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1. Verslag van de toezichthouder
Het stichtingsbestuur (het bevoegd gezag / schoolbestuur) heeft gekozen voor een functionele
scheiding tussen bestuur en toezicht. De feitelijke uitoefening van de functie van bestuur (de
uitvoering van bestuurderstaken) wordt gedaan door de ‘directeur met gemandateerde
bestuurderstaken’ die in dienst is van het bevoegd gezag, op basis van door het
stichtingsbestuur gegeven mandaat. Het stichtingsbestuur onthoudt zich van de feitelijke
uitoefening van de functie van bestuur en richt zich op de uitoefening van intern toezicht. Het
stichtingsbestuur vormt zo het intern toezichtsorgaan.
Het stichtingsbestuur heeft het afgelopen jaar negen keer vergaderd samen met de ‘directeur
met gemandateerde bestuurderstaken’ (hierna te noemen directeur). Binnen deze
vergaderingen is door de verschillende commissies van het stichtingsbestuur verantwoording
afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden. Het stichtingsbestuur heeft toegezien op de
doelmatigheid van werkzaamheden, bestedingen en personele inzet. Het stichtingsbestuur
heeft hiervoor ook gebruik gemaakt van een onafhankelijke auditor die ter zake kundig is op
het gebied van onder andere onderwijs, en die gevraagd en ongevraagd adviseert, ook wat
het functioneren van het bestuur en toezicht betreft.
Door de directeur is elke vergadering gerapporteerd over de algemene gang van zaken middels
de managementrapportage. Drie keer heeft de directeur door middel van een
verantwoordingsrapportage verantwoording afgelegd aan het stichtingsbestuur. Deze
verantwoordingsrapportage bevat indicatoren voor de domeinen: identiteit, onderwijs,
personeel en organisatie, communicatie, huisvesting en financieel beleid en beheer.
Voor wat betreft onderwijskundige resultaten heeft de directeur twee keer gerapporteerd
middels het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De voorgenomen verbeteractiviteiten zijn
besproken. Vragen en opmerkingen van het stichtingsbestuur zijn naar tevredenheid
beantwoord en afgehandeld. De school is het afgelopen jaar door de inspectie onderzocht.
Het stichtingsbestuur is blij met de bevestiging van de inspectie dat de basiskwaliteit op orde
is. Alle door de inspectie onderzochte standaarden zijn als voldoende beoordeeld. De
meerjarenplanning van het schoolplan is bijgewerkt en geeft de ambities voor de komende
jaren aan.
De financiële begroting voor 2019 die de directeur, na overleg met de financiële commissie,
heeft opgesteld is door het stichtingsbestuur goedgekeurd. De directeur heeft hier uitvoering
aan gegeven. Drie keer per jaar is door hem aan het bestuur gerapporteerd over de financiële
stand van zaken middels een compacte controllerrapportage van het administratiekantoor
VGS Administratie. Het stichtingsbestuur heeft toegezien op de juiste inzet van de van
rijkswege ontvangen middelen. Evenals vorig jaar is besloten om de accountantscontrole door
Van Ree Accountants te laten doen.
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Het stichtingsbestuur vindt goed werkgeverschap belangrijk en heeft zich laten informeren
door de directeur over personele zaken en over het welbevinden van de leerkrachten. Het
stichtingsbestuur ziet daarnaast toe op het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn
om te voldoen aan de privacy wetgeving, nl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Ouders en belangstellenden zijn periodiek geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief. Het
stichtingsbestuur en directie hebben de jaarlijkse ouderavond gebruikt voor het doen van
mededelingen aan ouders en belangstellenden. Op deze avond is ook door de adviesraad (AR)
verslag gedaan van haar activiteiten. Er is sprake van een adviesraad (AR) met adviesrechten,
en niet van een medezeggenschapsraad (MR) met instemmingsrechten. Met deze AR werd
door het stichtingsbestuur op constructieve wijze contact onderhouden; onder andere door
enkele gezamenlijke vergadermomenten.
Maandelijks werd, bij toerbeurt, door één van de leden van het stichtingsbestuur een bezoek
aan de school gebracht om één of meerdere lessen bij te wonen. Over deze lesbezoeken is
gerapporteerd aan directie en stichtingsbestuur.
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2. Overview & Algemeen
2.1. INLEIDING
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële beleidsmatige activiteiten van de
Stichting tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te
Vriezenveen in het jaar 2019. De valuta in dit jaarverslag is de Euro. De jaarrekening 2019 is
opgesteld door VGS Administratie te Ridderkerk. Deze jaarrekening is gecontroleerd door
het accountantskantoor Van Ree. Onder het bevoegd gezag van de Stichting, bevoegd gezag
nr. 50299, valt de onderstaande school.
2.2. INSTELLINGSGEGEVENS
Gegevens school:
Naam school: Johannes Bogermanschool
Brinnummer: 06NR
Administratienummer: 50299
Postadres: Postbus 40, 7670 AA Vriezenveen
Bezoekadres: Bouwmeesterstraat 43a, 7671 CA Vriezenveen
Telefoonnummer: 0546-562146
Email: directie@joh-bogerman.nl
Website: www.joh-bogerman.nl
Contactpersoon: J. Kok (directeur)
Juridische structuur:
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Stichtingsvorm. Inschrijving hiervan in
het stichtingsregister bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede heeft
plaatsgevonden onder nr. 41027999, ultimo 2006.
Organisatiestructuur:
Scheiding bestuur en toezicht
Het stichtingsbestuur (het bevoegd gezag) heeft gekozen voor een functionele scheiding tussen
bestuur en toezicht. De feitelijke uitoefening van de functie van bestuur (de uitvoering van
bestuurderstaken) wordt gedaan door de ‘directeur met gemandateerde bestuurderstaken’
die in dienst is van het bevoegd gezag, op basis van door het stichtingsbestuur gegeven
mandaat. Het stichtingsbestuur onthoudt zich van feitelijke uitoefening van de functie van
bestuur en richt zich op de uitoefening van intern toezicht. Het stichtingsbestuur vormt zo het
intern toezichtsorgaan. Het bevoegd gezag (bestuur) blijft ook zelf bevoegd een besluit te
nemen. Bij mandaat blijft formeel het bestuur van de rechtspersoon (lees: stichtingsbestuur)
eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de besluiten, ook als die op basis van het mandaat
door een ander (lees: directeur met gemandateerde bestuurderstaken) worden genomen.
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Directeur met gemandateerde bestuurderstaken
Kenmerkend voor een mandaat is, dat degene die het mandaat gegeven heeft, ook nog zelf
bevoegd blijft tot uitvoering van de gemachtigde bevoegdheden. En degene die het mandaat
gegeven heeft, kan (onder bepaalde voorwaarden) een namens het bestuur genomen besluit
zelfs nog terugdraaien (‘vernietigen’). In het kader van scheiding van de toezichts- en
bestuurstaak is dat niet de bedoeling. Feitelijke scheiding van bestuur en toezicht via het geven
van een mandaat doet zodoende in belangrijke mate een beroep op de zelfbeheersing (het
gedrag) van het stichtingsbestuur.

Intern toezicht
De bestuursleden van het stichtingsbestuur vormen het intern toezichtsorgaan. Op dit
moment zijn de leden:
 F.A. Dekker, voorzitter
 J.J. Jonker, secretaris
 A.N. Verheul, penningmeester
 H.J.A. Dekker, algemeen-adjunct
 J.H. van Brussel, lid
 D.H. Dekker, lid
 G. Marsman, lid
 A. van der Poel, lid
De leden worden benoemd en ontslagen door de kerkenraad van de Gereformeerde
Gemeente in Nederland te Vriezenveen, of treden terug op eigen verzoek. Er is geen sprake
van een maximale zittingstermijn. Zie ook de vastgestelde Code Goed Bestuur.
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De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en activiteiten. Evt. onkosten
(zoals km-vergoeding) in geval van overeengekomen en opgedragen werkzaamheden en
activiteiten kunnen gedeclareerd worden.
Beroepen en (on)betaalde nevenfuncties
 F.A. Dekker, voorzitter
o werknemer Vitens (controle/onderhoud)
o diaken GGiN te Vriezenveen
 J.J. Jonker, secretaris
o werknemer RaabKarcher Bouwstoffen (kantoor/verkoop)
o burgerlid Provinciale Staten Overijssel SGP
o vennoot Jonker VOF Vriezenveen
o raadslid SGP gemeente Twenterand
 A.N. Verheul, penningmeester
o werknemer Nationale Politie (ICT)
o diaken GGiN te Vriezenven
 H.J.A. Dekker, algemeen-adjunct
o gepensioneerd
o lid Bestuurlijk-Juridische Commissie van de VBSO
 J.H. van Brussel
o zelfstandige (technische dienstverlening)
 D.H. Dekker, gewoon lid
o zelfstandige (bouw/onderhoud)
 G. Marsman, gewoon lid
o werknemer Schildersbedrijf Dekker (kantoor/werkvoorbereiding)
 A. van der Poel, gewoon lid
o zelfstandige (advisering/verandermanagement)
o diaken HHK te Vriezenveen
 J. Kok, directeur met gemandateerde bestuurstaken
o diaken GGiN te Vriezenveen
Commissies:
De directeur met gemandateerde bestuurderstaken kan gebruik maken van commissies. De
vaste commissies zijn als volgt samengesteld:
 commissie Onderwijs en Organisatie:
o F.A. Dekker, H.J.A. Dekker, J.J. Jonker
 commissie Financiën
o H.J.A. Dekker, A. van der Poel, A.N. Verheul
 commissie Huisvesting
o D.H. Dekker, F.A. Dekker, G. Marsman

3. Identiteit
3.1. MISSIE EN VISIE
Kernactiviteit
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte en stelt zich ten doel: het
verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Vriezenveen.
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Grondslag
De stichting heeft als grondslag voor haar onderwijs de onveranderlijke waarheid in Gods
Woord (Statenvertaling) geopenbaard en verklaard in de 'Drie Formulieren van Enigheid' (te
weten: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels), zoals vastgelegd op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
Kernopdracht
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in
overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te
vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend
voortgezet onderwijs. De school hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en
opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving vervullen naar de eis van Gods
Woord.
Visie
Een schoolorganisatie waarin (ook op de langere termijn) onderwijs wordt gegeven op een
zodanige wijze dat onze identiteit doorwerkt en gezien wordt in alle vakken en waarin onze
kinderen optimaal worden voorbereid voor werken en leven in een sterk geseculariseerde
samenleving.
Zienswijze en uitgangspunten
Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
Ons onderwijs sluit dan ook aan op en ligt in het verlengde van de opvoeding in het gezin en
is onder meer gericht op de overdracht van de op Gods Woord gegronde normen en
waarden. Als school rusten we onze leerlingen toe voor de toekomstige deelname aan de
samenleving vanuit het perspectief dat de mens geschapen is om tot Gods eer te leven.
In ons onderwijs heeft de leerkracht een centrale rol. Hij/zij dient identificatiefiguur te zijn,
draagt kennis over en begeleidt leerlingen bij het proces van kennisverwerving.
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken en dat elke leerling op zijn eigen
niveau kan functioneren en presteren. We zijn het als reformatorische school aan onze
grondslag verplicht kwalitatief goed onderwijs te bieden. De mate van die kwaliteit is slechts
beperkt meetbaar, omdat een aantal essentiële factoren niet te kwantificeren zijn. Voor een
nadere uitwerking van de zienswijze en uitgangspunten verwijzen we naar de onderliggende
beleidsplannen en dan vooral het Schoolplan en het Personeelsbeleidsplan.
3.2. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Identiteit’ de onderstaande richtinggevende
uitspraken vastgesteld.
- In de Bijbellessen dient de grondslag in het bijzonder tot uitdrukking te worden gebracht.
Daarnaast dient de grondslag ook door te werken in alle andere lessen en/of activiteiten;
- De school wordt bezocht door leerlingen van wie de ouders/verzorgers de grondslag van
de school onderschrijven. Voor de toelating van een leerling dienen de ouders een
identiteitsverklaring te ondertekenen.
3.3. TERUG- EN VOORUITBLIK
Het leerlingenaantal laat over de langere termijn een golfbeweging zien. Door verhuizing en
vertrek van kinderen naar andere basisscholen is het leerlingenaantal wat gedaald. Het
leerlingaantal was op de teldatum (1-10-2019) 178. Naar verwachting zal het leerlingenaantal
de komende jaren tussen rond datzelfde aantal leerlingen liggen.
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Stichting

oktober ‘15

oktober ‘16

oktober ‘17

oktober ‘18

oktober ‘19

171

172

185

185

178

Ruim vijf procent van het aantal leerlingen had een zogenaamd gewicht (0,30). Dat percentage
is iets hoger dan vorig jaar en lager vergeleken met daaraan voorafgaande jaren. De ouders
geven bij de aanmelding van hun kind(eren) te kennen bewust te kiezen voor het onderwijs
op onze school. Ze doen dit door het ondertekenen van een identiteitsverklaring.
Het merendeel van de leerlingen is woonachtig in het dorp Vriezenveen en directe omgeving.
Enkele leerlingen wonen in omliggende plaatsen in de gemeenten Twenterand, Wierden,
Tubbergen, Hellendoorn, Almelo en Rijssen-Holten.
De school werd bezocht door 2 leerlingen (groep 2) met een arrangement ZML van het
samenwerkingsverband. Dat heeft geresulteerd in extra inzet van een onderwijsassistent in
deze groep. Na de zomervakantie van 2019 is één van deze leerlingen naar het SO verwezen.
Voor de tussenschoolse opvang zijn vrijwilligers ingeschakeld, die daarvoor een
vrijwilligersvergoeding hebben ontvangen. Daarvoor is de vergoeding van het rijk ingezet.
De instroom van leerlingen is ongelijkmatig. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van de
groepen 1 en 2. In de onderbouw ontstaan soms grote groepen van rond of boven de 30
kinderen. Dit vraagt in die gevallen om extra personele inzet in de onderbouw.

4. Onderwijs
4.1. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Onderwijs’ de onderstaande richtinggevende
uitspraken vastgesteld.
- Alle activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van onze identiteit met inachtneming
van de pedagogische en onderwijskundige kaders.
- Onze visie op onderwijs bepaalt hoe we omgaan met onderwijsvernieuwingen.
- Christelijke waarden en normen worden zoveel mogelijk het geestelijk eigendom van de
leerlingen.
- Naast de levensbeschouwelijke vorming en toerusting worden de leerlingen op cognitief,
sociaal-emotioneel, expressief gebied gevormd.
- Het op een respectvolle wijze omgaan met de medemens wordt de leerlingen bijgebracht.
- Alle leerlingen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Die ondersteuning is ingebed
in het gehele curriculum.
- De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar
onderwijs.
- De resultaten van de leerlingen en de sociale vaardigheden liggen op het niveau dat van hen
mag worden verwacht.
- De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen.
- Het pedagogisch handelen van de leraren leidt tot een fysiek en psychisch veilige en
ondersteunende leeromgeving.
4.2. TERUG- EN VOORUITBLIK
In 2019 is verder gestalte gegeven aan planmatige verbetering van ons onderwijs. We hebben
het schoolplan 2015-2019 met elkaar geëvalueerd en een nieuw schoolplan 2019-2023
opgesteld. Dit schoolplan was in concept gereed toen we in juni bezoek kregen van de
onderwijsinspectie. De verbeterpunten die wij in ons schoolplan hadden opgenomen bleken
zaken te zijn die de inspectie ook opmerkte. In het schoolplan zijn de voorgenomen
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verbeteringen weggezet in een planning voor de komende vier jaren. Voor het schooljaar
2019-2020 is een jaarplan opgesteld gebaseerd op het nieuwe schoolplan. Het streven om nog
meer te differentiëren in instructie wordt in het jaar 2019 verder doorgezet. Er zijn
klassenbezoeken afgelegd waarbij vooral op dit onderdeel geobserveerd is. We willen de
komende jaren borgen (verankeren en verdiepen) wat in de voorgaande jaren bereikt is.
Uit eigen analyse van de tussenopbrengsten blijkt dat er een ombuiging in positieve zin zich
doorzet. De leerlingen scoorden op de LVS-toetsen gemiddeld bij vrijwel alle toetsen op of
boven het landelijk gemiddelde.
In het cursusjaar 2019 is een nieuwe methode ingevoerd voor geschiedenis. De groepen 6 en
7 werken daar inmiddels mee. Voor groep 8 zal deze, naar verwachting, in 2020 ingevoerd
worden.
De eindopbrengsten lagen in 2019 boven het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde
van de Centrale Eindtoets lag op 536,1 en onze leerlingen scoorden gemiddeld 536,9. Het is
ons doel om in de komende jaren op de Centrale Eindtoets op het landelijk gemiddelde te
scoren. We hebben ook doelen gesteld voor het behalen van referentieniveaus.
Er is verder onder leiding van een ‘werkgroep veiligheid’ gewerkt aan de verbetering en de
actualisatie van het Veiligheidsplan.
Er zijn dit jaar ook morgens georganiseerd, waarbij peuter en ouder samen deelnamen aan
activiteiten rondom taal en lezen. Sinds de zomervakantie zijn we gestart met een nieuw
aanbod door middel van het programma ‘Opstapje’. Het aantal morgens is daarvoor iets
geïntensiveerd. Vanuit de gemeente is subsidie ontvangen om een deel van de kosten te kunnen
dragen. Deze subsidie moet jaarlijks worden verantwoord richting de gemeente. Ook moet
jaarlijks een nieuwe aanvraag worden gedaan.
Er is al een aantal jaren een aanbod voor Engels in groep 1 tot en met 8. In 2017 is voor de
bovenbouw een andere methode gekozen die met ingang van augustus 2017 is ingezet. De
resultaten van Engels zullen naar verwachting nog toenemen.
We hebben in 2019 gewerkt met een digitaal handelingsprotocol (DHH) in het kader van
meer- en hoogbegaafdheid. Er is een werkgroep van leerkrachten die zich verder verdiepen in
meer-en hoogbegaafdheid. Twee van hen zijn dit cursusjaar bezig met een cursus meer- en
hoogbegaafdheid. We hebben als doel gesteld dat we voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
een doorgaande leerlijn willen van groep 1 t/m 8 met een uitdagend leerstofaanbod en
passende methodieken.
We willen de zelfstandige leerhouding van leerlingen bevorderen en hen meer
verantwoordelijk maken voor hun handelen. Er is een werkgroep die voorstellen voorbereidt
om dit te verbeteren. Ook is er, met name in de bovenbouw, aandacht geweest voor de
werkhouding en taakaanpak van de kinderen.
In een tweetal groepen bleek de groepsvorming niet zo goed te verlopen. Een groep heeft een
training door een externe persoon achter de rug. De andere groep start daarmee in januari
2020.
In het kader van Passend Onderwijs is er gewerkt met enkele groepen waarin gedifferentieerd
is in 3 niveaus. Waar kinderen binnen deze drie niveaus onvoldoende geholpen konden
worden is zowel voor kinderen met leermoeilijkheden als kinderen die meer uitdaging nodig
hadden, extra instructie/aanbod ingezet. Daarnaast is tot de zomervakantie extra inzet gedaan
voor twee kinderen met het syndroom van Down, zodat ze in het reguliere onderwijs hun
plaats konden hebben. Voor één van hen geldt dat ook voor de periode na de zomervakantie.
De middelen die we voor Passend Onderwijs rechtstreeks van de overheid hebben ontvangen
en de middelen die we van het samenwerkingsverband Berséba hebben ontvangen zijn
hiervoor aangewend. Zie voor de verantwoording in cijfers bijlage III.
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We hebben als doel gesteld om de komende jaren ‘moeilijk gedrag’ vroeger in de
schoolloopbaan te signaleren en waar nodig preventief actie te ondernemen. Daarbij zullen
ook de ouders vroegtijdig worden betrokken.
Op de volgende onderwerpen zal de komende jaren bezinning en visievorming plaatsvinden
en zullen waar nodig voorstellen voor beleid gedaan worden:
 Aanbod voor de meer praktisch ingestelde leerling (klusklas)
 Tegengaan van ontlezing
 Zicht op de maatschappij (oriëntatie: wat zou je willen worden)
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5. Personeel en organisatie
5.1. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Personeel en organisatie’ de onderstaande
richtinggevende uitspraken vastgesteld.
- Benoemd mogen worden personen die de grondslag van de school van harte onderschrijven
en geschikt zijn voor de betreffende functie;
- Leer en leven is in overeenstemming met de grondslag van de school;
- Benoemden verdiepen zich blijvend in de grondslag van de school;
- Benoemden blijven door om- en bijscholing bij in hun beroep.
- Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, en geweld mogen in onze organisatie niet
voorkomen.
5.2. TERUG- EN VOORUITBLIK
Algemeen
Aantal FTE’s per 1 oktober
Aantal FTE’s Directie
Aantal FTE's Onderwijzend
personeel
Aantal FTE's
Onderwijsondersteunend
personeel
Berekende GGL per 1 oktober
Gehanteerde GGL per 1 oktober
Aantal leerlingen per 1 oktober
Aantal leerlingen onderbouw
Aantal leerlingen bovenbouw
Genormeerd aantal groepen per 1
oktober
Werkelijk/verwacht aantal
groepen per 1 oktober

2016/201
7
11,1994
1,0000
8,1515

2017/201
8
12.9742
1,0000
9,1013

2018/201
9
12,4740
1,0000
9,2761

2019/202
0
12,5513
1,0000
9,3284

2,0479

2,8729

2,1979

2,2229

34,71
33,73

34,67
34,67

35,45
35,45

36,64
36,64

172
91
81

185
98
87

185
96
89

178
87
91
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8

8

8

7

8

9
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In het cursusjaar 2018-2019 is de toenmalige groep 2 opgesplitst geweest in twee groepen.
Dat was in verband met de groepsgrootte en het feit dat er twee kinderen met het syndroom
van Down in deze groep zaten. Voor de bekostiging daarvan zijn de werkdrukmiddelen ingezet
(zie bijlage 2). In het cursusjaar 2019-2020 is de opgesplitste groep weer samengevoegd. Eén
van de beide kinderen met het syndroom van Down is verwezen naar het SO in Zwolle. De
andere leerling met het syndroom van Down doet in 2019-2020 nog een keer groep 2. Er is
een grote groep 3 ontstaan, waar extra ondersteuningstijd op ingezet is vanuit de
werkdrukmiddelen. Verder is er gezocht naar een bovenbouwleerkracht om in de bovenbouw
ondersteuning te bieden. Het is helaas niet gelukt iemand daarvoor te benoemen. Ondanks
ernstige ziekte in het gezin van een van de personeelsleden, hoefden we in het jaar 2019 relatief
weinig aan vervanging in te zetten. In het jaar 2019 hadden we ziekteverzuimpercentage van
1.09.
Op grond van de Wet Primair Onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletieuitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de
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laatste werkgever gebracht. We zijn daarom voorzichtig geweest in het benoemen van mensen
in verband met het voorkomen van uitkeringsrechten omdat we niet aangesloten zijn bij het
Participatiefonds of de stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd
Schoolonderwijs. Omdat we hier niet bij aangesloten zijn is er in geval van ontslag ook geen
meldplicht. In het achterliggende jaar is er echter geen sprake geweest van ontslag, en dus ook
niet van het ontstaan van uitkeringsrechten.
We zien dat de in het verleden genomen maatregelen in het kader van de interne
communicatie en de werkdruk een goede uitwerking hebben. Toch blijft dit steeds aandacht
vragen en we hebben daar in de jaarplannen ook rekening mee gehouden. Voor de besteding
van de extra ‘werkdrukmiddelen’ zie bijlage II.
We volgen de taken die door het personeel worden uitgevoerd en streven ernaar dat het
werk zo evenwichtig mogelijk verdeeld wordt. In verband hiermee worden regelmatig
vragenlijsten ingevuld. Die kunnen aanleiding zijn voor extra maatregelen. Daarbij zal ook het
onderwerp interne communicatie de aandacht krijgen. We volgen ook de zorgzwaarte per
groep. Als blijkt dat een groep bijzondere zorg behoeft, wordt daarbij zo nodig een extra RTer ingezet.
In het schooljaar 2018-2019 er een nieuw schoolondersteuningsprofiel voor Passend
Onderwijs opgesteld en een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023. Daarvoor zijn
diverse vragenlijsten ingevuld, plannen geëvalueerd, een bestuursbijeenkomst en een
teamgesprek georganiseerd.
We hebben geconstateerd dat het huidige functiebouwwerk niet voldoet. In het schoolplan is
een ambitie opgenomen om de functies meer te spreiden. Daardoor willen we de
kwetsbaarheid van de organisatie verminderen. Ook de inspectie maakte hierover een
adviserende opmerking toen ze de school bezochten in de zomer van 2019. Het is de bedoeling
om een draaiboek te ontwikkelen dat gebruikt kan worden bij uitval van de directie.
Het team is in 2019 begonnen met het volgen van een SAM-mentorencursus die als doel heeft
stagiaires beter te kunnen begeleiden, maar ook om het eigen reflectievermogen te vergroten.
Deze cursus zal nog doorlopen in het voorjaar van 2020
De directeur is geregistreerd als Register Directeur Onderwijs. In 2019 is er een module
gevolgd op één van de professionaliseringsonderwerpen, waarvoor een certificaat is behaald.
De leerkrachten worden op de hoogte gehouden van de invoering van het register leraar.
We willen ons verder bekwamen in het differentiëren in instructie en het bevorderen van de
zelfstandige leerhouding van de leerlingen. Daarvoor zijn in 2019 diverse klassenbezoeken
afgelegd en nagesprekken gevoerd.
We willen zorgen voor een verdere integrale afstemming tussen begeleidingsactiviteiten van
en gesprekken door de directie en de intern begeleiders met de leerkrachten.
Er is gewerkt aan het compleet maken van het veiligheidsplan. Dat krijgt in het komende jaar
een vervolg.
We hebben in 2019 als team aandacht besteed aan het bevorderen van de ‘merkbare dingen’.
Daaronder verstaan we de omgang van de leerlingen met elkaar en met volwassenen, de
manier waarop leerlingen omgaan met onderlinge conflicten, de werk- en leerhouden, enz.
Daar willen we in 2020 verder aandacht aan besteden.

6. Huisvesting, inrichting en ICT
6.1. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Huisvesting, inrichting en ICT’ de onderstaande
richtinggevende uitspraken vastgesteld.
- De huisvesting dient zo optimaal mogelijk te worden ingericht en benut.
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- De inrichting, gebouwen en terreinen dient door het stichtingsbestuur als een goed
huisvader te worden beheerd en onderhouden.
- De kwaliteit van het onderhoud van het gebouw is van een voldoende kwalitatief niveau.
- De beschikbare middelen worden zodanig ingezet dat die het welzijn, welbevinden en
prestaties van de primaire gebruikers optimaal ten goede komen.
6.2. TERUG- EN VOORUITBLIK
In 2019 is er een investering geweest qua huisvesting. Het betreft het vervangen van de
vloerbedekking in 3 groepslokalen en een algemene ruimte.
In 2019 zijn de leerlingensets, bureaus, instructietafels en krukjes in de lokalen van groep 6, 7
en 8 vernieuwd. In het jaar 2020 is het de bedoeling om hetzelfde te doen in de lokalen van
groep 3, 4 en 5.
Er is in 2017 een nieuw MJOP (Nibag) opgesteld.
Op het gebied van ICT is er in het jaar 2019 geïnvesteerd in het vervangen van een digitaal
schoolbord. De investering in digitale schoolborden voor de kleutergroepen en de vervanging
van computers is uitgesteld naar 2020. Verder zijn geen investeringen gedaan.
Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud voor rekening van het schoolbestuur gekomen.
Gezien het MJOP ging dat een probleem opleveren in 2017, waar vervanging van een groot
deel van het dak gepland stond. Voor die grote uitgave heeft het stichtingsbestuur niet kunnen
reserveren. Met de gemeente is op dit punt in de afgelopen jaren overleg gevoerd. Een
oplossing is nog niet voorhanden en daar zal verder naar worden gezocht. De investering in
nieuwe dakbedekking is uitgesteld. Er is een kleine reparatie uitgevoerd, om nog even verder
te kunnen met het bestaande dak. Als in de toekomst het dak vervangen wordt, zal er direct
aandacht besteed worden aan dakisolatie.
Het bestuur heeft als ambitie om waar mogelijk het aantal ruimtes uit te breiden die gebruikt
kunnen worden voor gesprekken, extra ondersteuning van leerlingen, etc.
Als er in de toekomst verbouwing of renovatie plaatsvindt zal er waar mogelijk naar duurzame
toepassingen worden gezocht.

7. Communicatie en relaties
7.1. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Communicatie en relaties’ de onderstaande
richtinggevende uitspraken vastgesteld.
- De interne en externe communicatie is volwaardig en professioneel.
- De school onderhoudt functionele contacten met de relevante belanghebbenden.
7.2. TERUG- EN VOORUITBLIK
VBSO
Bestuurlijk is het stichtingsbestuur aangesloten bij de VBSO. De jaarvergaderingen en
regiovergaderingen worden bijgewoond door een delegatie van het stichtingsbestuur en
relevante zaken worden op deze vergaderingen ingebracht.
Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 behoort het stichtingsbestuur tot het samenwerkingsverband Berséba.
Er wordt door de directeur en de IB’er deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten en
onderlinge schoolbezoeken van de regio Noordoost. Bestuursleden nemen deel aan
ledenvergaderingen waar relevante zaken worden ingebracht.
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Profilering en promotie
De school profileert zich aan haar belanghebbenden middels: de jaarlijkse ouderavond,
schoolgids, schoolkrant, nieuwsbrieven, een koningsdagviering, oudercontactavonden en
projecten.
Klachten
Er zijn geen klachten ingediend in 2019. Eventuele verschillen van mening met ouders zijn door
leerkrachten en directie zelf opgelost.
Adviesraad
In het jaar 2019 heeft de Adviesraad volgens een vast vergaderschema vergaderd en hun
adviezen uitgebracht aan het stichtingsbestuur. Er zijn ook gezamenlijke overlegmomenten
geweest tussen de Adviesraad en (een delegatie van) het stichtingsbestuur. (Zie bijlage IV)

8. Financieel
8.1. RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Het bevoegd gezag heeft voor het domein ‘Financieel’ de onderstaande richtinggevende
uitspraken vastgesteld.
- De organisatie dient financieel gezond te zijn en te blijven.
- Er dient een optimale afstemming te zijn tussen de inkomsten en uitgaven op de korte en
(middel)lange termijn.
- Er is voldoende financiële deskundigheid binnen de organisatie.
- Het vermogen van de organisatie wordt risicomijdend belegd.
- De beschikbare middelen worden maximaal aangewend voor onderwijsdoeleinden.
8.2. TERUG- EN VOORUITBLIK
Analyse van het nettoresultaat
Realisatie
2018
x € 1.000

Realisatie
2019
x € 1.000

Begroting
2019
x € 1.000

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

995

1.072

1.023

49

378
1.374

6
49
1.128

41
1.064

6
9
64

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

805
24
73
36
84
1.022

839
24
78
41
77
1.059

836
26
79
37
66
1.044

3
-2
4
10
15

Saldo baten en lasten

352

69

19

49
15

Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat
Bestemmingsreserve
Genormaliseerd resultaat

-

-

-1

1

352

69

19

50

-

33

-

33

352

36

19
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Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele
organisatie. Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.

Ds. J. Bogermanschool
Stichting
Totaal

Realisatie
2018
30.530
321.008
351.539

Realisatie
2019
61.987
6.848
68.835

Begroting
2019
13.943
5.000
18.943

Verschil
48.044
1.848
49.892

Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de besluitvorming
rondom het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende
kracht vanaf 1 maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben
substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019 en 2020. In deze cao is namelijk
afgesproken dat alle medewerkers vanaf januari 2020 een verhoging van het salaris ontvangen
van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het
verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar werktijdfactor). Zowel de verhoging van
4,5% als de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen om deze uitbetaling te kunnen doen
heeft echter al plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de verhoogde bekostiging van 19/20.
De eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een eenmalige uitkering van 150 miljoen
euro die de scholen in december 2019 hebben ontvangen.
Het matchen van de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het
resultaat 2019 een veel hogere realisatie laat zien. Deze (onterechte) hogere realisatie is
bovenstaand inzichtelijk gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Dit resultaat
laat zien waar het resultaat op uit zou zijn gekomen als de baten 2019 wel gematcht zouden
zijn met de kosten van 2020. Het overschot van circa 33.000 euro wat in 2019 zichtbaar is zal
als tekort weer terugkomen in het verslagjaar 2020. Het overschot is in een
bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het
gaat.
Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak dat er in
de baten er hogere ontvangsten zijn geweest voor gestegen loonkosten, indexaties en extra
werkdrukmiddelen. De lasten laten afwijkingen zien in de loonkosten, ondanks een vrijwel
gelijke inzet ten opzichte van 2018, vanwege gestegen loonkosten. Daarnaast is de realisatie
op een aantal materiële budgetten in 2019 anders verlopen dan in 2018. De afwijking in de
overige baten betreft een afwijking in private middelen vanwege een ontvangen nalatenschap
in 2018.
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de
nieuwe cao circa 33.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten
voor pensioenen worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect
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hiervan op de rijksbijdragen is circa 7.000 euro geweest. De loonkosten laten om die reden
een vergelijkbare overschrijding zien.
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor
werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 29.000 euro
verwacht terwijl er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 34.000 euro is
ontvangen. De verantwoording van deze middelen is in bijlage II opgenomen.
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste
verschillen per categorie ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 49.000 euro. Voor 45.000 euro wordt
dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen (cao 33.000 euro, indexatie 7.000
euro en extra werkdrukgelden 5.000 euro). Het overige verschil is toe te schrijven aan hogere
ontvangsten voor passend onderwijs.
Er zijn 6.000 euro aan overige overheidsbijdragen zichtbaar. Dit betreft een subsidie van de
gemeente ten behoeve van een voorschoolse voorziening. Hier staan ook lasten tegenover.
De overige baten komen 9.000 euro hoger uit dan begroot als gevolg van meer ontvangsten op
de stichting. Met name de opbrengsten oud papier zijn hoger (6.000 euro). Maar ook de
ouderbijdragen en de giften/collecten zijn wat hoger.
De personele lasten komen op totaalniveau 3.000 euro hoger uit dan begroot. Op de
loonkosten is een besparing van ruim 14.000 euro zichtbaar. Bij de overige personeelskosten
is er een overschrijding van ruim 11.000 euro:
-

-

De besparing op de loonkosten wordt verklaard door een iets lagere inzet;
Daarnaast zijn er ook loonkosten voor vervanging begroot. Ook daarop is een
voordeel ontstaan. Er is een inzet van 0,32 fte begroot. Dit komt ongeveer overeen
met de kosten die er extra zouden zijn geweest in het geval van aansluiting bij het
Vervangingsfonds. De realisatie hierop komt echter overeen met een inzet van 0,25;
Als derde is er een subsidie op de loonkosten ontvangen, welke voordeliger uit is
gevallen dan begroot. In de komende begroting is met een aangepast bedrag rekening
gehouden;
De overschrijding van 12.000 euro op de overige personele lasten is veroorzaakt door
hogere lasten voor de inhuur van extern personeel (ca. 10.000 euro hoger). Hier zijn
kosten gemaakt voor ECM, KOC en is er een weerbaarheidstraining verwerkt.
Tegenover de besparing op de wervingskosten en de bedrijfsgezondheidszorg staan
iets hoger kosten voor schoolontwikkeling en is er een verhoging van de voorziening
jubilea doorgevoerd.

De afschrijvingen zijn 2.000 euro lager dan begroot doordat er minder is geïnvesteerd dan
begroot.
De huisvestingslasten zijn zowel in totaal als per post vrijwel conform begroting.
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 4.000 euro. Dit is met name toe
te schrijven aan een hogere besteding voor het onderwijsleerpakket. Hierbinnen zijn ook de
licentiekosten voor leermethodes opgenomen.
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De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van circa 10.000 euro wat voor het
grootste gedeelte wordt veroorzaakt door hogere lasten op de stichting. Tegenover de
genoemde hogere papierbaten staan namelijk ook hogere betaalde giften. Bij de school zelf zijn
wat hogere kosten zichtbaar die gemaakt zijn naar aanleiding van de ontvangen subsidie van de
gemeente zoals benoemd onder de overige baten.
Door de aanhoudende lage rente is er geen sprake van financiële baten.
Financiële positie
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie
boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

Ultimo 2017
x € 1.000

183
183

162
162

177
177

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

58
972
1.030

58
893
950

60
498
558

Totaal activa

1.213

1.113

735

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

Ultimo 2017
x € 1.000

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen

171
33
740
944

142
733
876

112
412
524

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

164
19
86

135
19
83

107
19
85

1.213

1.113

735

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

PASSIVA

Totaal passiva

Het resultaat 2019 is in lijn met eerdere jaren, afgezien van de genoemde cao afwijking. De
afwijking op het stichtingsresultaat is veroorzaakt door een ontvangen nalatenschap in 2018.
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In 2019 is er voor circa 45.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een
bedrag van 66.000 euro. Er is in 2019 een bedrag van ruim 24.000 euro afgeschreven waardoor
de boekwaarde van de activa is gestegen.
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
Inventaris en apparatuur 28.178 euro
Leermiddelen
13.064 euro
ICT
3.918 euro
Totaal
45.160 euro
De investeringen binnen het inventaris zijn veroorzaakt door het aanschaffen van nieuw
meubilair. De leermiddelen bestaan uit aanschaffingen van de methodes Taaloceaan, Vertel het
door en is er ontwikkelingsmateriaal voor de onderbouw aangeschaft. De investering in ICT
betreft de aanschaf van een digibord.
De reserves zijn met circa 68.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en
private (stichting) reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de
verwerking van de cao is in een publieke bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend
jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat.
De voorzieningen zijn met 29.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 36.000
euro gedoteerd en ruim 9.500 euro onttrokken (vloerbedekking en schilderwerken).
Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met een hoger bedrag
per fte waardoor de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien.
Treasury verslag
In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er
zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de
private middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije
middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen
liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het
bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van
een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een
treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt
omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke
verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut
beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking
tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd
te zijn.
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9. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
9.1 TOEKOMSTIGE INTERNE ONTWIKKELINGEN
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.
Teldatum per 1 oktober
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2018
96
89
185

2019
87
91
178

2020
90
88
178

2021
83
97
180

2022
84
91
175

2023
84
91
175

Verloop leerlingaantal
200
180
160
140
120
100
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en
komende jaren zien. Het leerlingaantal is het afgelopen jaar gedaald. De komende jaren is
rekening gehouden met de verwachte instroom. Om de instroom te bepalen is rekening
gehouden met doopcijfers. Daaruit blijkt dat de verwachte instroom de komende jaren een
vrij stabiel beeld laat zien.
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
Onderwijsondersteunend personeel
Vervanging eigen rekening
Totaal

2018
1,00
9,42
2,20
0,13
12,75

2019
1,00
9,25
2,18
0,25
12,68

2020
1,00
9,27
2,06
0,42
12,75

2021
1,00
9,18
1,95
0,42
12,55

2022
1,00
9,18
1,95
0,42
12,55

2023
1,00
9,18
1,95
0,42
12,55

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de
komende jaren. Door het stabiele leerlingaantal is er gerekend met een vaste formatie. De
zichtbare toekomstige teruggang is inzet die wordt gedaan ten behoeve van een zorgleerling.
Indien het toegekende zorgarrangement niet wordt verlengd zal de daarbij behorende inzet
ook worden verminderd en afhankelijk van de situatie vanuit de reguliere formatie worden
voortgezet. Van jaar tot jaar zal uiteindelijk gekeken worden hoeveel inzet er in totaliteit
daadwerkelijk mogelijk is.
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9.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN - BEGROTING
Realisatie
2019
x € 1.000

Begroting
2020
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.072
6
49
1.128

1.040
3
39
1.083

1.036
3
40
1.079

1.039
3
39
1.082

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

839
24
78
41
77
1.059

867
29
84
38
70
1.087

863
23
81
38
68
1.073

869
27
81
38
68
1.082

Saldo baten en lasten

69

-3

6

-

Saldo fin. baten en lasten

-

-1

-1

-1

Nettoresultaat

69

-4

5

-1

Genormaliseerd resultaat

36

-4

5

-1

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van
majeure investeringen de komende jaren.
Het overzicht laat de komende jaren resultaten rond de nullijn zien. Na 2022 is vooralsnog
een oplopend tekort zichtbaar door de kleine teruggang in het aantal leerlingen. Van jaar tot
jaar zal nader bepaald worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten
acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken
worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.
De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting is de ‘spanning’ die gaat ontstaan
tussen het aantal groepen en de bekostiging.
Balans
ACTIVA
Immateriële vaste
activa
Materiële vaste activa

Ultimo
2019
x € 1.000

Ultimo
2020
x € 1.000

Ultimo
2021
x € 1.000

Ultimo
2022
x € 1.000

-

-

-

-

183

216

230

244
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Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

183

216

230

244

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

58
972
1.030

66
896
962

66
844
910

66
836
902

Totaal activa

1.213

1.178

1.140

1.146

Ultimo
2019
x € 1.000

Ultimo
2020
x € 1.000

Ultimo
2021
x € 1.000

Ultimo
2022
x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Best. fonds publiek
Best. fonds privaat
Eigen vermogen

171
33
740
944

160
744
903

157
752
909

148
760
908

Voorzieningen
Kortlopende schulden

164
86

169
86

127
86

133
86

1.213

1.178

1.140

1.146

PASSIVA

Totaal passiva

Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans van 2019
is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter berekend op basis
van een voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren toe zullen
nemen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; de aanschaf van
leerlingensets, computers/server en digiborden. Daarnaast is voor een belangrijk deel nog
gewerkt met stelposten waarvan de concrete invulling nog bepaald dient te worden.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen.
De voorziening groot onderhoud laat met name een dalend verloop zien door de geplande
onttrekkingen van de komende jaren.
9.3 FINANCIËLE POSITIE
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de
financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2018 en
2019, worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm
weer.
Kengetal
Liquiditeit

Norm
2,00

2018
11,51

2019
12,03

2020
11,19

2021
10,58

2022
10,49
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Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

0,50
n.v.t.
<10%
35,00%
35,00%
<60%
<60%

0,79
0,78
0,77
0,80
25,59% 6,10% -0,35% 0,50%
7,14% 7,38%
7,68% 7,55%
71,66% 70,99% 66,09% 65,47%
4,14% 7,72%
0,52% -1,13%
76,54% 102,12% 103,06% 99,98%
38,10% 43,87% 41,60% 37,39%

0,79
-0,07%
7,48%
63,87%
-3,31%
100,22%
37,06%

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven de komende jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de
gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de
verplichtingen voldoen.
De rentabiliteit laat voor 2019 een positief resultaat zien. De hoogte hiervan wordt echter
mede veroorzaakt door de meegenomen bestemmingsreserve in verband met de nieuwe cao.
Wordt deze niet meegerekend, dan is de rentabiliteit lager. De rentabiliteit is idealiter nul, wat
de komende jaren ook het uitgangspunt is. Een negatieve rentabiliteit hoeft gezien de
kengetallen geen probleem te zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen het vermogen en
de rentabiliteit te blijven monitoren.
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet
het geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze
ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor
het opvangen van financiële calamiteiten. Aangezien de school eigenrisicodrager is voor zowel
het participatiefonds als het vervangingsfonds wordt er gebruik gemaakt van een verhoogde
norm van 35%. Dit betreft een norm waarbij de school in een uitstekende financiële positie
zou zijn. Op schoolniveau wordt deze norm niet behaald. Op stichtingsniveau, dus inclusief
private gelden, voldoet het weerstandsvermogen ruimschoots aan de gestelde norm.
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten achterblijven. Het kengetal
geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Private
middelen mogen buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen
zeggenschap over heeft. De maximale norm van 60% wordt alleen op stichtingsniveau, dus
inclusief private gelden, overschreden.
9.4 INTERNE RISICOBEHERSINGS - EN CONTROLESYSTEMEN
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle
cyclus waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de
financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het
bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de
meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter
fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo
veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig
zijn.
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven
van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en
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betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van
risico’s. Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende
fronten. Sector breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste
van personele inzet.
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond en
heeft de komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter
wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern
personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte
en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven.
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren.
Deze is zo goed als mogelijk ingeschat. Dit is echter altijd onzeker en kan ook
positiever/negatiever uitpakken, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van
het leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld
en besproken.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval
ontslag. Hier komt het risico van eigen risicodragerschap bij. In de begroting wordt altijd
gerekend met een fictieve aanstelling om het ziekteverzuim binnen de begroting te kunnen
bekostigen. De risico’s van wachtgeldverplichtingen worden jaarlijks gemonitord. Voor deze
risico’s wordt overigens met een hogere weerstandsbuffer rekening gehouden.
Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent
arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van
financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te
beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen.
De deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van
leerlingen of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het
personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de
onderwijskwaliteit op peil te houden.
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. De lopende
discussie over een andere opbouw van de voorziening groot onderhoud speelt hierbij mee.
De voorgestelde methode is om de voorziening groot onderhoud per onderhoudscomponent
toe te passen. Dit kan in de toekomst zorgen voor een substantiële hogere benodigde
voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.
De gevolgen van de Corona-crisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te
schatten. Voor zover wij dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen voor onze
organisatie vooralsnog beperkt.
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Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden,
al zal de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen
kan worden.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt
aan risico’s rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code
‘Goed Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.
Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de
school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen
dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de
hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een afwijkend risicoprofiel van 35% wegens het
genoemde eigenrisicodragerschap.
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig
te onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te
verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend
leerlingaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de
meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar
toereikend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de
organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de
systemen door te voeren.
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Bijlage I: verantwoording besteding prestatiebox
De geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord waar wij ons met name op
gericht hebben*:
Ambities gericht op opbrengstgericht werken
1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op
leeropbrengsten taal en rekenen.
Jaarlijks worden door het team de schooldoelen vastgesteld die we met onze groepen willen
bereiken. Deze doelen worden vastgesteld voor Rekenen en Wiskunde, Spelling, Technisch
lezen en Begrijpend lezen.
2. Scholen werken opbrengstgericht.
De IB’ers bespreken op vaste, meerdere momenten in het jaar de resultaten met de
leerkrachten. De toetsresultaten worden geanalyseerd en er wordt gezocht naar oorzaken
voor uitval. Tevens worden er dan afspraken gemaakt over eventueel te ondernemen acties.
4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde
leerlingen.
We werken met een zogenaamde ‘Plusgroep’. Daaraan kunnen leerlingen deelnemen die qua
prestaties aan bepaalde minimumeisen voldoen. In deze plusgroep wordt 1x per week aan
deze leerlingen extra uitdaging geboden. Daarnaast willen we deze leerlingen ook laten ervaren
wat het is als ze iets niet kunnen en hoe ze daar vervolgens mee om kunnen gaan.
5. Geen onderpresterende scholen meer.
We gaan structureel na welke leerlingen mogelijk onderpresteren en hoe we dat kunnen
ombuigen. We proberen mogelijke onderpresteerders zo jong mogelijk in beeld te krijgen,
zodat we nog kunnen bijsturen.
7. Scholen maken hun opbrengsten transparant.
We communiceren onze opbrengsten richting ouders via de schoolgids, de ouderavond en
eventueel een informatieavond.
Ambities gericht op professionalisering
8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen
binnen de klas is op orde.
Er wordt gedifferentieerd in drie instructieniveaus. Daar is in het verleden intensieve scholing
op gezet. Ook in de verwerkingsmaterialen wordt door de meeste methoden differentiatie
aangeboden. In het huiswerk dat de leerlingen meekrijgen wordt ook gedifferentieerd.
9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is
op orde.
De leerkrachten hebben binnen de voortgangsgesprekken met de IB-er twee keer per jaar een
resultatengesprek. De behaalde resultaten worden dan geëvalueerd aan de hand van de doelen
die een half jaar daarvoor zijn gesteld. Ook worden voor het daarna volgende halfjaar nieuwe
doelen vastgesteld. Deze doelen worden afgeleid van de schooldoelen, rekening houdend met
de (on)mogelijkheden van de groep kinderen op dat moment.
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10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden
gestimuleerd zich te registreren.
Er wordt gewerkt met een POP, daarnaast zijn er teamscholingen en kan ieder teamlid
afzonderlijk gebruik maken van scholing. We informeren leerkrachten over de mogelijkheid
zich te registreren in het lerarenregister.
12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.
Hiervoor maken we gebruik van een ‘begeleidingsplan beginnende leraren’. Puntsgewijs komen
daarbij alle geborgde afspraken en routines langs en wordt een beginnende collega daarin
gecoacht.
* Met deze doelstellingen zijn we al meerdere jaren bezig.
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Bijlage II: verantwoording besteding werkdrukmiddelen
Al jaren is de werkdruk op onze school onderwerp van gesprek. Binnen de toen beschikbare
middelen hebben we steeds gezocht naar mogelijkheden om de werkdruk zoveel mogelijk
terug te dringen. Voor de besteding van de middelen voor het verminderen van de werkdruk
is er binnen het team geïnventariseerd hoe deze middelen het meest effectief konden worden
ingezet. Dit heeft geresulteerd in een bespreekdocument dat gebruikt is om in een
overlegmoment met elkaar vast te stellen waar de middelen het best voor ingezet zouden
kunnen worden. We hebben geconcludeerd dat er op twee punten de meeste werkdruk
ervaren wordt: 1. Een groep 2 van 33 leerlingen waaronder twee kinderen met het syndroom
van Down. 2. De bovenbouwgroepen waar qua voorbereiding, administratie begeleiding van
leerlingen (vooral m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling) de nodige werkdruk is. Daarom is
besloten hierin te investeren en de kleutergroep op te splitsen in twee groepen (dit was al in
gang gezet in 2018). Met ingang van het cursusjaar 2019—2020 zijn de groepen weer
samengevoegd. Vanwege de groepsgrootte is er extra ondersteuning ingezet, vooral met het
oog op het aanvankelijk lezen in groep 3. Daarnaast voor de bovenbouw iemand te benoemen
om evenredig verdeeld in te vallen in de bovenbouwgroepen, zodat de leerkracht de handen
vrij heeft om andere werkzaamheden te doen. Na een jaar zal geëvalueerd worden of deze
maatregelen het bedoelde effect hebben. Ook in relatie tot de middelen die ingezet worden.
Deze maatregelen waren in 2018 niet volledig te financieren met de toen ontvangen
werkdrukmiddelen. Dat houdt in dat we vooruitgelopen zijn op de begroting van 2019 waarin
dit weer gecompenseerd is. Dit besluit is ook door de Adviesraad goedgekeurd. Maatregel 1
hebben we kunnen realiseren. Maatregel 2 is tot op heden nog niet gelukt, in verband met de
personeelsschaarste.
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing.
VERANTWOORDING
Ontvangen subsidie
Loonkosten OP (ingezet in
2018)

Loonkosten OP

Begroting 2019

Realisatie 2019

28.777

33.745

9.073

9.073

27.781

37.774

-8.077

-13.102

Loonkosten OOP
Overige kosten
Resultaat
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Bijlage III: verantwoording besteding middelen Passend Onderwijs
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Bijlage IV: Jaarverslag Adviesraad

Adviesraad
Jaarverslag 2018-2019
Dit jaarverslag betreft het schooljaar 2018-2019. In dit schooljaar is de adviesraad meerdere
keren bij elkaar gekomen om te vergaderen over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen
zullen in dit jaarverslag worden weergegeven.
Algemeen
In het afgelopen schooljaar was dhr. Kayim nog voorzitter van de AR. Aan het einde van dit
jaar zijn er onder de oudergeleding verkiezingen geweest, waarbij dhr. Winkel is gekozen.
Binnen de AR heeft hij de rol van voorzitter overgenomen.
De adviesraad heeft het afgelopen cursusjaar 5 keer vergaderd.
De Adviesraad heeft in het afgelopen cursusjaar verschillende onderwerpen
besproken en daar waar het gewenst was, haar advies uitgebracht.
Een aantal van deze onderwerpen zijn: secundaire arbeidsvoorwaarden personeel ten aanzien
van km-vergoedin,
het veiligheidsplan: Dit betreft de veiligheid in en rond school, zowel fysiek als sociaal,
ouderbetrokkenheid: Hoe kan de school deze zo optimaal vormgeven?
Burgerschap: Wat weten de kinderen van de maatschappij en hoe staan zij hierin? Formatie:
Welke leerkracht staat er voor welke klas?
En het schoolondersteuningsprofiel: Wat kan de school aan qua zorgzwaarte?
In dit jaar kregen wij als AR voor het eerst ook te maken met bezoek van de inspectie. mevr.
Van Dijk en Mevr. Dekker hebben de inspectie namens de AR te woord gestaan. De inspectie
vroeg met name naar de samenwerking met het bestuur en de AR als vertegenwoordigers van
de ouders. De inspectie was blij te merken dat er sprake was van een positieve samenwerking.
Aldus het jaarverslag van het cursusjaar 2018-2019.
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