
geëvalueerd.
Middelen werkdrukverlichting
Per augustus 2018 zijn vanuit het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld die
bedoeld zijn voor werkdrukverlaging voor het personeel.
1. Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding
van de werkdrukmiddelen? In alle scholen van de stichting is uitgelegd de
doelstelling van de extra middelen, de hoogte ervan en ter bespreking neergelegd hoe dit geld besteed kan worden zodat er daadwerkelijk verlaging
van de werkdruk merkbaar is. Hierover is in een teamvergadering besloten.
2. Waar zijn de werkdrukmiddelen voor ingezet (personeel / materieel / professionalisering / overig)? Deze middelen zijn op alle locaties geheel ingezet
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voor extra personeel, i.c. extra onderwijsassistenten (onderwijsondersteunend personeel). Zie de tabel hieronder.
3. Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? Nee.
4. Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding van de werkdrukmiddelen? Ja, zie hierboven onder punt 1.
5. Heeft de P-MR ingestemd met het voorstel voor de besteding van de werkdrukmiddelen? Ja.

23UX

03LQ –
locatie
Rem‐
brandt‐
laan

03LQ –
locatie
Wevers‐
straat

Ontvangen subsidie in 2020

€ 42.210

€ 89.524

€ 54.242

Loonkosten OA 1
Loonkosten OA 2
Loonkosten OA 3
Loonkosten onderst. OP1
Loonkosten onderst. OP2
Loonkosten conciërge.
Totaal

€ 31.347

€ 33.201

€ 39.552
€ 3.793
€ 7.521
€ 5.015

Resultaat

€ 7.460

€ 42.806

€ 22.799
€ 5.443
€ 7.074
€ 14.257
€ 90.234

€ ‐596

€ ‐ 710

€ 11.459

€ 55.881
€ ‐ 1.639

6. Huisvesting
De huisvesting van onze scholen heeft in 2020 opnieuw de nodige aandacht gehad.
Alle onderhoud van de gebouwen en terreinen van de scholen is sinds 2015 in zijn
totaliteit de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Daar hoort onder meer ook
de schoonmaak bij. De directie wordt in deze verantwoordelijkheid ondersteund
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door de huisvestingscommissie en voor de uitvoering van diverse taken door de
oudercommissies van alle locaties.
Ook vanaf deze plaats bedanken we opnieuw iedereen die een bijdrage leverde
aan het onderhoud van onze schoolgebouwen. De vrijwilligers, mede vanuit de
oudercommissie, hebben samen met onze conciërges hierin ook dit jaar weer veel
werk verricht aan onderhoud en schoonmaak. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk
voor!
Het onderhoud is gebaseerd op een meerjarenplanning die geregeld geactualiseerd wordt door een bouwkundig adviesbureau. In 2020 is door dit bureau een
nieuwe meerjarenonderhoudsplanning gemaakt. De staat van het onderhoud van
onze scholen is goed en wordt goed bijgehouden, aldus zowel het bouwkundig
adviesbureau als externe deskundigen die soms in onze scholen komen.
Hierna wordt kort ingegaan op de specifieke huisvesting van de drie scholen.

ds. Joannes Beukelmanschool
Locatie Rembrandtlaan
Actueel blijft nog steeds de regelmatig ervaren krapte m.b.t. de beschikbare
ruimte. De coronamaatregelen stelden ook weer heel andere eisen aan de inrichting van ons schoolgebouw. Zo hebben deze maatregelen er o.a. toe geleid
dat de personeelskamer niet meer als personeelskamer kon worden gebruikt.
Daartoe werd in 2020 de aula gebruikt. Er ligt echter een dusdanige gebruikersdruk op de aula, gezien de toegenomen multifunctionaliteit, dat deze ruimte voortdurend om aanpassingen vraagt m.b.t. de inrichting.
De rubber tegels onder de speeltoestellen, die sporen van vervroegde slijtage vertonen, zullen worden vervangen als ze onder de keuringsnormen dreigen te komen. Een periodieke keuring in 2020 geeft daar vooralsnog geen aanleiding toe.
In het najaar van 2020 is er door de omgevingsdienst ZHZ een energiecontrole
uitgevoerd in ons schoolgebouw, mede n.a.v. de voor een modern gebouw toch
wel hoge energielasten. Daaruit vloeiden een aantal (al dan niet verplichte) actiepunten voort. Daarbij moet gedacht worden aan het terugwinnen van warmte die
door de dakventilatoren wordt afgevoerd en het optimaliseren van de CV-installatie. In december 2020 is de nog conventionele verlichting integraal vervangen
door de veel zuiniger LED-verlichting.
Vanwege een niet meer dan middelmatige kwaliteit van een aantal toegepaste
gebouwonderdelen of voorzieningen en/of het intensieve gebruik, moest er in het
verslagjaar het nodige gerepareerd of vervangen worden. Daarbij noemen we o.a.
de rolluiken van de berging in het speellokaal, divers hang- en sluitwerk en partieel schilderwerk.
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Locatie Weversstraat
Er is voor gekozen om groei van de school niet op te vangen in de locatie aan de
Weversstraat, maar in de andere locatie van de ds. Joannes Beukelmanschool aan
de Rembrandtlaan. Dat betekent dat voor het bestaande gebouw geen uitbreidingen te verwachten zijn.
Groot onderhoud voor de school betrof in 2020 het schilderwerk, binnen en buiten
is dit aangepakt.
In het klein onderhoud deden onze conciërges ook dit jaar weer veel nuttig werk.
Verder is een aantal reguliere kleinschalige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd door bedrijven en leden van onze oudercommissie.
ds. Petrus van der Veldenschool
Voor het groot onderhoud noemen we de volgende zaken:
CV-verdelers voor de warmtedistributie en een gedeelte van het leidingnet zijn
vervangen, hierdoor is de lekkage in het circuit tot een minimum teruggebracht.
Door de vloeren zijn waar mogelijk nieuwe CV-leidingen getrokken, omdat de oude
verhard waren.
Na een camera-inspectie in de hemelwaterafvoer is een aantal leidingen vernieuwd. Inpandig zijn hemelwaterafvoeren aangepast en verbreed.
Op het dak zijn nieuwe loodslabben aangebracht en is de ventilatie opnieuw gemonteerd om de lekkage in het dak te verhelpen.
Nieuwe dakscreens werden aangebracht.
Klein onderhoud is wekelijks uitgevoerd door de conciërge. We waarderen onze
vrijwilligers, die veel schoonmaakwerk voor hun rekening namen.
Het schuurtje kreeg een onderhouds- en verfbeurt. Diverse mankementen aan
speeltoestellen werden door de oudercommissie verholpen. Het aanzicht van het
gebouw werd vervrolijkt door het aanbrengen van glasfolie met kinderfiguren op
de vensters. We kozen voor de kleuren van ons logo, hetgeen een frisse uitstraling
geeft.

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
In het verslagjaar is voor de ds. Joannes Beukelmanschool op gemeentelijk niveau
meegedacht in het komen tot een Integraal Huisvesting Plan (IHP). Hierbij is ook
gesproken over de ambities van de gemeente bij (ver)nieuwbouw inzake duurzaamheid. Wettelijke verplichtingen rondom nieuwbouw (zoals BENG en ENG normen, alsmede het Besluit Frisse Scholen) zijn daarin meegenomen. In het IHP is
ook de ambitie van de scholen uitgesproken om bovenop het basisniveau wat de
gemeente verzorgt voor de norm van Frisse Scholen B te gaan, mits de vergoeding
vanuit het Rijk hierop wordt aangepast.
Eén schoollocatie (Locatie Rembrandtlaan) valt onder de Informatieplicht Energiebesparing.
Intern is nagedacht over het aanbrengen van LED verlichting; dit is op de locatie
Rembrandtlaan in de kerstvakantie aangebracht.
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Aan het eind van het verslagjaar is ook voor de ds. Petrus van der Veldenschool
het gemeentelijk overleg over het tot stand komen van een IHP opgestart. We
hebben hierin meegedacht. De hierboven genoemde issues zijn uiteraard voor
deze school van belang.
In het verslagjaar is voor alle drie de scholen een zgn. QuickScan uitgevoerd op
het gebied van duurzaamheid m.b.t. lucht, licht, temperatuur en energie. Voor de
ds. Petrus van der Veldenschool en de locatie Weversstraat van de ds. Joannes
Beukelmanschool rolde hier een aantal gewenste maatregelen uit m.b.t. temperatuur en licht. Een en ander hebben we gecombineerd met een onderzoek naar de
luchtkwaliteit zoals dit in het najaar van 2020 naar voren kwam als zijnde van
belang op de school vanwege de coronamaatregelen. Aansluitend hierop is nagedacht over het aanvragen van een SUVIS-subsidie, dat begin 2021 is gebeurd.
De beide gebouwen van de ds. Joannes Beukelmanschool zijn voorzien van zonnepanelen.

7. Communicatie en relaties
Dit hoofdstuk gaat over het overleg wat de school voert met externe organisaties,
ouders en/of verzorgers.
Naast de onderdelen die al in andere hoofdstukken aan de orde zijn geweest noemen we hier net als vorige jaren dat we zowel met de gemeente Alblasserdam als
met de gemeente Molenwaard voor de beide scholen structureel overleg met de
wethouder onderwijs voeren. Daarnaast is er sprake van een overlegvorm met de
plaatselijke scholen/besturen voor basisonderwijs.
In deze overleggen komt naast overleg over huisvesting, voorzieningen voor gymnastiek, duurzaamheid, prognoses en wat dies meer zij, de zogenoemde Lokale
Educatieve Agenda aan de orde, waar onderwerpen besproken worden die de
plaatselijke onderwijspolitiek aangaan. Te denken valt dan aan alle zaken rondom
de financiële zaken voor de gemeenten betreffende het onderwijs, de veiligheid
rondom de scholen, de jeugdzorg en de relatie met Passend Onderwijs, medegebruik, handhaving van de leerplicht, voorschoolse educatie (dus bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar), kinderopvang en andere gemeentelijke activiteiten (bv. op
gebied van cultuur).
Daarnaast zijn er contacten geweest met de besturenorganisaties waar ons bestuur bij aangesloten is, de VGS en de VBSO. Er werd deelgenomen aan diverse
bijeenkomsten die door deze organisaties werden georganiseerd, zoals directiedagen.
De algemeen directeur heeft zitting in een werkgroep Meer leraren in het PO die
beoogt om iets te doen aan het ervaren gebrek aan leraren in het reformatorisch
basisonderwijs. Tevens is er een overleggroep van algemeen directeuren waarin
onze organisatie participeert.
In het kader van zorg voor kinderen zijn er veel contacten geweest, al of niet in
relatie tot onze deelname aan het samenwerkingsverband Berséba, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het reformatorisch primair onderwijs.
We zijn lid van de Vereniging voor Reformatorisch Passend Onderwijs Berséba.
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We bezochten de directiedagen van dit samenwerkingsverband (al of niet digitaal)
en de algemeen directeur heeft zitting in de regionale commissie hiervan ter advisering van de regiomanagers.
Vele keren werd er deelgenomen aan een overleg tussen de scholen die aangesloten zijn bij dezelfde schoolbegeleidingsdienst, waar allerlei onderwijskundige
zaken aan de orde kwamen. Dit was meer dan in andere jaren, vanwege de extra
overleggen die digitaal werden belegd om met elkaar te overleggen over knelpunten die werden ervaren in de tijd dat de scholen moesten sluiten vanwege de
coronamaatregelen.
Met de partners van de brede school aan de Rembrandtlaan is in het verslagjaar
uiteraard contact geweest. Er is zowel inhoudelijke samenwerking met peuterspeelzaal Kiekeboe over de doorgaande lijn en afstemming van het onderwijs als
praktisch overleg over het gebruik van ruimten en faciliteiten.
Dat laatste geldt natuurlijk ook voor gehandicaptenorganisatie Adullam. Er wordt
intensief van elkaars faciliteiten gebruik gemaakt.
In maart hielden de vertrouwens- en contactpersonen met de directie hun jaarlijkse vergadering.
Met de oudercommissies is diverse malen overleg gepleegd, voornamelijk om te
zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden. De locatiedirecteur
was vaak bij de vergadering van de commissies aanwezig.
Ook in 2020 hebben de medezeggenschapsraden hun werk gedaan. Er is sprake
van een goede samenwerking waarbij er meegedacht en geadviseerd wordt over
zaken binnen onze scholen. Dat alles wordt gewaardeerd!
Gebruikelijk is dat jaarlijks een ouderavond wordt georganiseerd voor de ouders.
Deze zou, net als voorgaande jaren gecombineerd worden met de jaarlijkse donateursavond in maart 2020. Zoals hierboven is beschreven kon deze vanwege
de coronamaatregelen niet doorgaan.
Met behulp van elektronische uitwisseling van leerlinggegevens wordt via BRON
de bekostiging van scholen geregeld.
Aan het slot van dit hoofdstuk over communicatie en relaties vermelden we dat
veel van de contacten die normaliter gelegd worden, in dit jaar door de coronamaatregelen zeer beperkt zijn geweest.
Immers, ook nadat de scholen vanaf juni weer geheel geopend konden worden,
bleven er beperkingen. Ouders konden niet of slechts onder strenge voorwaarden
de school betreden en het aantal personen waarmee samengekomen kon worden,
was beperkt tot meestal dertig of nog minder. Dit belemmerde het schoolleven in
hoge mate, niet alleen omdat reguliere bijeenkomsten niet konden doorgaan
(denk aan de openingsbijeenkomst met bestuur en personeel, dan wel de donateursavond met ouders, maar bv. ook aan een jubileum van een collega), maar
ook de nog openstaande geplande activiteiten rondom het 50-jarig jubileum van
de ds. Joannes Beukelmanschool konden we daarom niet uitvoeren. Het afscheid
van de leerlingen uit groep 8 moest noodgedwongen in kerkgebouwen plaatsvin34

den onder allerlei voorwaarden, de kerstviering kon slechts in de eigen groep gebeuren zonder dat daarbij, zoals gebruikelijk, ambtsdragers daarbij aanwezig waren. Geplande bezoeken van kerkenraden en de reguliere bezoeken van bestuursleden aan de scholen werden afgezegd en het aantal persoonlijke ontmoetingen
tussen bestuur en personeel, ook onderling, is behoorlijk minder geweest dan in
andere jaren. Daarnaast werden veel contactmomenten en besprekingen die onder normale omstandigheden fysiek plaats vinden, nu in mindere mate gehouden
en dan vaak digitaal. Digitaal vergaderen heeft enkele voordelen, maar ook het
nadeel dat de diepte van de interactie vaak eronder lijdt.
Zoals de coronamaatregelen overal de communicatie, het contact en dus ook de
bedrijfsvoering hinderen, hebben ook de scholen, directie en het bestuur dit aldus
ervaren.

8. Financiën
De financiën geven de resultaten van het gevoerde beleid weer in cijfers. Het
beleid is in de vorige hoofdstukken al uitgebreid beschreven. In de toelichting op
de financiën beperken we ons dan ook tot de hoofdzaken.
Balans 2020 en vergelijkende cijfers 2019:
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Winst en verliesrekening 2020 en vergelijkende cijfers 2019:

ds. Petrus van der Veldenschool
De ontwikkeling van het aantal FTE’s wordt beschreven in hoofdstuk 5. Per saldo
is de totale personeelsformatie met ongeveer 0,1 FTE gedaald.
De totale baten zijn € 64.000 (6½%) meer dan wat begroot is.
De rijksinkomsten waren in 2020 € 61.000 meer dan wat begroot is (6¼%). Naast
hogere inkomsten voor de zgn. Prestatiebox en de inkomsten Passend Onderwijs
vanuit Berséba, bij elkaar ruim € 16.000, zijn het vooral de reguliere inkomsten
vanuit de lumpsum die ruim € 44.500 hoger zijn dan begroot, die dit veroorzaken.
De oorzaak hiervan ligt o.a. in een indexering van de vergoedingen en aanpassingen door gemaakte loonafspraken in de cao.
De overige baten zijn ruim € 2.000 hoger dan begroot.
De totale lasten zijn ruim € 60.500 hoger dan begroot, dat is circa 6% meer. Dit
wordt vooral veroorzaakt door hogere loonkosten dan begroot. Dat komt door een
loonsverhoging van medewerkers waartoe eind 2019 is besloten; daarvoor hebben we eind 2019 gelden ontvangen.
Daarnaast is er sprake van hogere afschrijvingslasten, maar de overige lasten zijn
lager dan begroot.
Uiteindelijk is er sprake van een positief saldo van € 6.800. Als we dit afzetten
tegen het oorspronkelijke begrote resultaat van € 4.200, dan stemt dit resultaat
niet tot ontevredenheid.
ds. Joannes Beukelmanschool locatie Rembrandtlaan
De ontwikkeling van het aantal FTE’s wordt beschreven in hoofdstuk 4. Per saldo
is de totale personeelsformatie in het verslagjaar gedaald met 0,7 FTE.
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De totale baten van de ds. Joannes Beukelmanschool locatie Rembrandtlaan zijn
ruim € 107.500 hoger dan begroot (5¾% meer).
De rijksinkomsten waren in 2020 ruim € 95.500 meer dan wat begroot is (5%).
Naast hogere inkomsten voor de zgn. Prestatiebox en de inkomsten Passend Onderwijs vanuit Berséba, bij elkaar ruim € 41.000 meer dan begroot, zijn het ook
de reguliere inkomsten vanuit de lumpsum die ruim € 54.000 hoger zijn dan begroot, die dit veroorzaken. De oorzaak hiervan ligt o.a. in een indexering van de
vergoedingen en aanpassingen door gemaakte loonafspraken in de cao.
De overige baten zijn bijna € 12.000 hoger dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt door hogere bijdragen vanuit de gemeente en hogere huuropbrengsten.
De totale lasten van deze school zijn 3½% meer dan begroot, derhalve ruim
€ 65.000 meer aan kosten.
Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere loonkosten dan begroot. Dat komt door
een loonsverhoging van medewerkers waartoe eind 2019 is besloten; daarvoor
hebben we eind 2019 gelden ontvangen. Tegelijkertijd dient hierbij opgemerkt te
worden dan een som van € 65.000 als gevolg van een gewonnen rechtszaak die
in februari 2021 is ontvangen, in de uitkeringen die ontvangen zijn m.b.t. lonen
en salarissen (bv. uitkeringen ziektewet, vervangingsfonds e.d.) is meegenomen.
Buiten dat zouden de loonkosten hoger zijn geweest en in lijn met de andere
scholen.
Daarnaast was er sprake van minder kosten aan afschrijvingen begroot; wel waren de huisvestingslasten hoger, o.a. door hogere uitgaven voor schoonmaak
i.v.m. de maatregelen betreffende de coronapandemie.
Dit levert een positief saldo op van ruim € 91.500 voor deze school, terwijl oorspronkelijk een saldo van ruim € 49.000 was begroot, een positief verschil van
€ 42.500.
ds. Joannes Beukelmanschool locatie Weversstraat
De ontwikkeling van het aantal FTE’s wordt beschreven in hoofdstuk 4. Per saldo
is de totale personeelsformatie in het verslagjaar gedaald met 1,1 FTE.
De totale baten van de ds. Joannes Beukelmanschool locatie Weversstraat zijn
ruim € 72.500 hoger dan begroot (6½% meer).
De rijksinkomsten waren in 2020 bijna € 66.000 meer dan begroot (6%). Naast
hogere inkomsten Passend Onderwijs vanuit Berséba en so-instellingen, bij elkaar
ruim € 39.000 meer dan begroot, zijn het ook de reguliere inkomsten vanuit de
lumpsum die ruim € 26.500 hoger zijn dan begroot, die dit veroorzaken. De oorzaak hiervan ligt o.a. in een indexering van de vergoedingen en aanpassingen
door gemaakte loonafspraken in de cao.
De overige baten zijn € 6.500 hoger dan begroot. Dat wordt vooral veroorzaakt
door hogere bijdragen vanuit de gemeente en hogere huuropbrengsten.
De totale lasten van deze school zijn 8% meer dan begroot: € 91.000 meer aan
kosten.
Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere loonkosten dan begroot. Dat komt door
een loonsverhoging van medewerkers waartoe eind 2019 is besloten; daarvoor
hebben we eind 2019 gelden ontvangen.
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Daarnaast was er sprake van minder kosten aan afschrijvingen en overige lasten
dan begroot; wel waren de huisvestingslasten hoger, o.a. door hogere uitgaven
voor schoonmaak i.v.m. de maatregelen betreffende de coronapandemie.
Dit levert een positief saldo op van bijna € 8.200 voor deze school, terwijl oorspronkelijk een saldo van bijna € 27.000 was begroot, een negatief verschil van
€ 18.500.
Bovenschools
Met bovenschools bedoelen we een administratieve eenheid waarin alle kosten
onder gebracht worden die ten dienste van beide scholen komen. Te denken valt
dan aan m.n. de kosten van de algemeen directeur en het bestuurssecretariaat.
Naar rato van het leerlingenaantal worden aan de beide scholen de begrote kosten
doorbelast.
In 2020 is het behaalde resultaat € 0 en dat was ook begroot. Dit resultaat wordt
veroorzaakt door een eventueel positief of negatief saldo terug te laten vloeien
naar dan wel alsnog ten laste te laten komen van de beide scholen. We willen niet
dat deze bovenschoolse administratieve eenheid resultaat maakt.
Stichting
De inkomsten of baten van de stichting zijn vrijwel gelijk aan wat is begroot.
Vanaf deze plaats bedanken we alle donateurs en ouders hartelijk voor de ontvangen financiële bijdragen gedurende het verslagjaar.
De uitgaven van de stichting zijn ongeveer € 4.500 hoger dan wat begroot is. We
noemen hier o.a. de losten die gemaakt zijn i.v.m. de bestuursserver.
Uiteindelijk sloot de stichting het boekjaar af met een positief resultaat van
€ 5.000, terwijl een positief resultaat van bijna € 10.000 was begroot.
Totaal
Totaal bezien wordt 2020 met een positief resultaat van bijna € 111.900 afgesloten. Dit resultaat is hoger dan de oorspronkelijke begrote € 90.100.
De verklaring hiervan is hierboven toegelicht. Voor het uitbetalen van landelijk
afgesproken salariële maatregelen (die na het vaststellen van de begroting 2020
bekend werden) ontvingen we eind 2019 een bedrag van bijna € 153.500, dat in
2020 weer uitgegeven diende te worden. Daardoor kwam het eindresultaat over
2019 veel hoger uit dan begroot en wisten we dat het saldo over 2020 lager zou
uitvallen. Echter, zowel door de vermelde niet begrote uitkering à € 65.000 bij de
locatie Rembrandtlaan èn het feit dat we in 2020 een niet begrote premierestitutie
van de Stichting BWGS ontvingen van bijna € 103.000, is het uiteindelijk exploitatieresultaat zelfs uit hoger uitgekomen dan oorspronkelijk begroot.
Wat betreft de balans zijn er geen significante verschillen met 2019. De materiële
vaste activa zijn ongeveer gelijk gebleven. In de financiële kengetallen zien we
dan ook weinig verandering.
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Blauw = resultaat
Rood = begroot

Financiële kengetallen
De financiële positie op de balansdatum kan tevens weergegeven worden met
behulp van een viertal kengetallen. Het bestuur heeft zich uitgesproken over
streef- en minimumwaarden voor de kengetallen als toetsing van het financiële
beleid. Deze worden hierbij genoemd.
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KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor (incl. privaat)
Weerstandsvermogen (-/- MVA)

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor (incl. private gelden)
Weerstandvermogen (‐/‐ MVA)

2020

2019

0,72
0,83
4,12
4,12
2,53%
54,11%
24,45%

0,73
0,85
4,42
4,42
1,82%
50,26%
22,13%

2020

2019

0,72
0,83
4,12
4,12
2,53%
54,11%
24,45%

0,73
0,85
4,42
4,42
1,82%
50,26%
22,13%

inspectie
waarde
streefge‐
tal

eigen
streef
waar‐
den

> 0,3
> 0,75

> 0,3
>3

> 0,10
> 0,05

20%

De kengetallen laten een gezonde financiële positie zien.
Investeringen en financieringsbeleid
Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te
worden van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid
uitgevoerd.
Treasuryverslag
In 2020 hebben er geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal.
De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er
hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Door het bevoegd gezag is een treasurystatuut vastgesteld. Volgens dit statuut is
gehandeld.
Prestatiebox
De ontvangen middelen voor de Prestatiebox zijn ingezet voor kwaliteitsverbetering bij taalontwikkeling, de aanpak van hoog- of meerbegaafdheid en de wereldoriënterende vakken.
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Onderwijsachterstanden
We ontvangen geen middelen voor onderwijsachterstanden (meer).
Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
De gehanteerde uitgangspunten voor het verdelen van de middelen over de onder
het schoolbestuur ressorterende scholen zijn te vinden in ons financieel jaarplan,
dat jaarlijks wordt geactualiseerd:
Het kwaliteitsniveau wat op de drie scholen wordt nagestreefd dient gelijkwaardig
te zijn, dat wil zeggen dat de locaties onderling in evenwicht dienen te zijn. Dit
kwaliteitsniveau is beperkt toetsbaar. In beginsel is de locatiedirecteur verantwoordelijk voor het bereiken van het kwaliteitsniveau. De toetsing vindt intern
(via kwartaalrapportages, jaarverslagen en behaalde resultaten) en extern plaats
tijdens o.a. inspectiebezoeken. Als norm wordt gedefinieerd: het binnen de financiële kaders die door het bestuur worden gesteld, behalen van zo goed mogelijke
prestaties van de leerlingen t.o.v. andere vergelijkbare scholen, waarbij de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kaders niet uit het oog
verloren worden. De financiën welke de stichting van de overheid ontvangt worden
zodanig verdeeld over de scholen als voor hetgeen hierboven beschreven is nodig
is.
De besluitvorming over de allocatie van middelen binnen het schoolbestuur vindt
formeel jaarlijks plaats als het geactualiseerde financieel jaarplan wordt vastgesteld binnen het schoolbestuur. De begroting, waar de allocatie van middelen vervolgens daadwerkelijk plaatsvindt, wordt jaarlijks voorbereid door de algemeen
directeur, vervolgens besproken met de locatiedirecteuren, daarna ingebracht in
een financiële commissie waarin de beide penningmeesters en een toezichthouders zitting hebben (alsmede de algemeen directeur). N.a.v. dit overleg wordt de
conceptbegroting aangepast, waarna deze voorgelegd wordt aan het algemeen
bestuur (toezichthouders en bestuurders) ter vaststelling.
In de jaarrekening is te zien welke middelen aan de scholen verstrekt zijn, welke
middelen bovenschools op het niveau van het bestuur worden ingezet (in ons geval kostenplaats AG19 – bovenschools, waarin tevens de kosten van het bestuurlijk apparaat begrepen zijn.

9. Toekomstperspectieven en continuïteit
Beleid komende jaren – toekomstparagraaf
Een verantwoording van alle cijfers vanuit de verschillende begrotingen voor de
komende jaren wordt hieronder gegeven.
De financiële positie van de organisatie is gezond en lijkt de komende jaren zo te
blijven. Daarmee kan aan het doel van de organisatie, het geven van basisonderwijs aan kinderen uit de doelgroep van onze scholen, gestalte worden gegeven.
De gevolgen van de coronacrisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk
in te schatten. Voor zover wij dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen
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voor onze organisatie vooralsnog beperkt. Wanneer we deel gaan nemen aan het
Nationaal Programma Onderwijs, zullen daaraan aanzienlijke middelen gealloceerd worden in schooljaren 21-22 en 22-23.
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. De school werkt met een
Handboek Administratieve Organisatie/Interne Controle, dat alle administratief financiële procedures aangeeft. Tussen school en administratiekantoor VGS is een
Service Level Agreement van toepassing.
De prognose van de leerlingenaantallen is gebaseerd op de werkelijke geboortecijfers van kinderen uit de grootste kerkelijke gemeenschappen uit de achterban
waarvan de kinderen op onze scholen komen. Daarmee heeft de leerlingenprognose een goed realiteitsgehalte.
Voor wat betreft het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na
ontslag: onze scholen zijn aangesloten bij de stichting BWGS (Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs). Op grond van de Wet Primair Onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever
gebracht. Dit brengt een groot financieel risico voor de scholen met zich mee.
Tegen betaling van een premie en onder, de in het reglement van BWGS vastgelegde, voorwaarden hebben de bij BWGS aangesloten scholen het risico van werkloosheidslasten bij BWGS afgedekt.
Ons beleid in deze is dat we sowieso onvrijwillig ontslag ten allen tijde proberen
te voorkomen, maar waar dit onvermijdelijk is, treden we in een vroeg stadium
met het BWGS in contact om te bezien in hoeverre deze stichting het betalen van
een eventuele uitkering na ontslag van ons overneemt. Eventuele aanwijzingen
van BWGS proberen we op te volgen, om te voorkomen dat de lasten voor de
uitkeringen na ontslag bij de school komen te liggen.
Jaarlijks wordt in het najaar de begroting voor het komend boekjaar (kalenderjaar) opgesteld, na bespreking binnen het bestuur en de medezeggenschapsraad
vastgesteld en goedgekeurd. Tevens wordt hieraan gekoppeld een meerjarenbegroting voor de drie jaren daarna, zodat jaarlijks de vooruitblik op de komende
vier jaar bijgesteld wordt.
Daardoor kan bv. een daling van het leerlingaantal op een van de scholen tijdig
worden voorzien en nagedacht worden over beheersing van dit risico.
Gedurende het kalenderjaar wordt door de algemeen directeur maandelijks de
financiële staat van baten en lasten bezien. De financiële rapportages over Q2 en
Q3 (kwartaalrapportages) worden gedeeld en besproken met het bestuur.
Dit zorgt ervoor dat we lopende een boekjaar niet voor verrassingen komen te
staan. In het verleden is het één keer voorgenomen dat lopende een boekjaar
ombuigingsmaatregelen genomen moesten worden.
Met deze risicobeheersing en controle bereiken we dat we goed grip hebben op de
financiële stand van zaken.
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Risicoanalyse en hoogte reserves
Eens per vier jaar wordt door een externe organisatie een risicoanalyse uitgevoerd. Deze heeft ten doel om de gewenste hoogte van het eigen vermogen te
bepalen. Ons financiële beleid zegt dat als de gewenste hoogte van het vermogen
te laag is, het tekort binnen vier jaar aangevuld dient te worden. De begroting en
de werkelijke financiën dienen over vier jaar vooruitgerekend tenminste sluitend
te zijn, maar een negatief resultaat kan worden begroot, als de hoogte van het
eigen vermogen hoger is dan naar de mening van het bestuur noodzakelijk.
In het najaar van 2018 is een risicoanalyse gemaakt die voor de begrotingsjaren
2019 t/m 2022 geldend is. Het ligt in de bedoeling om in 2022 een nieuwe risicoanalyse te laten uitvoeren met het oog op de komende vier jaar.
Allereerst is in deze analyse gekeken naar de landelijke standaard voor de hele
sector met betrekking tot de minimale risicobuffer. Het meest recente onderzoek
is gedaan door de commissie Don in 2009. De commissie Don adviseert kleine
schoolbesturen (< 5 miljoen jaarlijkse baten) een risicobuffer van 10% van de
jaarlijkse totale baten. Het gaat dan om de volgende risico’s die voor een belangrijk deel niet beheersbaar zijn en niet voorzien kunnen worden:
 Fluctuatie in leerlingenaantallen;
 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten;
 Instabiliteit in de bekostiging;
 Onvolledige indexatie van de bekostiging;
 Een ‘restrisico’.
Uitgaande van de definitieve cijfers over 2019, gaat het om een bedrag van ca.
444.000 euro. Op basis van input die verkregen is uit documentenanalyse en een
drietal gesprekken op locatie, wordt in de risicoanalyse uit 2018 op de volgende
punten geadviseerd om bestuur specifiek af te wijken van deze standaard norm:
 Rolonduidelijkheid/frictie in het bestuur: + 7.500 euro. Dit risico is overgenomen vanuit de risicoanalyse die in 2014 uitgevoerd is en is de resultante
van een maximaal gevolg van 150.000 euro voor ontslagkosten, mediationkosten en conflictbegeleiding en dergelijke en een kans van optreden van
5%.
 Leerlingendaling vanwege mismatch identiteit of vanwege kwaliteit: +
40.000 euro. Deze buffer wordt geadviseerd om een onverwachte grotere
leerlingendaling op te kunnen vangen;
 Wettelijke aansprakelijkheid: + 20.000 euro. Dit risico is ook in de analyse
die in 2014 uitgevoerd is, genoemd;
 Interimkosten: + 75.000 euro. Alle directeuren zijn boven de 50 jaar en
ook binnen het personeel is er sprake van een versnippering en verwacht
tekort. De 75.000 euro is berekend door de jaarkosten van een volledige
interimmer te nemen, na aftrek van de huidige salariskosten van een directeur. Binnen de risicobuffer is het zo mogelijk om een jaar te overbruggen,
om zo tot een structurele oplossing te kunnen komen.
De totale risicobuffer komt hiermee op 586.500 euro. Het gaat om de minimale
risicobuffer voor verdere beheersing van de genoemde risico’s. Aanbevolen wordt
om, indien mogelijk, de genoemde risico’s verder te beheersen met als doel om
zoveel mogelijk geld te kunnen besteden aan het onderwijs.
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Het minimale weerstandsvermogen wat de risicoanalyse noemt, komt uit op 14%.
Om een uitspraak te doen over de ruimte die aanwezig is binnen het Eigen Vermogen om extra investeringen te kunnen doen, is het ook van belang om te kijken
naar de stand van de materiële vaste activa. Geconstateerd is dat de vervangingsinvesteringen op peil zijn en er ook geen Eigen Vermogen nodig is om uitbreidingsinvesteringen te kunnen doen.
Op basis van de cijfers over 2017 en 2019 wordt een nominaal publiek Eigen
Vermogen geadviseerd van 1.318.000 euro, bestaande uit een risicobufferfunctie
van 586.500 euro en een financieringsfunctie van 731.500 euro (publieke boekwaarde materiële vaste activa per einde 2017).
Uitgaande van de jaarrekening 2019 is er weinig ruimte om een negatieve exploitatie te realiseren, nl. een ruimte van € 1.351.044 (stand algemene reserve eind
2019) - € 1.318.000 = € 23.044. Voor het jaar 2020 is een resultaat van € 79.000
(exclusief het private resultaat) begroot, terwijl het werkelijke resultaat € 46.454
is. Dat betekende dat daarmee voor de komende jaren slechts beperkte ruimte
om negatief te begroten aanwezig is. Met het resultaat van 2020 is de ruimte wat
groter geworden: € 1.611.300 (stand algemene reserve eind 2020) - € 1.318.000
= € 293.300. Voor de begroting over 2022-2025 is er dus meer ruimte gekomen.
In 2020 is door de inspectie de zgn. signaleringswaarde geïntroduceerd. In een
brief uit november 2020 stelt de inspectie volgens haar berekening van onze vermogenspositie dat wij mogelijk een bovenmatig eigen vermogen hebben. Zoals
we hierboven betogen, denken wij dat de hoogte van onze reserve passend is bij
onze organisatie en de risico’s die we ingecalculeerd hebben. De berekening van
ons ‘bovenmatig eigen vermogen’ volgens de rekenhulp die de inspectie in haar
brief geeft, stelt dat het ‘normatief eigen vermogen’ dat de inspectie hanteert,
lager is dan de buffer die wij hanteren, nl. een verschil van € 1.086.601 tegenover
€ 1.318.000 zoals wijzelf hierboven uitleggen. De inspectie komt dus op een “mogelijk bovenmatig eigen vermogen van € 464.386 met een ratio van 1,43.
Op grond van onze risicoanalyse zoals hierboven omschreven, verantwoorden wij
een hogere reserve dan deze op grond van de inschattingen van de inspectie zou
zijn.
Leerlingenaantallen
Voor de komende jaren zijn de leerlingenaantallen als volgt geprognotiseerd:

Aantal leerlingen per 1 oktober

2020

2021

2022

2023

2024

739

780

773

754

747
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Personele bezetting
Voor de komende jaren is de personele bezetting als volgt voorzien:
2020
4,0
35,2
9,7

Aantal FTE's Directie
Aantal FTE's Onderwijzend personeel
Aantal FTE's Onderwijsondersteunend personeel

2021
4,0
33,9
9,1

2022
4,0
34,1
8,6

2023
4,0
34,1
8,2

2024
4,0
34,1
8,2

Balansbegroting
Voor de komende jaren is de balans als volgt begroot:
BEGROTING

BEGROTING

2021

Materiële vaste activa

2022

invest.

afschr.

44.950

-103.813

694.606

invest.

afschr.

124.300

-97.477

721.429

Vorderingen

225.000

225.000

Liquide middelen

1.302033

1.399.672

2.221.639

2.346.101

resultaat
Eigen vermogen

Voorzieningen

resultaat

12.000

1.776.913

dotatie

onttrekking

118.000

-187.847

Kortlopende schulden

Materiële vaste activa

118.000

-35.538

2.221.639

2.346.101

2024

-104.589

202.188

325.000

2023

137.500

90.000

onttrekking

325.000

754.340

invest.

afschr.

108.000

-111.954

750.386

225.000

225.000

1.369.326

1.479.794

2.348.666

2.455.180

resultaat
Eigen vermogen

dotatie

BEGROTING

afschr.

Liquide middelen

1.818.913

BEGROTING

invest.

Vorderingen

119.726

42.000

resultaat
1.908.913

23.000

1.931.913
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Voorzieningen

dotatie

onttrekking

118.000

-99.235

114.753

Kortlopende schulden

dotatie

onttrekking

118.000

-34.486

198.267

325.000

325.000

2.348.666

2.455.180

Voor de komende jaren is de staat van baten en lasten als volgt begroot (alle
bedragen x 1000):
BEGROOT

BEGROOT

BEGROOT

BEGROOT

2021

2022

2023

2024

4.142

4.154

4.259

4.246

79

79

79

79

Totaal baten

4.220

4.232

4.337

4.324

Personeelslasten

3.431

3.436

3.485

3.532

Afschrijvingen

104

97

105

112

Huisvestingslasten

336

336

336

336

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen - en subsidies +
overige baten

Overige lasten

339

322

322

322

4.209

4.191

4.248

4.302

Saldo baten en lasten

12

42

90

23

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

12

42

90

23

Totaal lasten

Voor 2021 is de volgende begroting vastgesteld voor de drie BRIN nummers:

23UX

03LQ

03LQ2

11,2907

21,7655

12,2666

1

1

1

Aantal FTE's Onderwijzend personeel

7,3132

7,8157

16,2453

Aantal FTE's Onderwijsondersteunend personeel

2,275

2,475

4,5202

Berekende GGL per 1 oktober t-1

41,40

39,15

35,09

166

365

160

74

191

68

ALGEMEEN
Aantal FTE's
Aantal FTE's Directie

Aantal leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen onderbouw
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Aantal leerlingen bovenbouw

92

174

92

Genormeerd aantal groepen per 1 oktober t-1

7

6

16

Werkelijk aantal groepen per 1 oktober t-1

7

15

6

€ 985.000

€ 1.938.000

€ 1.130.000

€ 985.062

€ 1.937.969

€ 1.129.812

€ 8.000

€ 8.500

€ 21.000

€ 8.546

€ 20.550

€ 22.480

€0

€ 450

€ 2.500

BATEN

(afgerond)
(niet afgerond)

Overige inkomsten scholen
totaal
Ontvangen huren
Inkomsten Kiekeboe

€ 5.858

Overige baten

€ 500

Overige baten personeel

€0

Rentebijdrage vanuit stichting
Ouderbijdrage
Opbrengsten overblijven
Vergoeding schoolbegeleiding gemeente

Rijksinkomsten

€ 1.000

(afgerond)

totaal

€0

€0

€ 2.000

€ 2.500

€ 5.500

€ 300

€ 300

€ 3.300

€ 5.532

€ 4.796

€ 2.392

€ 937.000

€ 1.917.000

€ 1.107.000

€ 936.967

€ 1.917.419

€ 1.107.332

Groeiformatie
Arrangement Berséba

€ 129.470

Materiële instandhouding

€ 136.778

1e inrichting volgende groep (vanuit gemeente)
Personeel - lumpsum

€ 32.691

€ 1.296.703

€ 748.503

€ 310.418

€ 179.185

Prestatiebox

€ 32.025

Ontvangen zorggelden Passend Onderwijs

€ 38.000

€ 62.134

€ 35.866

Overheveling naar bovenschools PVS

€ 37.000-

€ -91.000

€ -52.000

€ 976.000

€ 1.817.000

€ 1.125.000

(afgerond)

€ 32.000

€ 45.000

€ 25.000

totaal

€ 32.193

€ 45.359

€ 24.573

LASTEN

(afgerond)

€ 76.439

€ 283

€ 283

Afschrijving ICT + inventaris en apparatuur

€ 26.099

€ 23.485

Afschrijving leermiddelen

€ 6.778

€ 7.174

€ 16.184

Afschrijving overige materiële vaste activa

€ 1.251

€ 1.251

€ 1.706

Afschrijving gebouw

Dotaties

€ 262.725

€ 153.229

Personeels- en arbeidsmarktbeleid

Afschrijvingen

€ 620.577

€ 27.469

(afgerond)

€ 26.000

€ 57.000

€ 35.000

Totaal

€ 26.000

€ 57.000

€ 35.000

Dotatie Voorziening groot onderhoud

€ 21.000

€ 26.000

€ 57.000
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Groepsafhankelijke kosten
Huisvestingslasten

€ 51.000

€ 96.000

€ 53.000

€ 51.000

€ 53.000

€ 102.000

Kosten Kiekeboe

€ 5.858

€ 37.000

€ 66.000

€ 37.000

Totaal

€ 36.777

€ 66.109

€ 45.993

Overige instellingslasten

€ 31.800

€ 32.000

€ 56.000

Kosten FG

€ 2.750

€ 2.750

€ 2.750

€ 300

€ 300

€ 3.300

€ 1.793

€ 1.727

€ 4.059

€ 40.000

€ 63.000

€ 38.000

€ 39.500

€ 37.500

€ 63.000

€ 28.000

€ 68.000

€ 29.000

Subtotaal

€ 28.625

€ 65.825

€ 45.575

Overige personele lasten

€ 27.500

€ 28.500

€ 65.250

375

125

€ 575

Onderwijsbeheer kosten

Kosten overblijven
Kosten lidmaatschap VBSO

Leerlingafhankelijke kosten
Leermiddelen

Overige personele lasten (afgerond)

Jubileumkosten

€ 770.000

€ 1.423.000

€ 762.000

totaal

€ 762.022

€ 1.507.178

€ 868.484

Loonkosten (lonen + sociale premies)

€ 748.427

€ 740.182

€ 1.482.528

Kosten vervanging (eerste veertien dagen)

€ 10.840

€ 10.840

€ 13.650

Loonkosten LIO (betaald)

€ 11.000

€ 11.000

€ -30.000

€ 26.000

Personele kosten (afgerond)

SALDO

€ 5.000

Voor 2021 is de volgende begroting vastgesteld voor de Stichting:

Baten
Collecten

€ 9.000

Donaties

€ 9.500

Collecte donateursvergadering
Huur Kiekeboe opstal

€ 300
€ 5.815

Totaal Overige

€ 24.615

Totaal Baten

€ 25.000

Lasten
Representatiekosten bestuur

€ 3.000

Afscheid leerlingen

€ 4.100

Overige bestuurskosten

€ 4.000

Totaal Administratie- en beheerslasten

€ 11.100
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Overige
Kosten opstal grond Kiekeboe
Afschrijving bouw Kiekeboe

€ 865
€ 2.054

Totaal Overige

€ 2.919

Totaal

€ 14.019

Totaal Lasten

€ 14.000

SUBSALDO

€ 11.000

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rente bankrekeningen
Rente spaarrekeningen
Totaal financiële baten

€0
€0

Rentelasten
Bijdrage exploitatie JBS
Bijdrage exploitatie PVS

€0
€0

Totaal Rentelasten

€0

Totaal Financiële baten en lasten

€0

SALDO

€ 11.000

Toelichting op de cijfers:
Algemeen
 De begroting 2021 bestaat uit vier deelbegrotingen die formeel gezien alle
vier op zichzelf staan. Daarnaast behoort een aantal documenten tot de
begroting. De volgende stukken maken onderdeel uit van de begroting
2021-2024:
o Stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag (bestuursnummer 31077): de begroting van die
kosten die niet onder de exploitaties van een van de drie BRINnummers gebracht kunnen worden of waarvan door het bestuur besloten
is dat ze door de stichting gedragen worden.
o Bovenschoolse voorziening (BRINnummer AG19): hierin zijn inkomsten en kosten opgenomen betreffende de algemeen directeur, het
bestuurssecretariaat en andere bovenschoolse zaken, dan wel zaken
het bestuursbureau betreffende.
o Ds. Petrus van der Veldenschool (BRINnummer 23UX): hierin zijn alle
exploitatiekosten opgenomen van deze school.
o Ds. Joannes Beukelmanschool (BRINnummer 03LQ): hierin zijn alle
exploitatiekosten opgenomen van deze school. Door de twee locaties
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van deze school is deze begroting uitgesplitst in twee aparte deelbegrotingen:
 Ds. Joannes Beukelmanschool Rembrandtlaan (03LQ)
 Ds. Joannes Beukelmanschool Weversstraat (03LQ2)
o Balansbegroting 2021-2024.
o Toelichting op de begroting 2021-2024.
De volgende documenten zijn onderliggende stukken voor het bepalen van
de begroting geweest:
o Berekening werkgeverslasten 2021
Jaarlijks laten we de VGS een prognose maken van de werkgeverslasten voor het komende jaar. Voor 2021 en verder hanteren we naar
aanleiding daarvan voor de ds. Joannes Beukelmanschool locatie
Rembrandtlaan 60% als percentage werkgeverslasten, voor de locatie Weversstraat 61%, voor de ds. Petrus van der Veldenschool
58,00% en voor het bovenschoolse deel 56,5%.
o De bekostigingsgegevens in het begrotingsmodel waaruit de loonkosten in de begroting zijn overgenomen, zijn altijd gebaseerd op de
meest recente beschikkingen vanuit het Rijk. Voor de personele bekostiging van schooljaar 2020/2021 betekent dit dat de gegevens
zijn gebaseerd op de tweede publicatie. Deze is 0,65% hoger dan de
huidige loonkosten, maar omdat in de komende CAO-onderhandelingen deze ruimte van 0,65% ongetwijfeld benut gaat worden voor
loonstijging, is het zinvol is deze 0,65% alvast op te nemen.
o Financieel beleidsplan 2021
o Risicoanalyse 2018
De contouren en grote lijn voor de begroting 2021-2024 zijn vooraf besproken binnen de commissie financiën (beide penningmeesters, een toezichthouder).
Als kader voor financieel beleid verwijzen we naar het zie financieel beleidsplan.
Voor de beide scholen zijn de inkomsten vanuit Berséba begroot. Het uitgangspunt voor deze bedragen is het bedrag wat we voor 2020-2021 daadwerkelijk ontvangen en daarna aan de hand van de ontwikkeling van het
leerlingaantal doorberekend.
Voor alle scholen is een bedrag opgenomen voor de vervanging bij afwezigheid door ziekte. De eerste veertien dagen van een vervanging betalen
we – volgens de regel van VFGS - zelf. We gaan (op grond van gedaan
onderzoek) uit van 40 dagen afwezigheid per locatie per jaar die voor eigen
rekening komt en begroten de gemiddelde loonkosten daarvoor.
De hoogte van de dotaties voor voorziening groot onderhoud is – volgens
voorschrift van de accountant – als volgt bepaald. Aan de hand van de
meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden voor elke school de uitgaven
/ investeringen voor de komende twintig jaar benoemd. Het totaalbedrag
voor de drie scholen over deze twintig jaren wordt gedeeld door twintig,
waarna elke school naar rato van het aantal leerlingen jaarlijks doteert. Er
wordt dus gerekend aan de hand van de totale voorziening en niet volgens
de deelvoorziening van de scholen apart. Overigens zijn deze bedragen
hoger dan vorig jaar, omdat het MOP (dit jaar voor het eerst door ons
nieuwe onderhoudsbureau gemaakt) uitgaat van meer kosten in de komende twintig jaar.
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De risicoanalyse uit 2018 van de organisatie met een financiële vertaling
concludeert dat de gewenste vermogenspositie van de organisatie om een
goede risicobuffer en financieringsfunctie aan dient te houden € 1.257.000
bedraagt. Dit zou de organisatie dus als publiek eigen vermogen aan dienen
te houden. Uitgaande van de jaarrekening 2019 is het eigen vermogen eind
2019 ongeveer € 1.351.000. Over de vermogensbuffer in het algemeen is
dus geen reden tot zorg omdat we voldoen aan de door ons gestelde minimumbuffer. Er zijn plannen van de inspectie dat deze de zgn. signaleringswaarde m.b.t. het vermogen van scholen gaat onderzoeken. Veel daarover
is op dit moment nog niet bekend; hier hopen we aandacht voor te hebben.

Stichting (31077)












De stichting heeft geen inkomsten vanuit het Rijk, enkel uit collecten, donaties, rente-inkomsten, huurinkomsten van peuterspeelzaal Kiekeboe en
overige giften.
Alle inkomsten en uitgaven die direct ten goede of ten laste komen van de
exploitatie van een van beide scholen, zijn in de begroting 2021 – 2024
ondergebracht onder de betreffende exploitatie. Te denken valt aan zaken
als overblijven en de ouderbijdrage.
Een deel van de kosten die door het bestuursbureau gemaakt worden, achten we te vallen onder normale beheerkosten die ten laste komen van de
bovenschoolse voorziening AG19. Te denken valt aan zaken als de kosten
voor het jaarverslag en beheerkosten voor het bestuurssecretariaat.
Representatiekosten voor stagiaires en vrijwilligers die rechtstreeks werk
voor de scholen verrichten, vallen onder de exploitatie van de scholen.
Onder de kosten voor de stichting vallen de Bijbel die de kinderen bij hun
afscheid van de school krijgen, representatie m.b.t. bestuursleden, e.d.
De uitgaven voor het afscheid van de leerlingen zijn begroot op een bedrag
van € 50 per leerling, en berekend vanuit het verwachte aantal leerlingen
in groep 8 in de komende jaren.
De uitgaven voor kosten van jubilea van medewerkers, voortvloeiend uit
eigen beleid, zijn begroot onder de betreffende scholen. We achten dat deze
kosten onder het publieke deel van de begroting geboekt kunnen worden.
Het gaat dan om kosten geschat op grond van de bekende jubilea van personeel die zich D.V. in de komende vier jaren voordoen.
Kiekeboe:
o Vanaf 2015 huurt de stichting grond van de Gemeente Alblasserdam
voor de opstal van Peuterspeelzaal Kiekeboe. Daarvoor zijn jaarlijkse
kosten van € 865 opgevoerd.
o Bij de vestiging van het opstalrecht is met de gemeente een periode
van 40 jaar afgesproken.
o De opstal van Peuterspeelzaal Kiekeboe is gefinancierd door en eigendom van de stichting. De bouwkosten zijn geactiveerd, waarop
jaarlijks wordt afgeschreven.; in de begroting is een afschrijvingsduur van 40 jaar gehanteerd.
o Met Peuterspeelzaal Kiekeboe is een huurovereenkomst afgesloten.
Jaarlijks wordt door de peuterspeelzaal € 5.815 aan huur betaald
welke is verwerkt in de begroting van de stichting èn een bedrag à €
5.858 aan servicekosten welke is verwerkt in de begroting van de
school (03LQ).
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Investeringen: geen
Rente:
o De rente van het vermogen van elke school komt binnen bij de stichting. Naast een deel van de rente dat aan de stichting zelf ten goede
komt, als zijnde afkomstig van het eigen (private) vermogen van de
stichting, wordt jaarlijks besloten hoe de rente verdeeld wordt. Dit
gebeurt met inachtneming van het begrote resultaat exclusief rentetoerekening.
o Het maximumbedrag aan rente wat aan de stichting mag worden
toebedeeld, is gerelateerd aan het eigen (private) vermogen.
o Voor de komende jaren worden er voorzichtigheidshalve geen renteinkomsten begroot gezien de hoogte van de huidige rente op spaargeld bij financiële instellingen.
Dit alles resulteert in een begroot resultaat van € 11.000.

Bovenschools (AG19)








In deze begroting zijn inkomsten en kosten opgenomen betreffende de algemeen directeur, de bestuursondersteuners en andere bovenschoolse zaken, zoals in 2021 de kosten voor het onderzoek naar de toekomstige directie- dan wel bestuursstructuur (€ 13.000).
Medezeggenschap:
o Voor de GMR is conform de in 2014 geuite begrotingswens van de
GMR voor 2021 een bedrag van € 400 beschikbaar gesteld voor representatiekosten, e.d.
o Daarnaast wordt – ook op uitdrukkelijk verzoek van de GMR - het
resterende bedrag wat volgens cao en wet aan de (G)MR besteed kan
worden, bij de betreffende scholen toegevoegd aan het budget nascholing.
Investeringen:
o 2021 – totaal à € 2.500
1. ICT betreffende algemeen directeur en bestuurssecretariaat à
2.500
Onder overige personeelslasten vallen de scholingskosten van de algemeen
directeur en het bestuurssecretariaat.

Petrus van der Veldenschool (23UX)
 Verloop aantal leerlingen en groepen:
o Gezien de teldatum op 1 oktober 2020 daalt het leerlingenaantal opnieuw: van 163 naar 157 leerlingen.
o Voor 2021 en verder begroten we 160 leerlingen. Volgens prognoses
gebaseerd op de geboortecijfers van de kerken zou dit ongeveer de
ondergrens van het leerlingaantal moeten zijn (afgezien van verhuizingen e.d.).
o De benchmark die we hanteren:
1. Uitgaande van 25 lln. per FTE (dat is een norm die VGS ook
hanteert) zou gelden: 157 lln.: 25 lln. = 6,28 groepen in 20212022. Op dit moment zijn er zeven groepen.
2. Per 50 leerlingen één ambulante dag voor directietaken (een
norm van de VBSO scholen). Als we dit bezien m.b.t. PVS dan
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zijn drie directiedagen redelijk. Op dit moment heeft de directeur wat meer dan vier volle dagen ambulante tijd (waarin hij
overigens wel 90 uur BAPO opneemt).
3. Per 100 leerlingen één IB (e.d.) dag Dat betekent voor de PVS
dat 1,6 dag voor IB (e.d.) passend zou moeten worden. Op dit
moment is de bovenbouw IB-er (die ook bouwcoördinator is)
twee dagen ambulant. Daarnaast is een onderbouw IB-er (die
ook bouwcoördinator is) een dag in een week ambulant. Bij
elkaar zijn dat drie ambulante dagen.
4. De conclusie n.a.v. de benchmark is dat er ruimte is voor het
verminderen van het aantal FTE’s aan personeel.
o We willen toewerken naar een nulresultaat over de komende vier
jaar. Daarom is begroot om zes groepen te vormen.
o Begroot is om per 1 augustus 2021 een of meerdere leerkrachten
met totale loonkosten ≥ € 56.000 te laten afvloeien.
Directie:
o Er is een locatiedirecteur met WTF 1,0, die in het schooljaar 20-21
voor ± WTF 0,25 lesgevende taken doet.
Onderwijsgevend personeel
o Er is in de begroting, naast het vertrek van dhr. Verloop per 1 augustus 2021, uitgegaan van het overplaatsen van een of meerdere
leerkrachten naar de school in Alblasserdam.
Onderwijsondersteunend personeel:
o Begroot is een totaal van 1,4750 FTE voor onderwijsassistentie. De
onderwijsassistenten verrichten daarin ondersteunend werk. Tot en
met 2020 valt een PABO student met een duaal dienstverband (WTF
0,8) formeel onder het ondersteunend personeel, hoewel deze in
praktijk wel voor de klas staat. Vanaf augustus 2021 is begroot dat
deze persoon na het behalen van het diploma onder het onderwijsgevend personeel kan vallen.
o Daarnaast is de formatie voor de managementsecretaresse begroot
(WTF 0,2000).
Investeringen
o De komende jaren wordt beperkt geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen en methoden.
o In totaal wordt de komende jaren voor € 80.000 geïnvesteerd. Dit
wordt geboekt als activa, zodat in de komende jaren de afschrijvingen met betrekking tot deze investeringen ten laste van het resultaat
zullen komen.
o 2021 – totaal € 4.000
1. leermiddelen à € 4.000
o 2022 – totaal € 1.000
1. leermiddelen à € 500
2. materiaal kleuterbouw à € 500
o 2023 – totaal € 69.000
1. ICT (vervanging computerpark en digiborden) à € 53.000. De
digiborden dateren grotendeels uit 2009 en zijn echt aan vervanging toe. Uiteraard worden deze alleen vervangen voor in
gebruik zijnde lokalen. De computers zijn aangeschaft in 2016.
Er is nagedacht over een omlijnd plan inzake vervanging van
digiborden en computers, bv. over gefaseerde vervanging;
53












daar zitten echter wel haken en ogen aan. Daarnaast proberen
we zolang mogelijk vervanging uit te stellen.
2. leermiddelen (o.a. methode rekenen groep 1-4) à € 16.000
o 2024 – totaal € 6.000
1. Leermiddelen à € 6.000
o De afschrijvingen zijn voor de komende vier jaar gebaseerd op bovengenoemde investeringen en op de lopende afschrijvingen. Er worden normale afschrijvingstermijnen gehanteerd.
Medezeggenschap: voor de MR is conform de in 2014 geuite begrotingswens van de GMR voor 2020 een bedrag van € 100 begroot. Dit is bedoeld
voor representatie. Daarnaast wordt – ook op uitdrukkelijk verzoek van de
GMR - het resterende bedrag wat volgens cao en wet aan de MR besteed
kan worden, toegevoegd aan het budget nascholing, met dien verstande
dat de MR deze gelden in voorkomende gevallen wil benutten voor eigen
scholing.
Huisvesting:
o Het bedrag voor dotatie aan de voorziening onderhoud is vastgesteld
op € 24.000; dat is voldoende voor de geplande uitgaven voor komende twintig jaar in relatie tot die van de totale organisatie.
o Er ligt echter een onderzoek naar het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit en ventilatie). Een indicatie voor de kosten om op het niveau
van klasse C of B te komen zou een investering vergen van ± €
146.500. Er is onderzocht of dit bedrag verkleind kan worden door
te werken aan energiebesparing middels zonnepanelen. Daarvoor ligt
een offerte van ± € 22.000 met een terugverdientijd van een 6 à 7
jaar. Hierover moet met de commissie huisvesting nog inhoudelijk
gesproken worden. Onze onderhoudsadviseur gaat intussen via de
gemeente subsidie aanvragen bij het Rijk. Bij het verkrijgen hiervan
zou 30% van de investering (ventilatie en zonnepanelen) vergoed
worden.
Begroot wordt – onder voorwaarde van het verkrijgen van subsidie
en inhoudelijke vanuit de commissies financiën en huisvesting –
€ 100.000 voor ventilatie en € 15.500 voor zonnepanelen (verhoging
2.000 van het jaarlijkse dotatiebedrag).
o De huisvestingslasten zijn iets hoger begroot dan in 2020. Dat komt
door hogere kosten voor energie en water.
De kosten voor leermiddelen zijn iets lager begroot dan de kosten voor
leermiddelen in 2020.
De kosten voor het onderwijsbeheer (“overige instellingslasten”), exclusief
de kosten voor het lidmaatschap van de VBSO , de functionaris gegevensbescherming inzake de AVG-wet en het overblijven, zijn ongeveer gelijk
aan wat in 2020 is begroot.
De begrote kosten voor overige personele lasten zijn zo’n € 2.000 lager dan
in 2020 begroot. Dat komt door lager begrote kosten voor bedrijfsgezondheidszorg.
Ons beleid om met een betaalde LIO-er te werken (LIO-werknemer) kost in
2021 € 11.000.
Dit alles resulteert in een begroot tekort van € 27.000 in 2021. Voor de
komende vier jaar is het begrote resultaat:
€ 30.000€ 20.000 € 6.000
€0
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Joannes Beukelmanschool (03LQ)
 Sinds 2017 is de gehele administratie, ook op niveau van lumpsuminkomsten en salariskosten, geheel gesplitst voor de locaties Rembrandtlaan en
Weversstraat. Dat wordt ook doorgevoerd in de begroting 2021. Zo kunnen
we zien welke schoollocatie welk resultaat heeft en daar ook beter op sturen. Hieronder maken we ook enkele opmerkingen voor de ds. Joannes
Beukelmanschool als geheel.
 De inkomsten voor de ds. Joannes Beukelmanschool over de twee locaties
gesplitst naar rato van het aantal leerlingen. Daar zit wel een stuk onzuiverheid in, die echter moeilijk geheel weg te krijgen is. Bedenk bv. dat
hoewel de locatie Weversstraat de komende jaren ongeveer gelijk qua leerlingenaantal begroot wordt, er toch fluctuaties in de inkomsten zitten, omdat het totale leerlingenaantal van de Beukelmanschool wisselt (en dit verhoudingsgewijs dus invloed op de inkomsten van de Weversstraat heeft).
 Verloop aantal leerlingen en groepen:
o Op de teldatum van 1 oktober 2020 telt de school 582 leerlingen,
een daling met 17 leerlingen.
o Gezien de leerlingprognoses lijkt de school de komende jaren na een
top in 2021-2022 weer te dalen. Ook prognoses na 2024 geven dit
aan. Zowel een VNG- als een door gevraagde VGS-prognose geven
aan dat de school over een jaar of vijf met haar leerlingenaantal rond
de 570 leerlingen zal fluctueren.
o Formele ruimteproblemen zijn dan ook op dit moment niet aan de
orde. Afhankelijk van de spreiding van de nieuwe instromende kleuters kan het voorkomen dat met een groep 0 gewerkt moet worden
die meestentijds vanaf januari gestart wordt. Voor zulk een extra
lokaal kunnen we formeel geen beroep op de gemeente doen; wel
worden hierover gesprekken gevoerd.
 Medezeggenschap: voor de MR is conform de visie van de MR van € 100
per locatie begroot. Dit is bedoeld voor representatie. Daarnaast wordt –
ook op uitdrukkelijk verzoek van de GMR - het resterende bedrag wat volgens cao en wet aan de MR besteed kan worden, toegevoegd aan het budget nascholing, met dien verstande dat de MR deze gelden in voorkomende
gevallen wil benutten voor eigen scholing.
Joannes Beukelmanschool - Rembrandtlaan(03LQ)




Verloop aantal leerlingen en groepen:
o Het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 is 15 lln. lager dan vorig
jaar. Dat komt overeen met berichten over verhuizingen. Die lijken
ook in de nabije toekomst nog voor te gaan komen.
De benchmark die we hanteren:
o Uitgaande van 25 lln. per FTE (dat is een norm die VGS ook hanteert)
zou gelden: 369 lln.: 25 lln. = 14,76 groepen voor 2021-2022. Op
dit moment zijn er vijftien groepen.
o Per 50 leerlingen één ambulante dag voor directietaken (een norm
van de VBSO scholen). Als we dit bezien m.b.t. locatie JBS RL dan
zijn zeven directiedagen redelijk. Op dit moment heeft de directeur
een volle week ambulante tijd voor zijn directiedagen èn zijn de beide
bouwcoördinatoren beiden een dag per week ambulant.
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Per 100 leerlingen één IB (e.d.) dag Dat betekent voor de JBS RL dat
3,7 dag voor IB e.d. passend zou moeten zijn. Op dit moment zijn
beide IB-ers elk een dag ambulant. Daarnaast is er een ambulante
hoogbegaafdheidscoördinator voor een halve dag en is de school
ruim voorzien van IRT (WTF 1,2).
o De conclusie n.a.v. de benchmark is dat de situatie op de JBS RL
overeenkomt met de benchmark.
Directie:
o Er is een locatiedirecteur met WTF 1,0, die geen lesgevende taken
verricht.
o Daarnaast zijn twee bouwcoördinatoren elk een dag per week ambulant zijn.
Onderwijsgevend personeel:
o Er is in de begroting uitgegaan van het huidige personeel dat blijft,
toegevoegd met het overgeplaatste personeel vanuit de PVS.
Onderwijsondersteunend personeel:
o Begroot is in eerste instantie een totaal van 2,4 FTE voor onderwijsassistentie, dan wel de IRT- functionarissen. De onderwijsassistenten
verrichten ondersteunend werk.
o Hierbij is al uitgegaan is van het vertrek van een onderwijsassistent
à WTF 0,8 per februari 2021. Haar vervanging is nog niet begroot;
dit lijkt afhankelijk van wat er besloten wordt over overplaatsing bij
de PVS. Binnen de begroting is de ruimte voor zo’n overplaatsing
naar de ds. Joannes Beukelmanschool in ieder geval aanwezig.
o Daarnaast is de formatie voor 12½ uur per week voor de managementsecretaresse begroot (WTF 0,325).
o Verder is een conciërge in een betaalde functie benoemd op deze
locatie voor WTF 0,4.
o Verder zijn een tweetal personen formeel als onderwijsondersteunend personeel benoemd in de functie als lerarenondersteuner voor
in totaal WTF 1,3. Zij studeren voor leerkracht en hebben een lesgevende taak.
Investeringen
o De komende jaren wordt geïnvesteerd in nieuwe leermiddelen en
methoden.
o In totaal wordt de komende jaren voor € 193.750 geïnvesteerd. Alles
wordt geboekt als activa.
1. 2021 – totaal € 64.750
 Leermiddelen à € 14.000
 ICT en inventaris: € 50.750 (€ 50.000 nieuwe server +
nieuwe PC’s + toebehoren) + € 750 meubilair. De computers zijn aangeschaft in 2015. Er is nagedacht over
een omlijnd plan inzake vervanging van en computers,
bv. over gefaseerde vervanging; daar zitten echter wel
haken en ogen aan. De server moet in elk geval vervangen worden, deze is aan het eind en dateert uit 2014.
Daaraan gekoppeld dient ook de hardware aangepast te
worden (ook met het oog op het werken met Office
365). Dit bedrag wordt begroot onder voorwaarde van
instemming vanuit de commissie financiën.
2. 2022 – totaal € 25.000
o
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 ICT en inventaris: € 7.000 meubilair
 Leermiddelen à € 18.000
3. 2023 – totaal € 18.000
 Leermiddelen à € 18.000
4. 2024-totaal € 86.000
 Leermiddelen à € 26.000
 ICT en inventaris: 67.000 (vervanging digiborden à €
60.000). De vorige digiborden zijn aangeschaft in 2015.
o De afschrijvingen zijn voor de komende vier jaar gebaseerd op bovengenoemde investeringen en op de lopende afschrijvingen.
Huisvesting:
o Het bedrag voor dotatie aan de voorziening onderhoud is € 57.000;
dat is voldoende voor de geplande uitgaven voor komende twintig
jaar in relatie tot die van de totale organisatie.
o Er ligt een onderzoek naar het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit
en ventilatie). Een indicatie voor de kosten om op het niveau van
klasse C of B te komen zou een investering vergen van ± € 7.200.
Hierin zijn ook begrepen verplicht te maken kosten i.v.m. energiewetgeving (omdat deze school boven een bepaalde norm qua verbruik uitkomt). Begroot wordt – onder voorwaarde van het verkrijgen
van subsidie en inhoudelijke vanuit de commissies financiën en huisvesting de genoemde € 7.200. Over twintig jaar verdeeld (via de
voorziening root onderhoud) past deze € 7.200 binnen het genoemde
bedrag.
o De huisvestingslasten zijn verhoogd vanwege hogere kosten voor
energie en schoonmaak (afgeleid uit het huidige boekjaar).
o Met Peuterspeelzaal Kiekeboe is een huurovereenkomst afgesloten.
Jaarlijks wordt door de peuterspeelzaal € 5.858 afgedragen voor de
exploitatie (gas, licht, water, schoonmaak, onderhoud) van de opstal.
De kosten voor leermiddelen zijn even hoog begroot als de kosten voor
leermiddelen in 2020.
De kosten voor het onderwijsbeheer (“overige instellingslasten”), exclusief
de kosten voor het lidmaatschap van de VBSO en de functionaris gegevensbescherming inzake de AVG-wet en het overblijven, zijn ongeveer gelijk
aan wat in 2020 is begroot.
De kosten voor overige personele lasten zijn even hoog begroot als in 2020.
Het verschil is dat er meer kosten voor nascholing zijn, o.a. vanwege een
opleiding tot gymdocent, maar minder kosten voor bedrijfsgezondheidszorg.
Ons beleid om met een betaalde LIO-er te werken (LIO-werknemer) kost in
2021 € 11.000.
Dit alles resulteert in een begroot resultaat van € 25.000 in 2021. Zie
hiervoor ook de geconsolideerde totalen die bij de begroting bovenschools
(AG19) vermeld zijn.
Voor de komende vier jaar is het begrote (positieve) resultaat:
€ 26.000
€ 8.000€ 31.000 € 19.000-
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Joannes Beukelmanschool - Weversstraat(03LQ2)










Verloop aantal leerlingen en groepen:
o Op grond van de daling van het leerlingenaantal van de ds. Joannes
Beukelmanschool als totaal, voorzien we voor over enkele jaren een
kleine daling.
Gezien de benchmark die we hanteren:
o Uitgaande van 25 lln. per FTE (dat is een norm die VGS ook hanteert)
zou gelden: 213 lln.: 25 lln. = 8,52 groepen voor 2021-2022. Op dit
moment zijn er negen groepen en die worden ook voor de jaren
daarna weer voorzien.
o Per 50 leerlingen één ambulante dag voor directietaken (een norm
van de VBSO scholen). Als we dit bezien m.b.t. locatie JBS WS dan
zijn 4¼ ambulante directiedagen redelijk. Op dit moment heeft de
directeur die ook ongeveer; een halve dag werkt hij voor het KOC.
o Per 100 leerlingen één IB (e.d.) dag Dat betekent voor de JBS WS
dat 2,1 dag voor IB e.d. passend zou moeten zijn. Op dit moment
zijn beide IB-ers elk een dag ambulant.).
o De conclusie n.a.v. de benchmark is dat de situatie op de JBS RL
goed overeenkomt met de benchmark.
Directie:
o Er is een locatiedirecteur met WTF 1,0, die geen lesgevende taken
verricht en voor WTF 0,1 is uitgeleend aan het KOC.
Onderwijsgevend personeel:
o Er is in de begroting uitgegaan van het huidige personeel dat blijft.
Onderwijsondersteunend personeel:
o Begroot is een totaal van 1,2 FTE voor onderwijsassistentie + werkdrukvermindering.
o Daarnaast is dan de formatie voor 8 uur per week voor de managementsecretaresse begroot (WTF 0,2000).
Investeringen:
o In totaal wordt de komende jaren voor € 138.500 geïnvesteerd. Overigens wordt dat alles geboekt als activa.
1. 2021 – totaal € 23.700:
 ICT en inventaris: € 10.000 (€ 1.800 ICT en € 8.200
meubilair)
 Leermiddelen à € 13.700
2. 2022 – totaal € 48.300:
 ICT en inventaris: € 45.800. Dit betreft vervanging van
de hardware à € 36.000 (de laatste keer 2e hands aangeschaft in 2017) en meubilair.. De computers zijn aangeschaft in 2016. Er is nagedacht over een omlijnd plan
inzake vervanging en computers, bv. over gefaseerde
vervanging; daar zitten echter wel haken en ogen aan.
Daarnaast proberen we zolang mogelijk vervanging uit
te stellen.
 Leermiddelen à € 2.500
3. 2023 – totaal € 50.500.
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ICT en inventaris: € 48.000 (vervanging digiborden). De
digiborden dateren grotendeels uit 2015. Er is nagedacht over een omlijnd plan inzake vervanging van digiborden en computers, bv. over gefaseerde vervanging; daar zitten echter wel haken en ogen aan. Daarnaast proberen we zolang mogelijk vervanging uit te
stellen.
 Leermiddelen à € 2.500
4. 2024 – totaal € 16.000
 ICT en inventaris: € 16.000 meubilair
o De afschrijvingen zijn voor de komende vier jaar gebaseerd op bovengenoemde investeringen en op de lopende afschrijvingen.
Huisvesting:
o Het bedrag voor dotatie aan de voorziening onderhoud is € 34.000;
dat is voldoende voor de geplande uitgaven voor komende twintig
jaar in relatie tot die van de totale organisatie.
o Er ligt echter een onderzoek naar het binnenklimaat (energie, luchtkwaliteit en ventilatie). Een indicatie voor de kosten om op het niveau
van klasse C of B te komen zou een investering vergen van ± €
289.000. Over tien jaar (omdat na die tijd het gebouw gerenoveerd
gaat worden) verdeeld (via de voorziening groot onderhoud) zou dit
een forse verhoging betekenen van het jaarlijkse dotatiebedrag. Dat
lijkt niet reëel. Er is dus in eerste ingezet op een beperkte actie en
aanpassing inzake het binnenklimaat (alleen bovenverdieping). Hierover moet met de commissie huisvesting nog inhoudelijk gesproken
worden. Onze onderhoudsadviseur gaat intussen via de gemeente
subsidie aanvragen bij het Rijk. Bij het verkrijgen hiervan zou 30%
van de investering (ventilatie en zonnepanelen) vergoed worden.
Begroot wordt – onder voorwaarde van het verkrijgen van subsidie
en inhoudelijke vanuit de commissies financiën en huisvesting –
€ 35.000 voor ventilatie (verhoging van € 1.000 van dotatiebedrag
aan de voorziening).
o De huisvestingslasten zijn verhoogd vanwege hogere kosten voor
energie en schoonmaak (afgeleid uit het huidige boekjaar).
De kosten voor leermiddelen zijn lager begroot dan die van vorig jaar. Dit
vanwege lagere kosten voor het kopiëren.
De kosten voor het onderwijsbeheer (“overige instellingslasten”), exclusief
de kosten voor het lidmaatschap van de VBSO , de functionaris gegevensbescherming inzake de AVG-wet en het overblijven, zijn iets hoger dan wat
in 2020 is begroot. Dit komt door een betere verdeling (met de locatie Rembrandtlaan) van kosten voor de besturenorganisatie en hogere kosten voor
de schoolkrant / schoolgids.
De kosten voor overige personele lasten zijn hoger begroot dan in 2020.
Dit komt door iets hogere scholingskosten en vooral door een hogere (lees:
meer realistische begroting) voor representatiekosten (kosten voor vrijwilligers).
Dit alles resulteert in een begroot resultaat van € 0. Voor de komende
vier jaar is het begrote resultaat:
€ 5.000 € 20.000
€ 43.000 € 31.000
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Totaal
Het totale geconsolideerde exploitatieresultaat voor de organisatie komt dan in
2021 uit op een positief resultaat van € 12.000.
Uitgesplitst: de scholen in totaal hebben een saldo van € 1.000 en de stichting
van € 11.000.
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JAARREKENING

2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

2020

2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

727.253

726.674
727.253

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

294.648
1.448.905

726.674
230.780
1.329.279

1.743.554

1.560.059

2.470.807

2.286.733

1.787.773

1.675.914

Voorzieningen

259.389

257.867

Kortlopende schulden

423.645

352.953

2.470.807

2.286.733

Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Overige baten

2019

4.336.896

4.109.644

4.289.195

16.215
68.312

9.304
55.133

10.281
89.917

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2020

4.421.423
3.554.968
115.590
315.456
323.943

Totaal lasten

4.174.081
3.345.286
127.559
282.100
329.030

4.389.393
3.527.698
136.804
282.706
363.234

4.309.957

4.083.975

4.310.442

111.465

90.106

78.951

Financiële baten en lasten

394

-

866

RESULTAAT BOEKJAAR

111.860

90.106

79.816

Saldo baten en lasten

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 ad € 111860 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

260.255
153.4895.093
111.860

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
Toelichting bestemmingsreserve publiek
De bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 is gevormd voor het bedrag van de totale kosten van de incidentele
salarisbetaling in februari 2020, waarvoor in 2019 financiering door het ministerie van OC&W is verstrekt, welke onder de baten
2019 zijn verantwoord.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen
- Mutaties van voorzieningen

111.465
115.590
1.522

78.951
136.804
69.529

117.112
Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

63.86870.692

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

10.708
9.0156.824

1.693

235.401

286.977

394

Totaal

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

206.333

866
394

866

235.795

287.843

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa

116.170-

93.132-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

116.170-

Mutatie van liquide middelen

119.625

93.132194.711
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

28 juni 2021

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

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
Gebouwen en terreinen
Permanente gebouwen
Noodlokalen
Houten berging
Dienstwoning
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Leerlingensets
Docentenset
Bureaustoelen
Schoolborden (krijt/white)
Kasten
Overig
Keukenapparatuur
Digitale schoolborden

40
15
15
40
0
20
18
10
20 - 24
20
15 - 20
10
6

Audiovisuele hulpmiddelen
Inrichting speellokaal
Vloerbedekking
Overige inrichting
ICT
Bekabeling
Onderwijsleerpakket
Leermethoden
Software bij methoden
Overige materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels
Betegeling schoolplein
Overige materiële vaste activa
Zonnepanelen

Jaren
5 - 10
20
20
20
5
14 - 20
8-9
8-9
8
15
15
15
15

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 2020-2021 dat betrekking heeft op 2020 en de in 2020 ontvangen bedragen.
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Eigen vermogen

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

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 stichting 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.
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor
onderwijsinstellingen voor de boekjaren tot en met 2022 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot
onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot
onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover
deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de
planperiode niet op enig moment negatief wordt. Dit wordt ook voor deze onderwijsinstelling gevolgd.

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 € 750 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 waardeveranderingen 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
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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 93,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Cum.
Afschrijving

Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Boekwaarde
1-1-2020

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2020

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

93.477

13.175

80.302

-

-

2.337

77.965

93.477

15.512

912.582

454.189

458.394

90.003

2.800

78.671

466.926

982.269

515.343

478.286

290.308

187.978

26.167

128

31.654

182.363

466.710

284.347

1.484.345

757.672

726.674

116.170

2.928

112.662

727.253

1.542.456

815.203

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Afschrijvingen

Desinvestering

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

20.316

17.516

2.800

37.743

37.615

128

Totaal

58.059

55.131

2.928

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
OZB-waarde

Bedrag

Ferdinand Bolstraat 8

109.000

Totaal

109.000

Peildatum
1-1-2019

Vorderingen
2020

Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR's

2019
79.771

3.113

192.553

184.886

6.667

2.877

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

15.364

26.607

293

Totaal

13.298
15.657

39.905

294.648

230.780

Liquide middelen
2020

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

Totaal

2019

1.553

1.704

1.447.352

1.327.575
1.448.905

1.329.279

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen
Stand per 1-1-2020

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2020

Algemene reserve
Algemene reserve

1.351.044

260.255

-

1.611.300

1.351.044

1.611.300

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020

153.489

153.489-

-

-

153.489

-

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen

171.380

5.093

-

176.473

171.380

Totaal

1.675.914

176.473

111.860

-

1.787.773

Toelichting eigen vermogen
De bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 is gevormd voor het bedrag van de totale kosten van de incidentele
salarisbetaling in februari 2020, waarvoor in 2019 financiering door het ministerie van OC&W is verstrekt, welke onder de baten 2019
zijn verantwoord.

Voorzieningen
Stand per 1-12020

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2020

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

-

-

36.848

-

36.848

220.857

89.000

87.316

-

222.541

10.787

211.754

Totaal

257.867

88.838

87.316

-

259.389

10.787

248.602

37.010

162-

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-12020

Jubileumuitkering

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2020

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

37.010

162-

-

-

36.848

-

36.848

37.010

162-

-

-

36.848

-

36.848
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Kortlopende schulden
2020

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Kortlopende overige schulden

2019
77.656

61.584

142.953

136.127

62.488

43.415

14.796

2.178

297.893

243.304

Overlopende passiva
Vakantiegeld en -dagen
Overige overlopende passiva

109.251

109.648

16.500

-

Overlopende passiva

125.751

109.648

Totaal

423.645

352.953

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Geheel uitgevoerd en afgerond

Datum

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

niet van toepassing

G2. Verantwoording van subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag van de Ontvangen t/m
toewijzing
vorig
verslagjaar

Totale kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Kosten in
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

Te verrekenen
per 31
december
verslagjaar

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing
Datum

Bedrag van de Ontvangen t/m
toewijzing
vorig
verslagjaar

Totale kosten
t/m vorig
verslagjaar

Saldo per 1
januari
verslagjaar

Ontvangen in
verslagjaar

Kosten in
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

Te verrekenen
per 31
december
verslagjaar

-

-

70

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020

Begroting 2020

2019

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

3.955.283

3.825.064

3.871.109

Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

163.596

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Totaal

149.514

237.074

163.596

149.514

237.074

218.017

135.066

181.013

4.336.896

4.109.644

4.289.195

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies
Overig

16.215

Totaal

9.304

10.281

16.215

9.304

10.281

16.215

9.304

10.281

Overige baten
Verhuur
Ouderbijdragen

15.061

9.858

8.228

12.463

10.500

11.930

Overige
Bestuursbaten
Bijdragen Passend onderwijs
Passend Onderwijs overige instellingen
KOC
Overige baten personeel
Overige

Totaal

24.514

24.615

27.617

-

-

1.250

-

-

2.625

3.780

-

6.063

2.723

-

4.424

9.771

10.160

27.781

40.788

34.775

69.759

68.312

55.133

89.917
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2020

Begroting 2020

2019

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen en salarissen
1)
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies VFGS
Pensioenlasten

2.754.050

3.206.211

2.571.867

362.642

-

405.836

2.433

-

11.202

95.892

-

90.123

411.376

-

390.835

3.626.393

3.206.211

3.469.863

-

4.210

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Overige
(Na)scholingskosten
Kosten schoolontwikkeling/begeleiding
Kosten werving personeel
Kosten bedrijfsgezondheidszorg
Representatiekosten personeel
Afdrachten SWV
Overige

Totaal overige

Af: uitkeringen

Totaal

1)

16240.178

55.000

56.336

64.465

47.000

50.568

1.229

5.300

4.242

11.640

14.250

32.498

11.369

7.225

14.545

20.229

-

3.421

15.391

10.300

12.437

164.502

139.075

174.048

164.340

139.075

178.258

235.7653.554.968

3.345.286

120.4223.527.698

In deze post is ook de premieresitutie BWGS opgenomen ad € 102.880 in 2020 en € 51.678 in 2019.

Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 52 FTE. (2019 55)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

2.337

2.337

2.337

81.471

91.153

104.348

31.782

34.069

30.120

115.590

127.559

136.804

41.228

32.500

31.452

61.101

47.500

55.940

116.321

100.000

100.075

Huisvestingslasten
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie voorziening onderhoud
Overige

Totaal

3.209

8.900

3.059

89.000

89.000

89.000

4.598

4.200

3.180

315.456

282.100

282.706
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2020

Begroting 2020

2019

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantslasten (controle jaarrekening)
Telefoon- en portokosten e.d
Kantoorartikelen
Stichtingslasten
Bestuurs-/managementondersteuning

58.112

59.071

60.566

3.963

4.100

3.961

7.062

6.050

6.422

7.860

7.400

7.798

17.367

12.675

26.207

10.963

-

2.995

105.327

89.296

107.948

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

6.049

5.400
6.049

4.785
5.400

4.785

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

104.129

107.200

120.480

28.822

26.600

30.287

12.643

14.800

11.855

4.789

4.900

5.504

150.383

153.500

168.126

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
FG
Overige

4.977

5.250

6.915

3.981

12.400

13.186

8.006

9.250

7.576

2.300

1.775

3.615

-

600

54

8.204

-

11.577

34.717

51.559

39.451

Totaal

62.184

80.834

82.375

323.943

329.030

363.234

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

3.963

4.100

3.961

3.963

4.100

3.961

Rentebaten
Rentelasten

394

-

877

-

-

Totaal

394

-

Financiële baten en lasten

11866
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1
Nr

Statutaire naam

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Overige

Eigen
vermogen
31-12-2020

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Overige

Deelnamepercentage

Vereniging

Utrecht

nee

nee

nee

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Juridische vorm

Resultaat jaar
2020

Omzet

Art. 2:403 BW
ja/nee

Deelnamepercentage

Consolidatie
ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

Statutaire naam

Berséba

n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
Nr

Statutaire naam

niet van toepassing

Juridische vorm

Overige

Deelnamepercentage
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WNT-verantwoording 2020 - Stichting tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag
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 Stichting tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde
Grondslag van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting tot het verstrekken van Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag is
berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 119000. 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.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Bedragen x € 1
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

H van de
Weteringh
Directeur
01/01 - 31/12
1,0
ja

€ 84.673
€ 14.664

€ 99.337

€ 119.000
N.v.t.
€ 99.337

Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging

Directeur
01/01 - 31/12
1,0
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 77.891
€ 14.044
€ 91.935

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 115.000

Subtotaal

Bezoldiging

€ 91.935
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 31-12-2020
Naam topfunctionaris
A. van der Kuijl
H.J. Veenema
W. Heijns
J.J.H. Gortzak
M.J. de Rijk
J. Kerst
K. Slager
C.J. van Vliet
D.R. Molenaar
C. den Braber
L.A. Demmers
M. Karels
W.J. Koelewijn

Functie(s)
Voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
1e Penningmeester
2e Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

In 2020 teruggetreden uit bestuur

In 2020 teruggetreden uit bestuur

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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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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OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting tot het verstrekken
van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting tot het verstrekken van christelijk
onderwijs op gereformeerde grondslag te Nieuw-Lekkerland gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot het verstrekken
van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag op 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot het verstrekken van christelijk onderwijs op
gereformeerde grondslag 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
 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 2020 is vereist.
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 2020 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals
opgenomen
in
paragraaf
2.3.1
‘Referentiekader’
van
het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. 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 continuïteit 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 continuïteit 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 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij










fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 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 instelling 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.
Geldermalsen, 28 juni 2021
Van Ree Accountants
Was getekend
drs. K.H. Hille RA

BIJLAGEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE DS J. BEUKELMANSCHOOL LOCATIE REMBRANDTLAAN

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.940.883

1.845.205

1.886.047

6.488
25.041

2.353
17.258

1.886
21.592

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.972.412

1.545.070
45.695
155.761
134.202

1.864.816

1.490.003
58.242
133.000
134.411

1.909.525

1.535.857
61.748
140.300
140.151

1.880.727

1.815.656

1.878.056

91.685

49.160

31.469

-

-

246

91.684

49.160

31.716
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE DS J. BEUKELMANSCHOOL LOCATIE WEVERSTRAAT

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.178.169

1.112.209

1.137.002

4.828
12.863

1.419
9.700

1.886
30.449

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

1.195.860

987.061
24.410
86.542
89.591

1.123.328

895.141
31.168
77.000
93.225

1.169.337

963.620
30.989
73.283
104.996

1.187.605

1.096.534

1.172.888

Saldo baten en lasten

8.255

26.794

3.550-

Netto resultaat

8.256

26.794

3.550-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE DS P. VAN DER VELDENSCHOOL

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.038.318

977.230

1.074.240

4.899
4.934

5.532
2.300

6.509
7.191

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.048.151

860.693
41.559
73.154
65.918

985.062

798.142
34.411
72.100
76.143

1.087.939

846.115
39.032
69.123
81.993

1.041.325

980.796

1.036.264

6.827

4.266

51.675

-

-

508

6.826

4.266

52.183
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN BOVENSCHOOLS

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

179.526
960

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten

175.000
1.260
180.486

162.144
1.872
16.864

193.156
1.818
176.260

162.000
1.684
12.576
180.880

194.975

182.106
2.981
9.887
176.260

194.975

Saldo baten en lasten

394-

-

-

Financiële baten en lasten

394

-

-

-

-

-

Netto resultaat
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE STICHTING

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Collecten kerken/donaties/giften
Baten inzake verhuur Kiekeboe (PSZ)
Overige baten

18.599
5.815
100

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Jubilea
Representatiekosten
Leerlinggebonden activiteiten
Afschrijvingen
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

18.800
5.815
24.514

3.532
3.531
2.054
10.304

21.345
6.272
24.615

3.000
4.850
2.054
4.825

27.617

324
10.741
3.143
3.013
2.054
8.985

19.421

14.729

5.093

9.886

-

-

5.093

9.886

28.260

643111

532-

In de stichtingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze
kosten niet onder de stichtingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.
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