
JAARVERSLAGGEVING 2019

te WAARDENBURG

Waardenburg, 18 mei 2020

Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op 
Gereformeerde Grondslag 



INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG
 

JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2019 24
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 24
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 25
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 25
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 26
GRONDSLAGEN 27
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS 31
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 34
OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 37
WNT 38
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 40

OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING 42

BIJLAGEN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE EBEN HAEZERSCHOOL 48
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE VERENIGING 49



ONDERTEKENING

Naam

 

Handtekening



 

 

 

 

BESTUURSVERSLAG  2019 



1 
 

Inhoudsopgave 

  

BESTUURSVERSLAG  2019  

Inhoudsopgave 1 

1. Verslag van de toezichthouder 2 

2. Schoolbestuur 3 

2.1 Organisatie 3 

2.2 Profiel 5 

2.3 Identiteit 6 

2.4 Dialoog 7 

3. Verantwoording beleid 7 

3.1 Onderwijs en kwaliteit 7 

3.2 Personeel en professionalisering 9 

3.3 Huisvesting en facilitair 10 

3.4 Financieel beleid 11 

3.5 Risico’s en risicobeheersing 11 

4. Verantwoording financiën 13 

4.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 13 

4.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 17 

4.3 Financiële positie 20 

Bijlage Verantwoording middelen uit de prestatiebox 22 

 
 
 
  



2 
 

1. Verslag van de toezichthouder 
De toezichthouder heeft in het jaar 2019 praktisch invulling gegeven aan het intern toezicht door het 
Dagelijks Bestuur te bevragen op basis van de verantwoordingsrapportage, die vier maal per jaar door 
de directeur wordt opgesteld en door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld. De diverse domeinen 
identiteit, onderwijskwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en belanghebbenden werden op 
hoofdlijnen besproken volgens een vaste jaarcyclus, tijdens de vier Collectieve Bestuursvergaderingen 
in het jaar. Hoogtepunten hierbij zijn geweest: 

 Het goed voorbereide en constructief verlopen vierjaarlijkse onderzoek van bestuur en school 
door de onderwijsinspectie; het resultaat was dat de inspectie alle standaarden op 
bestuursniveau als 'voldoende' of 'goed' heeft beoordeeld. 

 Het op professionele wijze tot stand komen en vaststellen van het schoolplan voor het tijdvak 
2019 – 2023. Hiermee zijn de lijnen voor de komende jaren weer uitgezet. 

 
Naast het contact met bestuur en directie is het regulier contact met de Adviesraad onderhouden en 
zijn klassenbezoeken afgelegd met aansluitend een individueel gesprekje met de leerkracht. Uit deze 
contacten ontstaat het beeld van een goed lopende schoolorganisatie, met een gemotiveerd en goed 
gekwalificeerd team. 
 
De samenstelling van het toezichthoudend bestuur is in 2019 gewijzigd, door dat dhr. D.C.J. de Jong 
(voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar was. Dhr. P.J. Quik is in zijn plaats gekozen als 
toezichthouder. De taak van voorzitter is opgenomen door dhr. G. van Schothorst. Voor het overige 
zijn de taken ongewijzigd gebleven. 
 
In het kader van de taken van de toezichthouder is in oktober 2019 de concept begroting besproken 
en in december 2019 door de toezichthouder formeel goedgekeurd. Daarbij is ook het (financiële) 
jaarverslag van de bestuurder besproken en in februari 2020 definitief goedgekeurd. Het strategisch 
meerjarenplan, is in 2019 zonder wijzigingen gehandhaafd en zal in 2020 worden herzien. Met 
betrekking tot de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen zijn 
er geen bijzonderheden geconstateerd; de toezichthouder keurt het gevoerde beleid goed. Het salaris 
van de directeur voldoet aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens; dit geldt ook voor de 
bestuurders en toezichthouders, aangezien zij hun werk op vrijwillige basis (onbezoldigd) doen. De 
toezichthouder heeft Van Ree Accountants aangewezen om de jaarrekening te controleren. 
 
De toezichthouder is van oordeel dat alle wettelijke voorschriften in het kader van gevoerd beleid en 
(financiële) verantwoording worden nageleefd. 
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2. Schoolbestuur 
Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 
staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt? 
 

2.1 Organisatie 
 
Contactgegevens 

 Naam schoolbestuur: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op  
 gereformeerde grondslag te Waardenburg e.o. 

 Bestuursnummer:   46021 
 School: Eben-Haëzerschool 
 BRIN-nummer: 07oe 
 Adres:   Notaris van Aalstweg 4 
 Telefoonnummer:    0418-652138 
 Email:    ehschoolwaardenburg_algemeen@kliksafe.nl 

 
Contactpersoon 
Met wie kan er contact op worden genomen met vragen naar aanleiding van het bestuursverslag? 

• Naam contactpersoon: A. van Trigt 
• Functie secretaris Dagelijks Bestuur 
• E-mail: a.vantrigt@ebenhaezerschoolwaardenburg.nl  

Juridische structuur 
De Eben-Haëzerschool is een school voor basisonderwijs die door de “Vereniging tot verstrekken van 
basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Waardenburg” wordt geëxploiteerd. Binnen deze 
Schoolvereniging worden de activiteiten van de Vereniging (ouderbijdragen, ledencontributies en 
dergelijke) en de exploitatie van het onderwijs geconsolideerd verantwoord.  
De rechtsvorm van het bestuur is een vereniging. Het Collectief Bestuur bestaat uit 9 mannelijke 
personen in de volgende samenstelling: 

 5 belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten 
 3 belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
 1 belijdend lid van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Het bestuur heeft in 2019 conform het model scheiding van bestuur en toezicht gefunctioneerd.  
 
Organisatiestructuur 
Het bestuur van de school wordt vormgegeven door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de 
voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de algemeen adjunct. Het dagelijks bestuur 
mandateert de directie voor de dagelijkse aansturing van de school, maar wordt daarbij door de 
directie goed geïnformeerd over de verschillende aspecten die belangrijk zijn. Het dagelijks bestuur 
geeft daarbij blijk van warme belangstelling voor de dagelijkse gang van zaken, en ondersteunt waar 
gewenst of nodig de directie.  
De leiding van de school berust bij de directeur. De directeur wordt bijgestaan door een 
onderbouwcoördinator/IB-er en bovenbouwcoördinator/IB-er. De directeur neemt ook de functie van 
ICT-er waar. Een onderwijsassistent verleent extra hulp in de klas en zorg bij leerproblemen. Voor 
financieel beleid laat management en bestuur zich ondersteunen door een financieel beleidsmedewerker. 
Over de voortgang van het uit te voeren beleid doet de directie met regelmaat verslag aan het bestuur 
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aan de hand van Verantwoordingsrapportages. Het bestuur kan als zij dat nodig acht ook vooraf 
geïnformeerd worden over bepaalde zaken. 
 
Governance code 
Het bestuur hanteert de governance code ‘goed bestuur’van de PO-raad. 
Bestuur en Toezichthouders ontvangen geen bezoldiging of vergoedingen.  
 
Functiescheiding 
Het toezicht wordt vormgegeven door vijf toezichthouders; zij hebben een eigen voorzitter en 
secretaris. Zij stellen de kaders en controleren of het dagelijks bestuur zich bij de uitvoering aan de 
kaders houdt. De leiding van de school berust bij de directeur.  
 
Dagelijks Bestuur 
Dhr. G.C. van Tuijl (voorzitter) 
Functie Directeur bij Van Tuijl Haaften  
Nevenfunctie Voorzitter Kerkenraad GGiN te Waardenburg (onbezoldigd)  
 
Dhr. A. van Trigt (secretaris) 
Functie Bedrijfsleider bij Quick Potato Products  
Nevenfunctie Voorzitter PKV Neerijnen SGP (onbezoldigd)  
Organist GG (onbezoldigd)  
 
Dhr. B. Middelkoop (penningmeester) 
Functie Directeur bij Middelkoop Zaltbommel Bouwmaterialen  
Nevenfuncties geen  
 
Dhr. J. Walraven  
Functie medewerker preventie bij de Brandweer  
Nevenfuncties lid vrijwillige brandweer 
 
Intern toezichtsorgaan 
Dhr. G van Schothorst (voorzitter) 
Functie Principal Architect Mechatronics  
bij Koninklijke Philips Electronics Nederland B.V. 
Nevenfunctie geen  
 
Dhr. M.A. van de Beek (secretaris) 
Functie Directeur bij Van de Beek Exclusieve Houtbewerking  
Nevenfuncties geen  
 
Dhr. H. de Kock  
Functie Directeur bij De Kock Elektro  
Nevenfuncties Bestuurslid PKV Neerijnen SGP (onbezoldigd)  
  
Dhr. F.A. de Leeuw  
Functie Agrariër  
Nevenfuncties geen 
 
Dhr. P.J. Quik 
Functie Directeur bij Quick Potato Products  
Nevenfunctie geen  
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2.2 Profiel 
 
Missie en visie 
De missie van de school luidt: “De Eben-Haëzerschool wil een Reformatorische school zijn waar 
men rekening houdt met verschillen tussen kinderen”. 
Hiermee willen we aangeven dat we de kinderen goed inhoudelijk onderwijs willen geven, 
binnen de kaders van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid en met aandacht voor de 
kinderen afzonderlijk. Als doel stellen we ons dat de school met de LVS-toetsen boven het 
landelijk gemiddelde scoort. 
 
Kernactiviteiten 
De school richt zich op leerlingen van reformatorische afkomst, uit de kerken die in het bestuur 
vertegenwoordigd zijn. Het leerlingenaantal is stabiel te noemen. De nieuwe achterstandsregeling op 
basis van de CBS-cijfers laat zien dat er in onze populatie een hoge onderwijsachterstand is te 
verwachten. 
Wat betreft geografische herkomst van de leerlingen, zien we dat het aantal leerlingen buiten de 
gemeente procentueel stabiel is. 
 
Demografische ontwikkelingen binnen het leerlingenbestand 

Jaar 2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

Aantal leerlingen in de gemeente (teldatum) 174 188 181 186 181 190 
Aantal leerlingen buiten de gemeente (teldatum) 36 24 31 28 28 24 
Procentuele verhouding 17,1% 14,2% 14,6 % 13,1 % 13,4 % 11,2 % 

 
De kernactiviteiten van de school zijn naast het Bijbelonderwijs het behalen van de kerndoelen zoals 
die door het Ministerie als minimum doel zijn gesteld. Het doel is de leerlingen tot en met groep 5 
zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zodat alle kinderen aan een bepaalde vereiste basis kunnen 
komen. Voor enkele kernvakken, te weten (begrijpend en technisch) lezen, taal, rekenen en 
wiskunde, is gekozen voor intensieve aandacht, omdat in de huidige maatschappij deze 
basisvaardigheden onmisbaar zijn. 
 
Strategisch beleidsplan 
De belangrijke speerpunten uit jaarplan 2018-2019 zijn: 
-Samen Opleiden voor de begeleiding van PABO-stagiaires 
-Ringaanpak en PCM voor versteviging van pedagogische klimaat 
 
De belangrijke speerpunten voor de periode 2019-2023 zijn: 
-Het versterken van passend onderwijs in Hulpklas leren en gedrag 
-Hoge verwachtingen van leerlingen inbedden in het instructiemodel 
-Analyse – duiding – interventie - effectmeting 
-Het vasthouden van het pedagogisch klimaat en veiligheid 
  



6 
 

2.3 Identiteit 
 
Toegankelijkheid & toelating 
De school is een hulpinstituut voor opvoeding en onderwijs. De ouders blijven de eerste opvoeders. 
Het mag niet zo zijn dat de principes en opvoedingsstijl van gezin en school verschillend zijn. 
Daardoor worden de kinderen in onzekerheid gebracht. Het gezag van school of ouders wordt 
hierdoor ondermijnd. Vandaar ook dat we kinderen van ouders toelaten die lid zijn van Ger.Gem., 
Ger.Gem. in Ned. of van Oud Ger.Gem. of van ouders die een reformatorische levensopvatting 
uitdragen en in hun gezin geen TV toelaten. Wij verwachten dat ouders geen TV in hun gezin 
toelaten, tegen popmuziek en speelfilms zijn, terughoudend zijn in gebruik van de nieuwe media en 
video/DVD. We verwachten dat ouders het bewegende beeld alleen toestaan als dit niet nagespeeld 
is, of niet in strijd is met Gods Woord en het zondigen daartegen niet stimuleert. Ouders 
ondertekenen dit in de identiteitsverklaring voordat het kind wordt toegelaten als leerling van onze 
school. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Op school maken we gebruik van de Statenvertaling (volgens de uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstichting) en de Drie Formulieren van Enigheid. De leerkracht heeft de zorg de identiteit over te 
dragen. Daarom hechten we er bij aanname van personeel veel waarde aan dat nieuw personeel 
mede overtuigd is van de identiteit van de school. Als ondersteuning bij het Bijbelonderwijs werkt de 
school met de methode “Hoor Het Woord”.  
De identiteit kwam ook tot uiting in gehouden acties voor goede doelen: groep 7 verkocht kaarten 
voor gehandicaptenzorginstelling “de Schutse”. In groep 6 was een actie voor blindeninstituut 
‘Barthimeus’. 
 
Aanduiding afnemers 
De school wordt bezocht door leerlingen uit gezinnen die kerkelijk behoren tot de Gereformeerde 
Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. Ook wordt de school bezocht door leerlingen van ouders die een reformatorische 
levensopvatting uitdragen en in hun gezin geen TV toelaten. 
 
Ontwikkelingen kerkelijke gezindte binnen het leerlingenbestand 

Jaar  
Percentage leerlingen (teldatum) 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

Gereformeerde Gemeente 44,3% 49% 46,2 % 47,2 % 47,8 % 45,5 % 
Gereformeerde Gemeente  
in Nederland 

40,5% 35,9% 35,4 % 34,6 % 33,6 % 34,3 % 

Oud Gereformeerde Gemeente  
in Nederland 

11,9% 11,4% 14,2 % 13,6 % 12,4 % 12,7 % 

Anders 3,3% 3,8% 4,2 % 4,7 % 6,2 % 7,5 % 
 
 
Toekomstperspectief 
Binnen het bestuur blijft aandacht voor identiteit bij ouders en bij leerkrachten in de dagelijkse 
omgang en dialoog.  
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2.4 Dialoog 
 
Belanghebbende 
De communicatie tussen ouders, school en bestuur is van belang om leerlingen goed te begeleiden. 
Middels directe contacten, ouderbrieven, een informatiemorgen en een oudermorgen wordt onderling 
contact zoveel mogelijk gestimuleerd. Er wordt gestreefd naar een wederzijdse vertrouwelijke relatie 
om op het moment dat er zorgen ontstaan, als ouders en school op basis van het aanwezige 
vertrouwen hier goed op in te kunnen spelen, en de juiste hulp te kunnen bieden.  
 
Voor overleg over huisvesting en LEA participeert de school in het Decentraal Overleg met de 
gemeente West-Betuwe. Verder wordt deelgenomen in het reformatorisch samenwerkingsverband 
”Berseba-midden” voor Passend Onderwijs.  
Jaarlijks vergadert het bestuur met de besturen van de Johannes Calvijnschool in Leerdam en de 
Dominee Koelmanschool in Gorinchem om onderling ervaringen uit te wisselen. 
Voor bestuursontwikkeling wordt deelgenomen aan sessies van de VGS en de VBSO. 
 
Klachtenbehandeling 
Er zijn in 2019 geen klachten gemeld. 
Het bestuur hanteert de klachtenregeling van de VGS en is aangesloten bij de klachtencommissie van 
de VGS. Dit is vermeldt in de schoolgids. 
 

3. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & 
professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen 
wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de 
mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 
risicobeheersing. 
 

3.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit 
Voor de onderwijskwaliteit wordt gekeken naar het behalen van het landelijk gemiddelde bij de 
eindtoets en de Cito-lovs toetsen. Daarnaast worden periodiek tevredenheids-enquêtes uitgezet bij 
ouders, leerlingen en personeel, hierbij wordt per deelgebied gestreefd naar een voldoende. Bij 
klassenbezoeken in de school wordt altijd gekeken naar het uitvoeren van het IGDI-instructiemodel. 
Het management van de school schrijft 4x per jaar een managementrapportage, waarbij er 2x per 
jaar over onderwijsresultaten wordt gepubliceerd.  
 
Doelen en resultaten 
In 2019 zijn de reeds eerder ingezette onderwijsverbeteringen gecontinueerd. De school heeft het 
niveau van de onderwijsprestaties kunnen handhaven en/of verbeteren. Opbrengstgericht werken en 
planmatige zorg binnen de school is geborgd. De leerkrachtvaardigheden op het gebied van instructie, 
differentiatie, klassenmanagement en onderwijs vanuit leerlijnen heeft ook in 2019 de aandacht gehad 
van directie en intern begeleiders. De huidige cursus is er teamstudie op het gebied van begeleiding 
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van stagiaires. Met de teamstudie over PCM als plus op pedagogisch klimaat willen we de leerling echt 
bereiken. Naast aandacht voor verbeteren en vasthouden van de onderwijsprestaties op cognitief 
gebied, wil de school nadrukkelijk aandacht besteden aan pedagogisch klimaat. Het 
leerlingvolgsysteem ZIEN is ingezet en kernregels rond sociaal gedrag en veiligheid hebben in de 
school een plaats. Het vakgebied Engels heeft blijvende aandacht gekregen. Bij Technisch Lezen in 
groep 3 is de methode Taaloceaan aangeschaft voor een bedrag van 14.000 euro. 
De zorg voor het individuele kind wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in de groep. Hierbij vindt de extra 
zorg plaats in de verlengde instructie en tijdens het ‘zelfstandig werken’. Ook in 2019 werd gewerkt 
met groepsoverzichten en groepsplannen en methodetoets-evaluatie. Door dit alles wordt de 
ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig gevolgd.  
In de school wordt aan opbrengstgericht werken uiting gegeven door leerling gerichte 
opbrengstbesprekingen, groepsresultaatgerichte besprekingen tussen leerkrachten, en rapportage 
over schoolresultaten aan bestuur, Adviesraad en ouders.  
 
Onderwijsresultaten 
EEindtoets resultaten groep 8 met de IEP-toets.  

1F is het fundamentele niveau wat iedere leerling aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen(niveau eind groep 6)  
2F of 1S is het hogere streefniveau dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen 
  
eindresultaten volgens  
nieuwe inspectienorm 

norm bij 
tabel 33-34 

land. 
gem. 

 2016 2017 2018 2019  
  

 Taalverzorging 
  

1F 85,0%    91,3% 100,0% 100,0% 100,0%  
2F 41,5% 53,7%  47,8% 63,2% 24,0% 42,3%  

 Lezen -Begrijpend lezen 
  

1F 85,0%    95,7% 100,0% 96,0% 100,0%  
2F 41,5% 53,7%  69,6% 68,4% 68,0% 69,2%    hoger dan landelijk gemiddelde 

 Rekenen 
  

1F 85,0%    82,6% 100,0% 84,0% 96,2%    hoger dan tabel schoolweging 
1S 41,5% 53,7%  34,8% 31,6% 24,0% 57,7%    lager dan tabel schoolweging 

Schooltotaal 
  

1F 85,0%    89,9% 100,0% 93,3% 98,7%  
2F/1S 41,5% 53,7%  50,7% 54,4% 38,7% 56,4%  

gemiddelde laatse 3 jaren 
(inspectienorm) 

1F 85,0%        94,4% 97,4%  
2F/1S 41,5% 53,7%      47,9% 49,8%  

 
De beoordeling van de IEP-toets voor 2019 geeft een positief resultaat ten opzichte van de 
inspectienorm op de deelgebieden. Naast het behalen van de minimumnorm stelt de school zich als 
doel de landelijke gemiddelde te behalen. Bij deelonderwerp taalverzorging is dit niet gelukt. 
 
Tussenresultaten voor de groep 1 tot en met 8. 
Tabel: Cito-leerlingvolgsysteem met vergelijk van de vaardigheidsscore met landelijk gemiddelde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep DMT Spelling rekenen 
&wiskunde 

Begrijpend 
lezen 

18/19 land. 
gem. 18/19 land. 

gem. 18/19 land. 
gem. 18/19 land. 

gem.   toets 
3 E 36,2 36 194,4 198 142,0 138 117,0 117 
4 E 62,6 62 285,7 263 188,3 181 146,4 138 
5 E 80,2 76 317,4 311 206,4 214 158,6 159 
6 E 91,1 86 313,7 333 237,6 239 174,9 178 
7 E 97,0 93 358,1 357 260,5 260 199,0 194 
8 M 103,4 96 148,2 143 271,0 274 55,5 55 

7ww E   
  

145,7 99 3,7 8ww M 109,0 110 
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De DMT-lezen toets laat een positief beeld zien. De eindtoetsen in groep 3 en 4 zijn voldoende. Lezen 
blijft voor ons het speerpunt.  
De Spellingtoets is overwegend goed gemaakt. Werkwoordspelling benadert na extra inspanning het 
doel.  
Voor Rekenen en Wiskunde zijn de resultaten overwegend stabiel. In groep 5 en 6 is het resultaat 
onder de norm. Als interventie is er meer aandacht voor contextsommen en automatiseren 
Bij Begrijpend Lezen is de norm behaald.  
Voor resultaatverbetering in onderwijsmethoden is de CED-groep ingehuurd omm een audit te toen 
voor rekenen, taal en kleuteronderwijs. 
De doorstroomgegevens laten positieve waarden zien. Het aantal zittenblijvers en verwijzingen naar 
het SBO en kleutergroepverlenging voldoen t.o.v. de landelijke normen.  

 
Inspectie 
In april 2019 heeft de inspectie een verificatieonderzoek op school uitgevoerd. De belangrijkste 
oordelen waren:  
Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg  voldoende 
   KA2 Kwaliteitscultuur  goed 
   KA3 Verantwoording en dialoog voldoende 
 

Financieel beheer FB1 Continuïteit  voldoende 
   FB3 Rechtmatigheid  voldoende 
 

Onderwijsproces OP2 Zicht op ontwikkeling voldoende 
   OP3 Didactisch handelen  voldoende 
   OP4 (Extra) ondersteuning voldoende 
 

Schoolklimaat SK2 Pedagogisch klimaat  goed 
 

Onderwijsresultaten OR1 Resultaten  voldoende 
 
Passend onderwijs 
Het doel van Passend onderwijs is leerlingen zo veel als mogelijk thuisnabij onderwijs te bieden. De 
school stelt zich tot doel leerlingen uit de achterban in school les te geven. Hierbij wordt de 
ontwikkeling in het onderwijs goed gevolgd gedurende de schoolperiode. Waar nodig wordt extra hulp 
gegeven op gebied van gedrag en leren. Wanneer een leerling andere leerlingen in de voortgang van 
leren beperkt is het einde van de mogelijkheden binnen onze school bereikt. De school werkt hierin 
samen in samenwerkingsverband Berseba, met Driestart Educatief en Rehoboth Zorg. In 2019 waren 
de totale inkomsten voor Passend onderwijs 87.631. De lasten waren voor leerlingbegeleiding 74.949 
en voor extra hulp aan leerlingen 36.520. Aan externe hulp en leerlingonderzoeken is 14.123 
uitgegeven.  

 

3.2 Personeel en professionalisering 
In 2019 zijn juffrouw Bossenbroek en juffrouw van Dijk als nieuwe collega benoemd. Juffrouw Hooijer  
heeft ontslag genomen. In 2019 maakten drie werknemers gebruik van zwangerschapsverlof.  
 
Doelen en resultaten 
Teamleden scholen zich in ‘Met sprongen vooruit’. De teamstudie richt zich op PCM voor pedagogisch 
klimaat en voor het doorgronden van psychische processen. Ook is het team bijgeschoold in de 
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begeleiding van stagiaires. De resultaten zijn te zien in het zelfvertrouwen van het team in de omgang 
met de leerlingen en ouders, in de aanpak van de instructie en door inzicht in de omgang met elkaar 
via de theorie van PCM.  
 
Uitkeringen na ontslag 
De sfeer onder het personeel op school is goed te noemen. We zien dit ook in 2018 terug in het 
verantwoordelijkheidsbesef en ook in het lage ziekteverzuim. 
Door het stabiele leerlingenaantal is het niet nodig leerkrachten in rddf te plaatsen.  
 
Aanpak werkdruk 
De vermindering van de werkdruk is als volgt ter hand genomen. Tijdens de jaarlijkse startvergadering 
wordt de werkwijze besproken. In het jaarplan wordt dit besproken met het bestuur en de Adviesraad. 
Geconcludeerd kan worden dat de meeste werkdruk wordt ervaren in administratief werk in de 
bovenbouw en extra instructie in de onderbouw. Daarom is besloten te investeren in één dag inzet van 
een leerkracht bij gym (wtf 0,2125), hierdoor krijgen leerkrachten wekelijks 1 uur voor administratie 
extra. Daarnaast 2 dagen inzet van een leerkracht in een zorgklas (wtf 0,4250) en 1 dag inzet van een 
leerkracht-ondersteuner voor de kleutergroepen (wtf 0,2125) voor ondersteuning van leerlingen.  
Daarnaast zetten we de software van Gynzy voor gepersonaliseerd leren in, wat meteen het oefenwerk 
van de leerlingen nakijkt. De inkomsten waren 38.576. De personele last is 33.776 en de materiële last 
4.744. 
Het team volgde een cursus voor de inzet van PCM-faalpatronen als middel voor spanningsreductie 
 
Strategisch personeelsbeleid 
De personeels-enquête van april 2019 geeft een positief beeld voor werksfeer, informatie en 
communicatie, arbeidsomstandigheden. Het team wil zich ontwikkelen op het terrein van 
onderwijsleerproces, om leerlingen meer uitdaging te bieden en voor een betere afstemming van het 
onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen. 
 

3.3 Huisvesting en facilitair 
Doelen en resultaten 
Het Meerjaren OnderhoudsPlan is door bureau Lakerveld vernieuwd. De dotatie aan voorziening 
onderhoud is op het plan aangepast. 
Voor huisvesting zijn onderstaande doelen bereikt, op LED-verlichting na. 
 
Omschrijving  budget kosten doel gerealiseerd 
Schilderwerk binnen  10.000 5.805 ja  
Systeemplafond aanhechten 3.000 2.916 ja  
TL vervangen door LED  5.000  nee, uitgesteld tot renovatie 
Systeemplaten vervangen 1.000 65 ja, door vrijwilligers 
Zinkdakgoten vervangen  10.000 5.203 ja 
Kapstokken en wand kleutermagazijn - 4.522 ongepland, door vrijwilligers 
  Totaal  29.000 18.511  
 
Bij ICT zijn steeds meer schoolborden en beamers uitgevallen. Dit leidde tot een vervroegde 
vervanging door touchscreens, kosten 13.422 
De verwachting is dat de server in 2021 zal worden vervangen. 
Voor het kleuterplein is geïnvesteerd in een verkeersplein met fietsjes kosten 7.113 
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3.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Het schoolbestuur heeft zichzelf als doel gesteld ten aanzien van financieel beleid om grotere risico’s 
te kunnen opvangen. Daarnaast is het beleid er op gericht bij een leerlingendaling tot 180 leerlingen 
in acht groepen les te blijven geven. Hiervoor wordt in jaren met een leerlingenaantal boven 205 een 
positief resultaat begroot en gereserveerd. 
 
Treasury 
In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 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. 

  
Onderwijsachterstandenmiddelen 
De schoolweging volgens de nieuwe berekening van CBS is 34. Het onderwijs bij kleuters is ingericht 
op doelgericht en taalrijk onderwijs. De middelen voor onderwijsachterstanden van 1.458 euro zijn in 
2019 bestemd voor op onderwijsdoelen gerichte spellen. 
 

3.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
Intern risicobeheersingssysteem 
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 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing. 
De bestuurders rapporteren vier maal per jaar aan de toezichthouders. In deze 
managementrapportage wordt de voortgang van de jaarplannen, de begroting, de 
onderwijsresultaten, de veiligheid van leerlingen en personeel, gebouw, stakeholders gerapporteerd.  
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Belangrijke risico’s 
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. 
 
Het leerlingenaantal is stabiel en dat blijft de komende 4 jaar. Kerkelijk heeft de school een stabiele 
achterban wat ook nodig is bij een gesloten toelatingsbeleid. De kerken die in het bestuur 
vertegenwoordigd zijn hebben geen vergrijzing. De school maakt na een herindeling sinds 1 januari 
2019 deel uit van de gemeente West Betuwe. Deze gemeente pakt onderwijszaken voortvarend aan. 
 
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 verwachting is dat het nieuwe IHP in een renovatie/verduurzaming/levensduurverlenging zal 
voorzien. Het nieuwe IHP wat in 2020 verschijnt zal duidelijk maken welke risico er op het gebied van 
het gebouw zijn.  
In januari 2020 is de school gestart met de ‘bruggenbouwersgroep’. De kosten hiervan ad € 80.000,-- 
per jaar kunnen volgens de begroting twee jaar worden opgebracht. Besloten is na twee jaar, vanaf 
januari 2022,  jaarlijks te bezien of het finacieel verantwoord is deze groep in stand te houden. 
 
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. 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.  
 
De school is eigen risicodrager voor wat betref het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. Hierdoor 
komen ziektekosten en wachtgelden volledig voor rekening van de school. Dit verhoogde risico is tot 
uitdrukking gebracht in het weerstandsvermogen.  
 
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. 
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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. 
 
Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur het verwachte lerarentekort. Als dit probleem zich 
gaat manifesteren zal de werkdrukbeleving toenemen. Het aannemen van collega’s zonder de vereiste 
opleiding legt een druk op de andere collega’s om zorg te dragen voor een goede begeleiding/ coaching. 
Naast het werk voor de eigen groep legt dit een werkdrukverhoging op het team. 
 
Een nieuw risico is een enorme impact op het onderwijsproces als gevolg van COVID-19 en de 
overheidsmaatregelen. 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, waarbij we denken aan wellicht meer ICT-kosten en wellicht meer 
ziekteverzuim. Tegenover het eventuele extra ziekteverzuim zal aan de andere kant waarschijnlijk ook 
minder vervanging nodig zijn.  
 
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 het hogere risicoprofiel van 30%. 
 
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.  
 
 

4. Verantwoording financiën 
 

4.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans 
 
Staat van baten en lasten   

Realisatie 
2018 

 
Realisatie 

2019  
Begroting 

2019  Verschil   
x € 1.000 

 
x € 1.000  x € 1.000  

Baten 
 

 
 

      
Rijksbijdragen 

 
1.061 

 
1.128  1.076  52 

Overige 
overheidsbijdragen 

 

- 

 

-  -  - 
Overige baten 

 
16 

 
15  19  -4 

Totaal baten 
 

1.078 
 

1.143  1.095  49 
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Lasten 
        

Personele lasten 
 

772 
 

801  828  -27 
Afschrijvingen 

 
37 

 
28  30  -1 

Huisvestingslasten 
 

62 
 

65  57  8 
Leermiddelen 

 
72 

 
87  67  21 

Overige instellingslasten 
 

57 
 

53  54  -1 
Totaal lasten 

 
1.000 

 
1.034  1.035  -0 

 
        

Saldo baten en lasten 
 

78 
 

109  60  49 
 

        
Saldo fin. baten en lasten 

 
1 

 
1  -  1 

 
        

Nettoresultaat 
 

79 
 

110  60  50 
 

   
      

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.  

         

  
Realisatie 

2018  
Realisatie 

2019  
Begroting 

2019  Verschil 
Eben-Haëzerschool  77.723  106.308  57.683  48.625 
Vereniging  1.768  3.745  2.500  1.245 
Totaal  79.491  110.053  60.183  49.870 

 
 
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 in december 2019 is ontvangen. Het matchen van de opbrengsten 
met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het resultaat 2019 een veel hogere realisatie laat 
zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd 
resultaat’. Het overschot in 2019 zal immers 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 in de baten er 
meer ontvangsten zijn geweest door de gestegen rijksbijdragen. De lasten laten afwijkingen zien door 
een hogere inzet en hogere materiële budgetten. 
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao 
circa 36.000 euro. Daarnaast in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen 
worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Dit is dus niet begroot en verklaart daarmee 
ook het verschil tussen de begroting en de rijksbijdragen. De loonkosten laten als gevolg hiervan een 
vergelijkbare overschrijding zien. 



15 
 

 
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor 
werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 33.000 euro verwacht, 
terwijl er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 38.500 euro is ontvangen. Deze 
middelen zijn ingezet voor administratieve ontlasting en oefenprogramma Gynzy. 
 
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  52.000 euro. Voor het grootste deel wordt 
dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van hogere  
bijdragen vanuit de arrangementen voor Passend Onderwijs en aanvullende bekostiging voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. 
 
De overige baten komen voor de school hoger uit dan begroot als gevolg van hogere bijdragen voor de 
schoolreis en niet begrote advertentie-inkomsten. Op totaalniveau (inclusief vereniging) komen de 
overige baten echter lager uit. De baten van de vereniging betreffen bijna 11.000 euro, terwijl 16.500 
euro was begroot. Dit betreft voornamelijk niet gerealiseerde opbrengsten acties. Deze ontvangsten 
voor de actie zijn via de balans verwerkt. 
 
De personele lasten komen op totaalniveau 27.000 euro lager uit dan begroot. Dit bedrag bestaat uit 
twee delen, namelijk een onderschrijding van 82.500 euro op de lonen en salarissen en een 
overschrijding van 55.000 euro op de overige personele lasten. De onderschrijding op de loonkosten 
wordt voor het grootste deel verklaard door de minder inzet die is gerealiseerd ten opzichte van de 
begroting. Het gaat daarbij om minder inzet op onderwijzend personeel van ruim 0,9 fte en geen 
realisatie op vervanging voor eigen rekening (0,5 fte begroot), maar daartegenover staat weer een 
hogere inzet voor onderwijsondersteunend personeel van ruim 0,5 fte. Er is dus sprake van een duidelijk 
minder hoge inzet, waarbij de inzet ook nog eens door goedkoper personeel werd gedaan dan begroot. 
Daartegenover staan de gestegen pensioenpremies en overige indexaties. Hiervoor is echter ook een 
hogere rijksbijdrage ontvangen. 
 
Het verschil van 55.000 euro op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan een dotatie 
aan de voorziening jubileumuitkering van 1.500 euro, hoger kosten voor nascholing en 
schoolontwikkeling en -begeleiding van ruim 1.500 euro, hogere kosten voor werving personeel van 
bijna 9.500 euro, maar voor het grootste deel was dit de inzet van extern personeel voor ruim 53.000 
euro. Er werd geheel 2019 gebruik gemaakt van extern personeel, maar het grootste deel is uitgegeven 
in de laatste maanden van 2019 en dus in de eerste helft van het schooljaar 2019/2020. Tegenover 
deze extra uitgaven staat echter dat er in 2019 een eenmalig bedrag van 10.000 euro was opgenomen 
voor extra kosten die wellicht zouden volgen voor een personeelslid die in het verleden ziek uit dienst 
is gegaan. Deze kosten zijn er niet geweest. 
 
De afschrijvingen zijn iets lager dan begroting gerealiseerd. Dit is met name veroorzaakt doordat er 
minder is geïnvesteerd dan was begroot.  
 
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van ongeveer 8.000 euro. Dit betreft 
voornamelijk een overschrijding van ruim 6.000 euro in het klein onderhoud. Ook zijn de kosten voor 
bewaking en beveiliging ruim 2.000 euro hoger uitgevallen. 
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Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 21.000 euro. Dit is toe te schrijven aan 
5.500 euro hoger kosten voor het onderwijsleerpakket, ruim 1.500 euro hoger kosten voor 
leerlingtesten, ruim 9.500 euro hogere computerkosten en 6.000 euro hogere kopieer- en stencilkosten. 
Daartegenover staat ruim 2.000 euro lagere lasten voor licentiekosten. 
 
De overige instellingslasten laten een onderschrijding zien van slechts 1.000 euro. Hierin zijn ook de 
lasten van de vereniging verwerkt. Hierop is een positief resultaat behaald van ruim 6.000 euro. Het 
betreft 3.000 euro minder uitgaven voor acties, omdat deze via de balans zijn verwerkt, 1.000 euro 
begroot voor de woning wat niet is uitgegeven en ruim 1.200 euro minder lasten voor het paas- en 
kerstfeest en 4.000 euro wat was begroot als overige verenigingslasten en niet is uitgegeven. 
Daartegenover staat een niet begrote kostenpost voor personeelskosten van ruim 1.500 euro. 
Tegenover het positieve resultaat voor de vereniging staat een negatief resultaat van de school. Dit 
wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor het administratiekantoor (1.200 euro), kosten 
bestuurs- en managementondersteuning (4.600 euro) en kosten besturenorganisatie (2.400 euro). 
 
Door de aanhoudende lage rente is er geen rente meer begroot.  
 
Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Immateriële vaste activa                 -                  -                  -  
Materiële vaste activa               435                426                405  
Financiële vaste activa                  9                   9                  -  
Totaal vaste activa              444               435               405  

       
Voorraden                 -                  -                  -  
Vorderingen                62                 38                 55  
Liquide middelen               756                645                599  
Totaal vlottende activa              818               682               654  

       
Totaal activa            1.262             1.117             1.058  

       
PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
       

Algemene reserve               373                273                196  
Bestemmingsreserves publiek               293                286                285  
Bestemmingsreserves privaat               410                406                405  
Bestemmingsfonds publiek                 -                  -                  -  
Bestemmingsfonds privaat                 -                  -                  -  
Eigen vermogen           1.075               965               886  

       

Voorzieningen                77                 65                 94  
Langlopende schulden                 -                  -                  -  
Kortlopende schulden               110                 87                 78  

       

Totaal passiva            1.262             1.117             1.058  
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Het resultaat 2019 is in lijn met eerdere jaren afgezien van de genoemde cao afwijking. 
 
In 2019 is er voor ruim  37.500 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
53.000 euro. Er is in 2019 een bedrag van 28.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 
activa is gestegen. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
ICT 14.500 euro 
Leermiddelen 18.100 euro 
Overige materiële vaste activa 4.900 euro 
Totaal 37.500 euro 

 
De investeringen binnen ICT wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aanschaf van schermen en 
touchscreens. De investeringen aan leermiddelen kent als belangrijkste aanschaf de methode 
TaalOceaan. Daarnaast is er nog een verkeersplein gerealiseerd onder de overige materiële vaste activa. 
 
De reserves zijn met circa 110.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) 
reserves. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is in een 
bestemmingsreserve opgenomen zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat. 
 
De voorzieningen zijn met 12.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 24.000 euro 
gedoteerd (school) en bijna 14.000 euro onttrokken (met name dakgoten en regenpijpen vervangen en 
binnenschilderwerk). 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. 
 

4.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Onderbouw totaal 104 107 101 101 104 95 
Bovenbouw totaal 105 106 110 105 103 109 
Totaal 209 213 211 206 207 204 
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Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren weer gestegen naar 214, maar laat in 2018 weer een 
daling zien. In 2019 is dit weer wat hoger, maar in de komende jaren is rekening gehouden met een 
daling. De leerlingeninstroom wordt vooral beïnvloed door de generatieverschuiving in kerkelijke 
gemeenten die de school als haar voedingsgebied kent. Ons leerlingenaantal varieert volgens onze 
peiling tussen 185 leerlingen en 215 leerlingen in een periode van 15 jaren. Dit vangen we met opdit 
moment ruimere reserves op. 
 
 
FTE 
Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Leerkracht 8,71 9,47 10,36 10,36 10,36 10,36 
Onderwijsondersteunend personeel 2,46 1,91 2,79 2,79 2,79 2,79 
Schoonmaak 0,54 0,61 0,54 0,54 0,54 0,54 
Vervanging eigen rekening 0,03 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 
Totaal 12,74 12,98 14,78 14,78 14,78 14,78 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. Ten opzichte van 2018 en 2019 neemt de inzet in 2020 toe. Er is sprake van een hogere inzet 
rondom onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Bij het onderwijsondersteunend 
personeel is een extra personeelslid ten opzichte van 2019. Dit personeelslid zal in de komende jaren 
opgeleid worden tot leerkracht. Vanwege de slechts beperkte daling van de leerlingaantallen is met een 
constante formatie gerekend. 
 
Staat van baten en lasten   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2019  2020  2021  2022   

x€1.000  x€1.000  x€1.000  x€1.000 
Baten         
Rijksbijdragen  1.128  1.119  1.132  1.114 
Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 
Overige baten  15  14  14  14 
Totaal baten  1.143  1.133  1.146  1.128 

         

Lasten         

Personele lasten  801  872  889  912 
Afschrijvingen  28  32  38  42 
Huisvestingslasten  65  64  64  64 
Leermiddelen  87  72  75  72 
Overige instellingslasten  53  51  51  51 
Totaal lasten  1.034  1.090  1.116  1.140 

         

Saldo baten en lasten  109  43  30  -12 
         

Saldo fin. baten en lasten  1  -  -  - 
         

Nettoresultaat  110  43  30  -12 
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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 minder hoge resultaten zien. Voor 2022 een beperkt negatief 
resultaat zichtbaar. 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 ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de ontwikkeling van de personeelskosten 
bij een gelijkblijvende inzet. De inkomsten groeien echter niet in datzelfde bedrag mee. Daarnaast is er 
sprake van vervanging van ICT in de school in 2021, waarmee 45.000 euro is gemoeid. 
 
Balans 
ACTIVA  Ultimo2019  Ultimo2020  Ultimo2021  Ultimo2022 

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

Immateriële vaste activa  -  -  -  - 
Materiële vaste activa  435  413  440  428 
Financiële vaste activa  9  -  -  - 
Totaal vaste activa  444  413  440  428 

         
Vorderingen  62  58  58  58 
Liquide middelen  756  695  720  693 
Totaal vlottende activa  818  753  778  751 

         
Totaal activa  1.262  1.166  1.218  1.179 

         
         

PASSIVA  Ultimo2019  Ultimo2020  Ultimo2021  Ultimo2022 
  x€1.000  x€1.000  x€1.000  x€1.000 
         

Algemene reserve  373  317  347  335 
Best. reserve publiek  293  286  286  286 
Best. reserve privaat  410  409  409  408 
Best. fonds publiek  -  -  -  - 
Best. fonds privaat  -  -  -  - 
Eigen vermogen  1.075  1.011  1.041  1.029 

         

Voorzieningen  77  70  92  65 
Kortlopende schulden  110  85  85  85 

         

Totaal passiva  1.262  1.166  1.218  1.179 
 
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 wat zullen fluctueren 
door de afschrijvingen en de groter investering in 2021. Na 2020 is er gebruik gemaakt van stelposten 
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om de kengetallen niet teveel te vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn 
de vervanging van ICT in de school in 2021, waarmee 45.000 euro is gemoeid.  
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de 
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor 2020 zijn het vervangen/update van de 
brandmeldinstallatie en het vervangen/update van de alarminstallatie. 
 
 

4.3 Financiële positie 
 
Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2018 en 2019, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 
 
Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 
Liquiditeit 2,00 7,86 7,43 8,86 9,15 8,84 
Solvabiliteit 0,50 0,86 0,85 0,87 0,85 0,87 
Rentabiliteit n.v.t. 7,38% 9,63% 3,80% 2,59% -1,05% 
Huisvestingsratio <10% 6,16% 6,29% 5,87% 5,74% 5,61% 
Weerstandsvermogen 
(bestuursniveau) 15,00% 50,83% 56,75% 53,49% 53,11% 53,94% 

Weerstandsvermogen 
(schoolniveau) 15,00% 31,78% 38,49% 35,19% 35,06% 35,66% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat 
vermogen <60% 80,30% 88,40% 84,86% 88,47% 86,42% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat 
vermogen <60% 62,26% 71,10% 67,41% 71,29% 69,00% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit liggen al jaren op een hoog niveau, ruimschoots boven de gestelde 
minimumnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen 
voldoen. 
 
De rentabiliteit is weer zeer positief. De rentabiliteit is idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft 
geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding 
tussen deze twee variabelen goed te 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. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De school hanteert een 
schoolspecifieke norm van 30%. Deze hoge buffer heeft te maken met gemoedsbezwaardheid van de 
vereniging. Hierdoor is er sprake van een ontheffing van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds, 
waardoor er hogere risico’s gelden. De norm van 30% wordt op geconsolideerd niveau en op publiek 
niveau (exclusief private reserves) gehaald. 
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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 overschreden. Kanttekening hierbij is dat in deze norm geen rekening 
is gehouden met gemoedsbezwaarde scholen. De extra reserves die hiervoor moeten worden 
aangehouden zorgen automatisch al voor een relatief hoog kengetal. 
 
Reservepositie 

 De keuze voor ‘meer inclusief onderwijs’ met daarbij de start van de hulpgroep vraagt jaarlijks 
een forse investering. Voor 2020 zijn de kosten begroot op 83.000 euro. De begroting laat 2 
jaar ruimte zien voor deze bekostiging. Het is wel zaak dat er gelden vrijkomen uit 
arrangementen, of anderszins 

 Het financiële beleid is er op gericht in geval van een leerlingendaling tot 190 de lessen in 8 
groepen te blijven aanbieden. Dit rechtvaardigt de keuze om hogere reserves te hanteren dan 
de kentallen toestaan 
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Bijlage Verantwoording middelen 
uit de prestatiebox  
 
In 2019 hebben we de verstrekte middelen uit de prestatiebox ingezet voor verschillende doeleinden. 
Uiteindelijk met één doel voor ogen: de verbetering van ons onderwijs. Hieronder een overzicht van 
de inzet op de verschillende vak- en vormingsgebieden:  
 
Taal:  
We zijn momenteel bezig met de invoering en implementatie van een nieuwe taalmethoden: 
Taalactief en Begrijpend Lezen. We zetten meer tijd in voor ondersteuning van leerlingen die meer en 
minder kunnen, in zowel leerkracht begeleiding als leerling begeleiding  
 
Rekenen:  
We zijn bezig om ons onderwijs te intensiveren door meer te werken met de theoretische 
rekenmodellen. We zetten meer tijd in voor ondersteuning van leerlingen die meer en minder kunnen, 
in zowel leerkracht begeleiding als leerling begeleiding  
 
Cultuureducatie:  
Ook in 2019 hebben we onze leerlingen op verschillende manieren in contact gebracht met een aantal 
cultuur-bezienswaardigheden. Er zijn diverse musea bezocht.  
 
Geschiedenis:  
In 2019 hebben we een begin gemaakt met de invoering van een nieuwe methode voor het 
vakgebied Geschiedenis: ‘Vertel het door’. Deze methode houdt rekening met de verplichte ‘canon’ en 
sluit goed aan bij onze onderwijskundige visie: geschiedenis is een vertelvak.  
 
Professionalisering:  
In het kader van Passend Onderwijs hebben we als team in 2019 een begin gemaakt met de PCM-
training. Het goed doorzien van leerlinggedrag om als leerkracht in staat te zijn tot ‘communicatie op 
maat’.  
Leerkrachten en groepen worden getraind voor de ‘ringaanpak’, hiermee leert iedereen zijn 
verantwoordelijke rol voor het gedrag in de groep te nemen.  
Het team is getraind in het begeleiden van stagiaires. Zo werken we aan het lerarentekort.  
De directeur volgt trainingen op het gebied van leiderschap in het kader van  
‘herregistratie schoolleider.’ 



JAARREKENING 2019
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 434.940     425.650     
Financiële vaste activa 9.340        9.340        

444.280        434.990        

Vlottende activa
Vorderingen 61.906       37.633       
Liquide middelen 756.143     644.674     

818.049        682.307        

Totaal 1.262.329     1.117.297     

PASSIVA

Eigen vermogen 1.075.054     965.195        

Voorzieningen 76.934          65.326          

Kortlopende schulden 110.342        86.776          

Totaal 1.262.329     1.117.297     

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20182019

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

 

Baten
Rijksbijdragen 1.128.312      1.075.886     1.061.435    
Overige baten 15.085          19.000          16.366        

Totaal baten 1.143.397      1.094.886    1.077.802    

Lasten
Personeelslasten 800.634        827.639        772.285       
Afschrijvingen 28.235          29.514          36.502        
Huisvestingslasten 64.998          57.250          61.615        
Overige lasten 140.555        120.300        129.192       

Totaal lasten 1.034.423      1.034.703    999.595      

Saldo baten en lasten 108.974        60.183         78.207        

Financiële baten en lasten 885              -                 1.284          

RESULTAAT BOEKJAAR 109.859        60.183         79.491        

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2019 ad € 109859 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 63.166          
Bestemmingsreserves publiek 42.947          
Bestemmingsreserves privaat 3.745            

Totaal 109.859       

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2019 Begroting 2019 2018
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 108.974     78.207       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 28.235       36.502       
- Mutaties van voorzieningen 11.607       29.079-       

39.842       7.423        

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 24.273-       16.902       
- Mutaties kortlopende schulden 23.565       8.513        

708-           25.415       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 148.108     111.045     

Ontvangen interest 885           1.284        

Totaal 885           1.284        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 148.993    112.329    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 37.525-       57.481-       
Mutaties overige financiële vaste activa -               9.340-        
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 37.525-      66.821-      

Mutatie van liquide middelen 111.468     45.508       

2019 2018
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren
Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10
Permanente gebouwen 0 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 0 Vloerbedekking 20
Houten berging 0 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 20
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 8
Docentenset 10 Software bij methoden 8
Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 5 - 20 Betegeling schoolplein 15
Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15
Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen 15

Waardering van de woningen

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

9 juni 2020

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 
te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 
zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 
worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa.De 
eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. 
Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde zonder 
afschrijvingen. 
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Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct 
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan 
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2019-2020 dat betrekking heeft op 2019 en de in 2019 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

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

Bestemmingsreserves publiek
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-
stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 
private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 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 waarde-

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020 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.
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veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 
voor sociale lasten.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 
voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 97,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 
momentopname. 
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    
Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    
Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 
gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

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

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:
(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen
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KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor (incl. privaat)
Weerstandsvermogen (-/- MVA) 56,73%

7,41
7,41

9,61%

0,86
0,92
7,86
7,86

7,38%

2019

0,85
0,91

2018

80,30%
50,83%

88,40%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2019 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2019 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 250.786         -                    250.786           -                    -                    -                     250.786         250.786         -                    

Inventaris en apparatuur 290.805         159.536          131.269           14.511           -                    16.357            129.423         305.316         175.893         
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 129.920         86.325           43.595             23.014           -                    11.879            54.731           152.934         98.204           

Totaal 671.511         245.861          425.650           37.525           -                    28.235            434.940         709.036         274.096         

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum
Gebouwen 356.000         1-1-2018

Totaal 356.000         

Toelichting materiële vaste activa

Boekwaarde 
1-1-2019

Investeringen 
en verstrekte 

leningen

Des-
investeringen 

en aflossingen
Waardever-
anderingen

Boekwaarde 
31-12-2019

Ontslagvergoeding 9.340             -                     -                    -                    9.340             

Totaal 9.340             -                     -                    -                    9.340             

Vorderingen

Debiteuren 1.445              2.946             
OCW/EZ 44.451            23.696           
Overige vorderingen -                     9.794             

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 14.777           -                    
  Overige overlopende activa              1.233 1.198             
Overlopende activa 16.010            1.198             

Totaal 61.906            37.633           

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2019 2018

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen. De 
boekwaarde van de private materiële vaste activa is € 204.2020,-. In de staat van baten en lasten zijn € 7.557 aan huuropbrengsten 
opgenomen die direct verband houden met deze vastgoedbeleggingen.
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Liquide middelen

Kasmiddelen 256                283                
Tegoeden op bank- en girorekeningen 755.887         644.391         

Totaal 756.143          644.674         

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 272.952         63.166            -                    336.119         

272.952         336.119         

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve personeel 285.785         6.746              -                    292.530         
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten -                    36.202            -                    36.202           

285.785         328.732         

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 246.462         3.745              -                    250.207         
Bestemmingsreserve 1e waardering 159.996         -                     -                    159.996         

406.458         410.203         

Totaal 965.195         109.859          -                    1.075.054       

Toelichting eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2019 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2019
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 7.979              1.534             -                    -                     9.513             -                    9.513             
Voorziening voor groot onderhoud 57.348             24.000           13.927           -                     67.421           25.735           41.686           

Totaal 65.326             25.534           13.927           -                     76.934           25.735           51.199           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2019 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2019
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 7.979              1.534             -                    -                     9.513             -                    9.513             

7.979              1.534             -                    -                     9.513             -                    9.513             

Stand per 31-12-2019Stand per 1-1-2019

2019 2018

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

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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Kortlopende schulden

Crediteuren 45.212            7.326             
Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.495            24.349           
Schulden ter zake van pensioenen 9.325              11.588           
Kortlopende overige schulden 9.003              20.762           

86.035            64.025           

Overlopende passiva
  Vakantiegeld en -dagen 24.307           22.751           

Overlopende passiva 24.307            22.751           

Totaal 110.342          86.776           

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

2019 2018

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond
aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

33



TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.019.393       991.755         976.102         

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 63.710           40.049           38.772           

63.710           40.049           38.772           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 45.209           44.082           46.562           

Totaal 1.128.312       1.075.886       1.061.435       

Overige baten

Verhuur -                   -                   250               

Overige
  Verenigingsbaten 10.859           16.500           11.377           
  Overige 4.226             2.500             4.739             

15.085           19.000           16.116           

Totaal 15.085           19.000           16.366           

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 570.019         617.045         561.854         
Sociale lasten 80.171           88.766           77.742           
Premies VFGS 0-                   -                   -                   
Pensioenlasten 81.136           83.828           74.866           

731.326         789.639         714.462         

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 1.534             -                   488               
Personeel niet in loondienst 53.318           -                   28.946           

Overige
  (Na)scholingskosten 12.860           10.000           3.830             
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 8.763             10.000           20.937           
  Kosten werving personeel 11.384           2.000             1.399             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 2.746             3.000             1.247             
  Representatiekosten personeel 1.694             3.000             3.685             
  Overige 1.296             10.000           22.978           
Totaal overige 38.743          38.000          54.075          

93.594           38.000           83.508           

Af: uitkeringen 24.286-           -                   25.685-           

Totaal 800.634         827.639         772.285         

Het aantal personeelsleden over 2019 bedroeg gemiddeld 13 FTE. (2018 13)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Begroting 2019 20182019
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Begroting 2019 20182019

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 16.357           17.290           24.418           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 11.879           12.224           12.084           

Totaal 28.235           29.514           36.502           

Huisvestingslasten

Huur -                   -                   30                 
Onderhoud 13.144           7.000             11.009           
Energie en water 13.082           14.000           14.457           
Schoonmaakkosten 6.234             8.000             5.958             
Belastingen en heffingen 4.398             2.750             4.386             
Dotatie voorziening onderhoud 24.000           24.000           24.000           
Bewaking/beveiliging 3.217             1.000             1.775             
Overige 923               500               -                   

Totaal 64.998           57.250           61.615           

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 20.123           16.500           17.481           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.843             3.100             2.541             
Telefoon- en portokosten e.d 458               500               244               
Verenigingslasten 7.627             14.000           10.452           
Bestuurs-/managementondersteuning 9.623             5.000             13.836           

40.674           39.100           44.555           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 3                   1.000             395               

3                   1.000             395               
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 52.521           37.000           41.181           
Computerkosten 22.985           23.500           23.532           
Kopieer- en stencilkosten 11.990           6.000             7.486             
Overige lasten -                   -                   200               

87.496           66.500           72.398           
Overige
Kantinekosten 3.365             2.000             2.791             
Cultuureducatie 209               2.200             409               
Abonnementen 1.764             2.000             2.550             
Overige 7.045             7.500             6.095             

12.383           13.700           11.845           

Totaal 140.555         120.300         129.192         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.843             3.100             2.541             

Accountantslasten 2.843             3.100             2.541             
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Begroting 2019 20182019
Financiële baten en lasten

Rentebaten 885               -                   1.284             

Totaal 885               -                   1.284             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel Contract-

onderwijs
Contract-
onderzoek

Onroerende 
zaken Overige Deelname-

percentage
1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.
2. Steunstichting Stichting Waardenburg nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0                  
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 75.561
Beloningen betaalbaar op termijn € 13.035
Bezoldiging € 88.597

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 115.000

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Gegevens 2018

Functiegegevens Directeur 0 0 0

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (fte) 1,0                  
Dienstbetrekking (ja/nee) ja
Bezoldiging

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

Totaal bezoldiging 2018 € 87.056
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 2018 € 111.000

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag is berekend
conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 115000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

A Bor

WNT-verantwoording 2019 - Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag  van toepassing zijnde regelgeving: 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2019
Naam topfunctionaris Functie(s)
G.C. van Tuijl Voorzitter
D.C.J. de Jong Voorzitter toezichthouder
F.A. de Leeuw Lid
G. van Schothorst Lid
H. de Kock Lid
A.A. van Trigt Lid
M.A. van de Beek Lid
B. Middelkoop Lid
J.W. Walrvaven Lid
P.J. Quik Lid
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct 
in de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE EBEN HAEZERSCHOOL 

Baten

Rijksbijdragen   1.128.312 1.075.886  1.061.435  
Overige baten 4.226        2.500        4.989        

Totaal baten 1.132.538  1.078.386  1.066.425  

Lasten
Personeelslasten 800.634    827.639    772.285    
Afschrijvingen 28.235      29.514      36.502      
Huisvestingslasten 64.998      57.250      61.615      
Overige lasten 132.928    106.300    118.740    

Totaal lasten 1.026.796  1.020.703  989.142    

Saldo baten en lasten 105.742    57.683      77.282      

Financiële baten en lasten 372          -               441          

Netto resultaat 106.113    57.683      77.723      

2019 Begroting 2019 2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 3.092        2.000        3.540        
Collecten kerken/donaties/giften 210          -               280          
Opbrengsten acties -               7.000        -               
Baten inzake woningen 7.557        7.500        7.557        

Totaal baten 10.859      16.500      11.377      

Lasten
Personele lasten 2.348        -               937          
Acties -               3.000        -               
Leerlinggebonden activiteiten 2.175        3.500        1.329        
Lasten inzake woningen 934          2.000        1.454        
Overige lasten 2.170        5.500        6.733        

Totaal lasten 7.627        14.000      10.452      

Saldo baten en lasten 3.232        2.500        925          

Financiële baten en lasten 514          -               843          

Netto resultaat 3.745        2.500        1.768        

2019 Begroting 2019 2018
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