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1. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie
De naam van de school:
De naam van de schoolvereniging:

Website:
Zie ook:

Eben-Haëzerschool
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische
grondslag in de Noordoost-polder en omgeving.
46152
Vogelsant 8, 8303 ZR te Emmeloord (0527-612536)
secretaris@ehsemmeloord.nl
www.ehsemmeloord.nl
Scholen op de kaart

Contactpersoon:

D. van Garderen MA, interim-directeur (06-33330846)

Juridische structuur:
Samenstelling bestuur:
Dagelijks bestuur:
Toezichthoudend bestuur:

Vereniging

Bestuursnummer:
Adresgegevens:

voorzitter, secretaris, penningmeester
toezichtgebieden onderwijs, identiteit, financiën, huisvesting, overheid/juridisch, personeel

Het bestuur handhaaft de code 'Good governance'. Er is sprake van een functionele scheiding tussen dagelijks en
toezichthoudend bestuur.
Persoonsgegevens van de leden van het dagelijks bestuur:
Voorzitter:
dhr. H. Sleurink
Secretaris:
dhr. dr. ir. A.C. Hanse
Penningmeester:
dhr. D. Simonse
Persoonsgegevens van de leden van het toezichthoudend bestuur:
Onderwijs
dhr. K. Kaat
Identiteit
dhr. M. ten Brinke
Financiën
dhr. A.J. van der Knijff
Huisvesting
dhr. C. van der Meer
Overheid/juridisch
dhr. A. Mol
Personeel
dhr. W.S. Wierda
Zowel in dagelijks als in toezichthoudend bestuur is geen sprake van (betaalde) nevenfuncties. In afwijking van de
governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de vermelding van de (on) betaalde
nevenfuncties achterwege gelaten.

1.2 Jaarverslag intern toezicht
In 2019 hebben de volgende zaken een rol van betekenis gespeeld:
- Van Ree Accountants heeft zijn akkoord gegeven over de financiële jaarrekening van 2018.
- Op de Jaarvergadering van de vereniging werd het Bestuursverslag 2018 geakkordeerd.
- De nieuwbouw aan de school is afgerond.
- Ter renovatie werd de verwarming van het oude schoolgebouw vernieuwd.
- Voor het schoolgebouw werd een nieuwe pleininrichting gerealiseerd.
- Daling van het leerlingenaantal heeft financiële krapte tot gevolg.
- De samenwerking met zusterscholen bevindt zich middels de Federatie IJsselland in een doorgaande ontwikkeling.

6

Hoewel het Algemeen bestuur regelmatig samen vergadert, is het ook steeds gebruikelijker geworden dat de geledingen Dagelijks bestuur (afgekort: DB) en Toezichthoudend bestuur (afgekort: TB) gescheiden samenkomen.
In de agenda van de Algemene bestuursvergaderingen wordt aangegeven, welk deel voor welk gremium bedoeld is
ter bespreking.
De begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenplan wordt systematisch elk jaar
aangeboden ter beoordeling door TB. Ook dit jaar zijn deze documenten door het TB beoordeeld en goedgekeurd.
Het TB heeft toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften binnen de kaders van wat de wet stelt over
het organiseren en invullen van het besturen van een PO school. Waarbij de Code Goed Bestuur als leidraad werd
gebruikt.
De Code Goed Bestuur wordt door het TB als het toetsingskader gezien voor het uitvoeren en verantwoorden van
goed bestuur. En werd als zodanig gebruikt.
Het TB heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Hierin
hebben zij geen onrechtmatigheden ondekt.
In 2018 is een andere accountant (van Ree) benoemd, vorig jaar is dit ongewijzigd voortgezet. Destijds is dat op advies van VGS en in overleg met Fokke Post namens TB geregeld.
Er is geen sprake van een werkgever - werknemers verhouding tussen het TB en DB.
Het TB en DB hebben ieders voorzich een evaluatie uitgevoerd over het bestuurlijk handelen. Waarna de uitkomsten
gezamenlijk zijn besproken.
Het gehele bestuur is volledig op de hoogte van de gang van zaken op onze school. De financiële risicofactor als gevolg van personele overbezetting die in de voorgaande jaren speelde, is verdwenen en de voorraden zijn weer dusdanig aangevuld, dat een aanvaardbaar weerstandvermogen is opgebouwd. Vanwege de financiële risicofactor als
gevolg van een daling van het leerlingenaantal zal de omvang van de school echter afnemen met een groep, dus ook
met 1 WTF.
De vergaderfrequentie van het Bestuur is eens per zes weken, dat is zeven maal per jaar. De meeste vergaderonderwerpen worden vanuit het MT aangeleverd als Werkdocumenten, bij voorkeur vóór de vergadering van het Dagelijks
Bestuur. De stukken gaan ongeveer twee weken vóór de Bestuursvergadering naar het Dagelijks Bestuur, die hamerstukken en discussiestukken benoemt. Over hamerstukken neemt het DB een besluit, discussiestukken worden
doorgesproken met het Toezichthoudend Bestuur. Nadat deze onderwerpen in het bestuur behandeld zijn, brengt
de directeur ze in de Medezeggenschapsraad, die ook om de zes weken vergadert. Daarna worden ze via de personeelsvergadering geëffectueerd en heten ze Beleidsdocumenten.
Het Toezichthoudend bestuur vergadert tweemaal per jaar samen met de Medezeggenschapsraad, om te komen tot
afstemming van de vergaderagenda's.
Het toezichthoudend bestuur heeft jaarlijks contact met de kerkenraden van de toeleverende basisscholen middels
een werkbezoek van een ochtend.
De directeur heeft een financiële mandatering tot €5.000 ontvangen.
De toezichthouders en de dagelijkse bestuursleden doen onbezoldigd het bestuurswerk.
In 2019 hadden geen van de toezichthouders een bestuursfunctie in een andere onderwijssector.
Het VGS stelt de financiële jaarrekening op met de daarbij behorende rapportage. De financiële rapportage werd in
april 2019 ontvangen van het VGS, deze is tijdens de colletieve bestuursvergadering van 18 juni 2019 als hamerstuk
behandeld en goedgekeurd door de toezichthouders. Hierna is de financiële rapportage aan van Ree Accountants
aangeboden ter beoordeling.
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1.3 Jaarverslag MR over 2019
Onze MR heeft adviserende bevoegdheid. In het afgelopen jaar heeft ruim 2/3 van alle ouders en van alle personeelsleden zich hiervoor uitgesproken. Bij de ouders was dit 82%, bij het personeel 85%.
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Eben-Haëzerschool te Emmeloord (verder MR).
In dit jaarverslag legt de MR verantwoording af over haar functioneren het afgelopen kalender-jaar. In het afgelopen jaar zijn we 6 keer bij elkaar gekomen in een vergadering en waren we aanwezig op de jaarvergadering van de
schoolvereniging. In onze vergaderingen zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen, die we in dit jaarverslag kort willen aantippen.
Samenstelling MR per 31-12-2019
De samenstelling van de MR is in de loop van het jaar lichtelijk veranderd. Na het vertrek van Meindert Koster hebben we in Hans Batterink een vervanger gevonden.
1e voorzitter: Johan Bom
2e voorzitter: Gerdien Lambregtse - Baan
1e secretaresse: Sietske Zeeman – de Boer
2e secretaresse Martine Wijnsma – de Jager
1e penningmeester: Ina van Hartingsveldt - Tanger
2e penningmeester: n.n.b.
Functioneren MR
We vinden het fijn dat het bestuur en de directie tijd hebben willen maken voor de bijeenkomsten en zijn blij te kunnen melden dat we als MR goed kunnen functioneren in overlegsituaties met bestuur en directie. Er is sprake van
een constructieve samenwerking. We zijn dankbaar voor de manier waarop bestuur en directie omgaan met de diverse adviezen en voorstellen die worden aangegeven en de manier waarop vragen worden beantwoord. Twee bestuursleden hebben in het najaar een MR-vergadering bijgewoond. Ook voor 2020 is het voornemen om dat twee
maal per jaar te doen. Samen met het bestuur en personeel worden we uitgenodigd voor de jaarlijkse bezinnende
avond in januari. Het is waardevol om op die manier met elkaar van gedachten te wisselen.
De MR is er om ouders en personeel te vertegenwoordigen en adviseren, daarnaast adviseren wij ook het bestuur
en directie, zowel gevraagd als ongevraagd, om zo mee te werken aan het zo goed mogelijk functioneren van de
school. We wijzen u op de mogelijkheid om bij een inloopmoment van de MR aanwezig te zijn. Ook is het mogelijk
om uw inbreng te geven via ons mailadres mr@ehsemmeloord.nl
Van beide wordt vrijwel geen gebruik van gemaakt, en dat kan een goed teken zijn, maar we willen tegelijkertijd ook
aangeven dat de deur open staat en dat de drempel laag is. Wanneer u post in de postbus in de school voor ons achterlaat, wilt u dit dan van een naam en (mail)adres voorzien? Dan kunnen wij u een antwoord sturen.
We proberen geregeld van ons te laten horen via de nieuwsbrief, daarnaast kunt u op de website van school alle
benodigde gegevens over de MR vinden.
Onderwerpen MR
Het gaat te ver om alle onderwerpen die besproken zijn te behandelen. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks terug, bijvoorbeeld de begrotingen, resultaten Cito-toetsen, formatie, vervanging, werkdruk etc. Daarnaast zijn er dan
de onderwerpen die, naar aanleiding van vragen, voorvallen o.i.d. op de agenda komen. Zo zijn er in het afgelopen
jaar klankbordgroepen geweest met diverse onderwerpen waarbij de MR ook vertegenwoordigd was. Het was goed
om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.
Tenslotte
De samenwerking met het bestuur blijft ontwikkelen. De MR is tevreden met de samenwerking tussen bestuur en
directie en hoopt deze lijn verder door te trekken in 2020.
We hopen, onder Gods zegen, ook komend jaar onze rol te blijven vervullen en zo bij te dragen om samen (hand in
hand) het beste voor onze school te zoeken.

8

Financieel Jaarverslag
Overzicht financiën 2018
Budget MR
Lidmaatschap RMU
Abonnement
Vergaderkosten
Scholingskosten
Overige kosten / personalia
Saldo baten/lasten:

€ 1.000,00
€ 200,00

€ 33,00
€ 767,00

Januari 2020
1.4 Profiel
Missie en visie
Wij willen de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd de weg wijzen naar Gods Koninkrijk. De weg die zij
daartoe mogen gaan, leidt langs Jezus Christus, de Zoon van God, de Verlosser, Die gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg.’
Onze leer-, leef- en opvoedingsdoelen zijn gestoeld op het gedachtegoed van de Reformatie, dat wij zien als een getrouwe weergave van de Bijbel, het Woord van God. Na de Bijbel vinden we deze terug in de Drie Formulieren van
Enigheid.
Onze slogan, met als bijschrift ‘ons verlangen’, zoals verwoord in ons Schoolplan.

Onze missie wordt geconcretiseerd in onze visie. Wij verlangen ernaar om
gids te zijn voor onze leerlingen. Dat wordt nader verwoord in onze
slogan: ‘hand in Hand op weg naar de toekomst’. Wij verlangen ernaar,
onze leerlingen op te leiden tot goede burgers van ons land, maar bovenal
tot burgers van het Hemels Koninkrijk.
Wij conformeren ons volledig aan de wettelijke kaders die in ons land van toepassing zijn. Deze bieden ons voldoende ruimte om te komen tot het invullen en uitwerken van een eigen visie aan-gaande ons schoolbeleid. Wij willen dit beleid vormgeven vanuit het begrip ‘Verlangen’.
Wij Verlangen ernaar, de leerlingen in Veiligheid en onderlinge Verbinding Vaardigheden aan te leren en Verantwoordelijk te maken, zodat ze als volwaardige christelijke burgers in onze maatschappij komen te staan.
Bij deze vijf V's vormt Vertrouwen de onderlegger.
Wij structureren ons beleid met behulp van het PDCA-principe.
Kernactiviteiten van het schoolbestuur
Het bestuur werkt volgens een vast patroon, waarin de aan de orde zijnde punten behandeld worden. De bespreking
van het jaarlijkse Bestuursverslag en van de Voor- en Najaarsrapportage vormt daar een belangrijk bestandsdeel
van.
Verder is er altijd aandacht voor personele zaken en overige mededelingen vanuit de directie.
Tenslotte is er tijd voor de toezichthouders om hun eventuele aandachtspunten naar voren te brengen.
Toegankelijkheid en toelating
Hoewel onze school in eerste instantie is opgericht voor kinderen uit onze eigen achterban, is het ook mogelijk dat
kinderen die daar niet direct toe behoren, worden toegelaten.
Onze eigen achterban bestaat uit de leden van de zes reformatorische kerken: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland / een Hervormde gemeente op Gereformeerde
grondslag, de Hersteld Hervormde Kerk en de (Oud-) Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Wanneer in een gesprek met het bestuur blijkt, dat ouders en bestuur elkaar begrijpen en voor hun kinderen / de
leerlingen hetzelfde doel voor ogen hebben, kunnen ook kinderen van buiten onze achterban worden toegelaten.
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1.5 Dialoog
In onderstaand overzicht ziet u met welke onderstaande instanties regelmatig contact onderhouden wordt en met
welk doel:
Stakeholders
Ouders
Grootouders /
buurtbewoners
Medewerkers
Oudercommissie
Medezeggenschapsraad

Communicatie
wekelijkse nieuwsbrief
jaarlijkse ledenvergadering
1x per jaar

Doel
onderlinge verbinding en informatie
stemmingen en contact
verbinding / goed contact

wekelijkse interne memo
jaarlijkse bezinning/receptie
vergadering per kwartaal

onderlinge verbinding en informatie
bezinning en contact
gericht op uitvoering van praktische zaken
afstemming van agenda's en
bespreking van beleid
overleg over zaken van bouw of
ondersteuning
bespreking van leerlingen vanwege extra ondersteuning
idem; met beoordelen van arrangementen a.h.v. testen
warme overdracht van leerlingen
overdracht van leerlingen
komen tot nauwere samenwerking

Gemeente NOP

tweemaal per jaar een
gezamenlijke vergadering
jaarlijks OOGO

Ondersteuningsteam

ongeveer 4x per jaar

Driestar Educatief

enkele malen per jaar

Pieter Zandt SG
Overige scholen VO
Federatie IJsselland

eenmaal per jaar
idem
besturen: 4x per jaar
directeuren: 4x per jaar
incidenteel

Ambulante begeleiders
VGS

2x per jaar m.b.t. financiën
incidenteel over andere zaken

vanwege ondersteuning / arrangementen
begroting, Jaarverslag

Klachtenbeleid
Hierover is het volgende opgenomen in onze Schoolgids:
- Klachtenafhandeling
Bij de behandeling van de klacht kan de klager zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. De
klachtencommissie heeft het recht bestuursleden, personeelsleden en leerlingen te horen. De opgeroepenen hebben de plicht aan de oproep gehoor te geven. De klachtencommissie brengt een schriftelijk oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft de plicht binnen vier weken na binnenkomst
van het schriftelijk oordeel de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie, de directeur en de vertrouwenspersoon mee te delen of zij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en welke maatregelen zij, indien nodig, zal nemen.
- Strafbaar feit
Indien de klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf, dan heeft het bevoegd gezag, op grond van een
schriftelijk oordeel over de klacht door de klachtencommissie en in overleg met de vertrouwensinspecteur,
de plicht daarvan aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. Aan de onderwijsinspecteur wordt gemeld dat aangifte gedaan is.
In 2019 zijn geen klachten bij de Klachtencommissie binnengekomen. Enkele vragen/klachten van ouders konden
intern worden opgelost of zijn in behandeling. Zij hadden/hebben geen betrekking op het functioneren van school,
team of bestuur.
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2. Verantwoording beleid
2.1 Onderwijs en kwaliteit
Het bestuur heeft de volgende visie op onderwijskwaliteit:
1. Wij benoemen het lesdoel en controleren of dat behaald is.
2. Wij geven de meest effectieve instructie.
3. Wij betrekken alle leerlingen bij de les.
4. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen.
5. Wij integreren regelmatig Engels in onze lessen.
6. Wij verweven onze identiteit in onze lessen.
Deze visie is hiernaast vormgegeven.

Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit door lesbezoeken, door rapportages vanuit de bouwteams middels
de Voor- en Najaarsrapportage en door regelmatig overleg met de directie.
De kwaliteit wordt bewaakt door tijdens de bouwvergaderingen de resultaten van de leerlingen te analyseren. Als
hulpmiddel daarvoor is Leeruniek aangeschaft.
De kwaliteit wordt verhoogd door met elkaar opgenomen lesfragmenten te bespreken. Als hulpmiddel is hiervoor
Iris aangeschaft. Dit jaar is een gewenningsperiode. Volgend jaar hopen we met concrete observatiedoelen aan de
slag te gaan.
In het kader van Leeruniek is onlangs een studiemiddag belegd waardoor een verfijning van de gebruiksmogelijkheden is bewerkstelligd. Wij houden een gewenningsperiode aan van twee jaren.
Het onderwijs dat gegeven wordt voldoet aan alle kerndoelen. Het bestuur stelt als criterium dat de school boven
het landelijk gemiddelde presteert. Dit was ook in het afgelopen jaar weer het geval.
Voor de resultaten verwijs ik u naar Scholen-op-de-kaart en naar de overzichten op de volgende pagina's.
Er is in 2019 geen inspectiebezoek geweest.
Evenmin is sprake geweest van een bestuursvisitatie.
In de toekomst zullen een aantal items verder worden uitgewerkt:
- Kwaliteit van het taalonderwijs;
- Kwaliteit van het rekenonderwijs;
- Onderzoek naar het beter aansluiten bij het niveau van het kind, waarbij vooral extra aandacht zal zijn
voor leerlingen met een praktische instelling;
- Optimalisatie van het hanteren van de PDCA-cyclus.
2.2 Passend onderwijs
Dit wordt mede vormgegeven door het uitgebreide RT- en OA-werk dat op onze school vorm krijgt. Wekelijks wordt
20 uren RT (0,5 FTE) gegeven in midden- en bovenbouw, met name gericht op reken- en taalvaardigheid. Daarnaast
wordt in de onder- en middenbouw 28 uren OA gegeven (0,7 FTE). Al deze extra ondersteuning is erop gericht, gelijke kansen voor iedere leerling te creëren. Op woensdag draait een Plusklas voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Tenslotte is onze grote groep acht gesplitst.
Ook de middelen vanuit het landelijk samenwerkingsverband Berséba zijn hiertoe aangewend.
Deze doelen zijn voor ons niet nieuw: Vanuit onze christelijke visie staat voor ons vast dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen leerlingen.
Onze Interne Begeleiding voert vijfmaal per jaar een gespreksronde met de eindverantwoordelijke collega’s van de
groepen om te komen tot een onderbouwd plan van aanpak: Welke leerling heeft wat voor soort extra stimulans of
ondersteuning nodig? Vervolgens vindt dit zijn uitwerking in de invulling van het RT-rooster en de lessen aan de
Plusklas.
Tijdens de Bouwvergaderingen wordt driemaal per jaar stilgestaan bij de onderwijsresultaten. Met behulp van Leeruniek wordt het steeds beter mogelijk om gepaste actie te ondernemen wanneer de resultaten daar aanleiding toe
geven.
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2.3 Onderwijsresultaten
Onderwijsresultaten
School

Schooljaar

Schoolweging

Percentage
1F 3jrs

03TD - Basisschool Eben
Haëzer
03TD - Basisschool Eben
Haëzer
03TD - Basisschool Eben
Haëzer

1S/2F 3jrs

leerlingen

Lezen

Rekenen

Taalverzorging

Aantal

deelname

1F

1S/2F

1F

1S/2F

1F

1S/2F

29

29

10

19

16

13

11

14

2016 / 2017

31

2017 / 2018

30.7

97.0

65.2

31

31

1

30

14

15

10

21

2018 / 2019

30.6

96.0

61.5

31

31

5

26

15

13

12

17

Toelichting
Schoolweging daalt in totaalgewicht: Gaandeweg werden minder arrangementen toegekend, mede door enkele doorverwij
zingen naar het Speciaal Onderwijs.
1F 3jrs: Het vereiste basisniveau wordt door bijna 100% van de leerlingen behaald.
1S 3jrs: Het vereiste nievau voor doorstroming naar HAVO/VWO wordt door 61% van de leerlingen behaald.
In de overige kolommen wordt aangegeven hoeveel leerlingen tot een bepaalde score zijn gekomen.

Score eindtoets

Toelichting
Gemiddelde score Eindtoets Cito groep acht in de laatste vier jaren.
Er is sprake van afwisselende stijging en daling. Wel blijft het EHS-gemiddelde steeds boven het landelijk gemiddelde (Zie afbeelding 3b). De fluctuaties zijn verklaarbaar vanuit het verschil in niveau per groep.

Toelichting
Cito Eindtoets groep acht in de afgelopen jaren.

Doorstroming

Toelichting
In percentages wordt weergegeven hoe veel kleuters een jaar langer over de kleuterjaren doen, hoeveel leerlingen in de groepen drie tot en met
vijf blijven zitten en hoeveel leerlingen er versnellen.
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In- en uitstroom

Toelichting
In- en uitstroom houden elkaar qua aantal leerlingen redelijk in evenwicht. De uitstroom in dit cursusjaar is nog niet gerealiseerd.

2.4 Personeel en professionalisering
Gezien het feit dat van veel gevolgde cursussen nauwelijks iets blijft hangen, heeft het bestuur besloten om de focus
te verleggen naar de PLG, de professionele leergemeenschap. Zoasl boven beschreven wordt Iris daarvoor als hulpmiddel ingezet. Momenteel bevinden wij ons in het gewen-ningsstadium. Meer concrete doelen zullen volgend jaar
worden vastgesteld.
De extra middelen voor werkdrukverlichting zijn ingezet op zodanige wijze, dat de bouwteams daarin de beslissing
konden nemen. Zij maken o.a. onderdeel uit van de bovengenoemde ondersteuning d.m.v. RT en OA:
- De onderbouw kreeg een dag extra OA;
- De middenbouw kreeg een halve dag extra RT;
- De bovenbouw kreeg een vakleerkracht lichamelijke oefening;
- Verder kunnen alle collega's per wtf tweemaal een lesvrije dag opnemen in tijden van piekbelasting.
Afstemming van het personeelsbeleid met de onderwijskundige visie vindt plaats:
- Door tijdens sollicitatiegesprekken te verduidelijken waar de school voor staat;
- Door tijdens schoolbrede vergaderingen en op bouwvergaderingen aandacht te vragen voor de pictogrammen;
- Door via de werkgroepen te werken aan goede doorgaande leerlijnen.
Alle werkgroepen en bouwteams werken m.b.v. een PDCA-formulier. Hierin worden zowel eenjarige als meerjarige
doelen beschreven. Tijdens de jaarlijkse PDCA-vergadering worden deze geëvalueerd en worden tevens nieuwe doelen naar voren gebracht.
Voor de vorming van de formatie wordt een stappenplan gehanteerd waarin de personeelsleden diverse malen hun
inbreng kunnen geven. Zij geven aan, tevreden te zijn met deze gang van zaken. Ook vindt regelmatig terugkoppeling plaats met bestuur en medezeggenschapsraad.
Jaarlijkse Functioneringsgesprekken
De FG's worden jaarlijks gevoerd. Daarin wordt ook beschreven welke ontwikkelpunten er zijn. In de toekomst willen
we ook toewerken naar zgn. TOP’s: Team Ontwikkelings Plannen. Deze gaan dan samenbindend werken voor de Onderbouw, de Middenbouw en de Bovenbouw.
Beoordelingsgesprekken
Deze vormen een wettelijke verplichting die sinds 2017 weer invulling gekregen heeft. Met hulp van VGS is het MT
gekomen tot een eigen beoordelingsformulier, waarvan nu gebruikt gemaakt wordt. Het is de bedoeling dat deze
gesprekken eens per vier jaar plaatsvinden.
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Schoolorganigram

Toelichting
Overzicht van de structuur van de EHS m.b.t. arbeidsverhoudingen.

Er zijn geen zaken geweest die van behoorlijke personele betekenis zijn geweest. Inzake het beheersen van uitkeringen na ontslag zijn drie zaken van belang:
- De gesprekkencyclus wordt gehanteerd om zodoende te voorkomen dat er onvoldoende grond is als er
ontslag moet plaatsvinden op basis van functioneren.
- Geboden contracten worden in overleg met de VGS gecheckt op juistheid, met name als het gaat om
tijdelijke contracten.
- Er is een abonnement afgesloten bij een Arbodienst, waardoor er professionele ondersteuning wordt
geboden bij het begeleiden van ziektetrajecten en re-integratietrajecten.
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2.5 Huisvesting en facilitering
Gedurende dit jaar is de uitbreiding van het gebouw opgestart. De bedoeling van het bestuur is, te zorgen voor voldoende effectieve onderwijsruimte.
Ook is de verwarming in de oudbouw vernieuwd. Er is een systeem aangebracht dat de mogelijkheid biedt om per
ruimte apart de temperatuur te regelen.
In de nieuwbouw is de nodige aandacht besteed aan de huidige gezondheidseisen. In de toekomst zal dit ook opgepakt worden voor de oudbouw: In 2026 komen daartoe gemeentegelden vrij.
Er zijn geen specifieke activiteit ontplooid betreffende duurzaamheid. Wel is er in de nieuwbouw aandacht besteed
aan het voldoende investeren in duurzame bouw, zoals hiervoor benoemd betreffende het verwarmingssysteem.
2.6 Financieel beleid
Verenigingsgelden
Gezien de forse extra uitgaven van de Vereniging bij de nieuwbouw aan de school zal daar de ko-mende jaren een
voorzichtig beleid gevoerd worden. In principe is de Vereniging in staat zichzelf te bedruipen dankzij de lidmaatschapscontributies.
Een aanzienlijke post vanuit de verenigingsgelden vormt ook het mede financieren van het busver-voer. Als totaalbeleid wordt de nullijn nagestreefd. Dat lukt dankzij de bijdragen van de gemeente NOP en van de ouders.
Onderwijsgelden
Wat de algemene onderwijsgelden betreft: Deze worden strikt gescheiden gehouden van de gemeentegelden.
Wij dreigen de komende jaren met een negatief eindsaldo te draaien. Een belangrijke oorzaak hiervan is, dat wij in
getrouwheid aan het gedachtegoed van de overheid veel geïnvesteerd hebben in extra scholing en dus extra kwaliteit van ons personeel, waardoor ruim 40% van ons team op schaal LB kwam, tegenwoordig L11. Voor de toekomst
zullen wij dus pas op de plaats moeten maken in dit opzicht.
Een andere reden is uiteraard het verminderde leerlingenaantal, hetgeen leidt tot minder inkomsten.
De extra gelden vanwege werkdrukverlichting worden hier meer dan volledig voor gebruikt. In eerste instantie werden hierdoor de maatregelen bekostigd die elders in deze rapportage worden genoemd, in tweede instantie werd
de grote groep acht gesplitst. Uiteraard gaat groep acht ons verlaten, maar de andere maatregelen blijven van
kracht. Wij bezinnen ons op extra mogelijkheden voor het geval nog gelden open blijven staan.
Een meer specifieke uitwerking:
- Extra onderwijsassistentie
o Doel: verlichting van de werkzaamheden in de groep.
o Omvang: twee hele dagen per week
- Een vakleerkracht gym:
o Doel: verlichting van de werkzaamheden in de groep.
o Omvang: drie uur per week
- Inzet van invallers
o Doel: verlichting van de administratieve lasten voor de groep.
o Driemaal per jaar een dag voor alle lesgevende duo’s
- Extra inzet voor RT, OA en MA:
o Doel: verlichting van de werkdruk.
o Omvang: vijftien dagen op jaarbasis
- Aanschaf Iris en Leeruniek
Uit het bestuursakkoord zijn de volgende ambities geformuleerd in het kader van de inzet van de Prestatiebox:
Afspraken tussen de PO-raad en de staatssecretaris van OCW Het huidige bestuursakkoord bouwt voort op de
ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren, die ingezet is met het Bestuursakkoord PO
van januari 2012. Tevens wordt invulling gegeven aan de ambities die zijn geformuleerd in het Regeerakkoord
en zijn beschreven in het Nationaal Onderwijsakkoord. Het akkoord sluit aan bij de Lerarenagenda en het programma Cultuur-educatie met kwaliteit van de minister en staatssecretaris van OCW. Het akkoord bevat de
volgende vier actielijnen:
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1.
2.
3.
4.

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Professionele scholen
Doorgaande ontwikkellijnen

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde. Ondanks de klassengrootte richten de leraren zich bij de hoofdvakken op drie verschillende niveaus, overeenkomstig de aanwijzingen in het Berséba-Model. Daarnaast wordt geoefend met het zgn. CLIL-principe (Content and Language Integrated Lear-ning), waarbij ook in andere lessen dan de Engelse gezocht wordt naar
mogelijkheden om de Engelse taal een plaats te geven.
De bekwaamheid van leraren met betrekking tot het geven van Engelse les is divers. Een jaar geleden zijn we
begonnen met de reeds eerder in dit verslag genoemde training.
Onderwijsverbetering
Elke woensdag is er een Plusklas, speciaal voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De leerkracht
specialiseert zich met name in de werkgroep KWTG.
Professionele school
Er is oog voor het welbevinden van ieder personeelslid. Ieder jaar vinden tenminste twee gesprekken per personeelslid plaats: een kort en algemeen gesprek in het begin van het jaar (het Voortgangsgesprek) en een
Functioneringsgesprek of Beoordelingsgesprek in de tweede helft van het jaar. Ieder personeelslid stelt zijn
POP samen. Dit past binnen de bestaande gesprekkencyclus.
Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren
Er bestaan op onze school vaste afspraken over wie welke beginnende collega begeleidt. Verslagen hiervan
worden gedocumenteerd.
Verantwoording
Voor bovenstaande hebben we onder andere de volgende grote uitgaven gedaan:
- Opleiding Taalcoördinator
€ 2.250,- Inzet personeel voor de plusklas
€ 9.750,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.
Van allocatie van middelen is geen sprake, omdat onze school slechts een vestiging heeft.
De extra gelden voor achterstanden worden in onze regio afgebouwd. Momenteel is voor ons de vraag hoe wij de
begroting sluitend krijgen, niet hoe we met extra middelen om moeten gaan. Dat betekent, dat we de extra middelen op pasende wijze in de bestaande situatie invullen.
2.7 Risico's en risicobeheersing
Risico’s
Het bestuur heeft regelmatig contact met VGS om zodoende tijdig financiële risico's te onderkennen.
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Risico's in het personele vlak (dreigende vacatures) willen we tijdig opmerken door vanaf januari bezig te zijn met de
samenstelling van de nieuwe formatie.
Een financieel risico vormt het herijken van de norm m.b.t. de zgn. achterstandsgebieden. Dit blijkt de school op termijn ruim €30.000 per jaar te gaan kosten. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden in de begroting.
Een ander financieel risico vormt de herprognostisering van de leerlingen. Aangezien afgelopen jaar relatief veel
leerlingen onze school hebben verlaten, is de toekomstprognose m.b.t. de jaren vanaf 2021 enigszins naar beneden
bijgesteld. Wel is momenteel weer sprake van stijging van het verwachte leerlingenaantal, die niet was voorzien. De
werkelijkheid blijkt over het algemeen positiever uit te pakken dan de officiële prognoses. Volgend jaar zal echter
met negen groepen worden gedraaid in plaats van met tien.
Tenslotte is er op onze school sprake van veel duur personeel: Velen zijn op of nabij de hoogste trede van hun beloningsladder.

Toelichting
Bron: NOP. Een pessimistisch beeld over de toekomst.
Opm.: De prognose van DUO geeft een minder pessimistisch beeld. Gezien de ervaring in de afgelopen jaren lijkt dat terecht.

Een risico dat steeds meer opgeld doet: gebrek aan invallers. Tot nu toe is het nog gelukt om alle lessen te laten geven op school. Wij maken deel uit van de invalpool die door ECM-Dialoog is op-gestart. Ook daar wordt de spoeling
echter dunner. Wij proberen invallers zoveel mogelijk aan ons te binden door ze zich een te laten voelen met het
team. Ze worden gewaardeerd en dat laten we hen merken.
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.
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 vol-doende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%.
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 leerlingenaantal of een uit de pas lopend kostenpatroon is dan inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aan-passingen doorberekend 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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2.8 Politieke en maatschappelijke aspecten
Scholen hebben te maken met beleid vanuit de overheid en de uitwerking daarvan op het onderwijs en op het maatschappelijke leven. Er wordt regelmatig gesproken over het onderwijs binnen de politiek. Thema’s als onderwijsvrijheid, het voortbestaan van kleine scholen, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling komen regelmatig aan
bod. Er wordt veel in de taakstelling voor de scholen opgenomen, waardoor de druk op beleidsvorming, scholing van
leerkrachten en het uitvoeren van de kerntaak steeds groter wordt. Deze aspecten maken dat er risico’s kunnen ontstaan in het juist uitvoeren van de taken en een evenwichtige n juiste verantwoording aan de overheid, de Inspectie
van het Onderwijs. Niet in de laatste plaats is er ook verantwoording nodig naar de stakeholders, zoals de ouders en
de leden van de schoolvereniging.
De school wordt hierin bijgestaan door de besturenorganisatie de VGS en werkt samen binnen een federatie; hierdoor maakt het inspelen op politieke en maatschappelijke aspecten beter behapbaar voor de school.
Een ander aspect is het zogenaamde ondernemen vanuit maatschappelijk oogpunt. Mooie voorbeelden van de
school zijn het opruimen van zwerfafval en het zingen en activiteiten doen met ouders.
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3. Financiën
3.1 Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Realisatie 2018
x € 1.000

Realisatie 2019
x € 1.000

Begroting 2019
x € 1.000

Verschil

1.326
24
38
1.387

1.393
25
58
1.476

1.310
16
34
1.359

83
9
25
117

1.118
30
67
64
102
1.382

1.165
36
66
64
102
1.433

1.109
35
73
69
97
1.382

57
1
-7
-5
5
51

6

43

-23

66

-1

-1

-

-1

Nettoresultaat

5

42

-23

65

Bestemmingsreserve

-

46

-

46

Genormaliseerd resultaat

5

-4

-23
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Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten

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.

Eben-Haëzerschool
Vereniging
Totaal

Realisatie 2018
-2.808
7.672
4.864

Realisatie 2019
31.702
10.685
42.386

Begroting 2019
-19.287
-3.500
-22.787

Verschil
50.989
14.185
65.173

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.
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Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao circa 46.000
euro. Daarnaast is er in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen worden gecompenseerd in
de indexatie van de bekostiging.
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor werkdrukvermindering per
augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 39.000 euro verwacht terwijl er door een hogere bijdrage per leerling,
een bedrag van 45.500 euro is ontvangen. Deze middelen zijn ingezet voor onder andere leraren ondersteuning.
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 83.000 euro. Voor 53.000 euro wordt dit verklaard door de
eerder genoemde ontwikkelingen. Tevens is er ruim 16.000 euro meer ontvangen in verband met impulsgebieden en
onderwijsachterstandsgelden. Deze waren niet begroot. Het overige deel is het gevolg hogere materiële inkomsten
en indexaties vanuit het rijk en meer inkomsten voor zorgarrangementen.
De overige baten komen fors hoger uit dan begroot als gevolg van de eenmalige premierestitutie van het BWGS van
circa 16.000 euro. Daarnaast is er ruim 6.200 euro ontvangen aan niet begrote schoolreisbijdragen.
De personele lasten komen hoger uit door hogere inzet en gestegen pensioenpremies. De meer inzet is met name toe
te schrijven aan maatregelen rondom de werkdrukvermindering.
Onder de overige materiële lasten laten de huisvestingslasten een flinke besparing zien. Dit betreft met name het
niet aangesproken budget inzake onvoorziene kosten rondom de verbouwing.
3.2 Balans
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

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

187
187

328
328

187
187

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

105
565
670

80
518
597

76
654
730

Totaal activa

857

926

917

PASSIVA

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

315
47
291
653

330
280
611

333
273
606

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

80
124

140
175

175
136

Totaal passiva

857

926

917
20

In 2019 is er voor ruim 52.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 65.000 euro. Er
is in 2019 een bedrag van 36.000 euro afgeschreven. De boekwaarde van de activa is in 2019 gestegen. Het verschil
ten opzichte van 2018 wordt met name verklaard door het feit dat in 2018 een post van 157.000 euro onder de gebouwen in uitvoering op de balans stond.
De gerealiseerde investeringen hebben met name betrekking op aanschaf van computer, de investering in een kopieerapparaat, beamers en meubilair kleuters.
De reserves zijn met circa 42.000 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 60.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 33.000 euro gedoteerd en
ruim 86.000 euro onttrokken. 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.
3.3 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
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2018
114
132
246

2019
120
120
240

2020
118
117
235

2021
115
120
235

2022
118
120
238

2023
112
124
236

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. Het
leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is rekening gehouden met een verdere daling naar 168
leerlingen. Oorzaak zijn lagere geboortecijfers en diverse verhuizingen van afgelopen jaren.
FTE
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
Onderwijsondersteunend personeel
Schoonmaak
Vervanging eigen rekening
Totaal

2018
1,00
12,83
1,02
1,00
0,00
15,85

2019
1,00
12,85
1,60
0,94
0,05
16,44

2020
0,96
12,58
1,55
1,03
0,10
16,21

2021
0,90
11,78
1,40
1,03
0,10
15,21

2022
0,90
11,78
1,40
1,03
0,10
15,21

2023
0,90
11,78
1,40
1,03
0,10
15,21
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Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende jaren. Ten
opzichte van 2018 is de inzet gestegen. Dat heeft onder andere te maken met de extra inzet voor werkdrukvermindering.
3.4 Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2019
x € 1.000

Begroting
2020
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

1.393
25
58
1.476

1.354
62
1.416

1.338
62
1.400

1.326
62
1.388

1.165
36
66
64
102
1.433

1.166
36
64
68
97
1.431

1.116
33
64
68
97
1.378

1.133
34
64
68
97
1.396

Saldo baten en lasten

43

-15

22

-8

Saldo fin. baten en lasten

-1

-

-

-

Nettoresultaat

42

-15

22

-8

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

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 wisselende resultaten zien. Hierdoor neemt het vermogen van de school af. 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 financiële kengetallen.
De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn de daling van de leerlingaantallen en bijbehorende
daling van de bekostiging.
3.5 Balans
ACTIVA

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

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

187
187

219
219

200
0
200

183
-0
183

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

105
565
670

58
583
640

58
551
609

58
586
644

Totaal activa

857

859

808

827
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PASSIVA

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

315
47
291
653

296
285
580

313
289
602

301
294
594

Voorzieningen
Kortlopende schulden

80
124

164
115

91
115

117
115

Totaal passiva

857

859

808

827

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 licht toe zullen nemen. De investeringen zijn in de meerjaren begroting meer specifiek toegelicht.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen.
In verband met de verbouwing is er een nieuw onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan zal vanaf 2020 een
andere dotatie gaan gelden, en zal het verloop van de voorziening groot onderhoud wijzigen.
3.6 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
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
<10%
40,00%
40,00%
<60%
<60%

2018
3,40
0,66
0,35%
5,25%
21,28%
-47,29%
62,71%
44,28%

2019
5,40
0,76
2,87%
5,00%
33,46%
12,73%
54,66%
36,40%

2020
2021
2022
5,55
5,27
5,58
0,68
0,74
0,72
-1,05% 1,54% -0,54%
5,01% 5,21% 5,14%
26,68% 30,04% 30,99%
5,67% 8,44% 8,86%
54,95% 52,51% 54,84%
36,34% 33,23% 35,16%

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen 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 is in 2019 positief, met name als gevolg van de diverse eenmalige baten in 2019. 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.
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Het minimale Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De school hanteert deze standaard adviesnorm. Door de forse balanspost in 2018 (gebouwen in uitvoering) geeft het weerstandsvermogen een vertekend
beeld tussen 2018 en 2019.
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%. Deze norm wordt niet overschreden. Private middelen
mogen buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen zeggenschap over heeft.
Reservepositie
In voorliggende hoofdstukken is reeds omschreven wat de financiële positie van de vereniging is. Op de reserves
wordt, uitgaande van de meerjaren begroting, wordt de komende jaren ingeteerd. Door de ietwat behoudende investeringsgraad laat het weerstandsvermogen wel een lichte daling zien. Vooralsnog is er geen aanleiding om majeure
investeringen te doen.
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JAARREKENING

2019
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
2019

2018

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

186.805

328.353
186.805

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

105.019
564.877

328.353
79.564
517.750

669.896

597.314

856.701

925.667

652.939

610.552

79.697

139.651

Kortlopende schulden

124.065

175.464

Totaal

856.701

925.667

Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Overige baten

2018

1.392.989

1.309.593

1.325.987

24.645
58.492

16.000
33.750

23.778
37.695

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2019

1.476.126
1.165.210
35.891
65.917
165.927

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

1.359.343
1.108.648
34.832
73.000
165.650

1.432.945

1.118.049
30.478
66.901
166.327
1.382.130

43.181

22.787-

795-

1.387.460

1.381.755
5.705

-

42.386

22.787-

8424.864

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat
over 2019 ad € 42386 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

14.90846.610
10.685
42.386

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
2019

2018

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

43.181
35.891
59.953-

5.705
30.478
35.388-

24.062Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

25.45551.399-

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

3.56439.355
76.854-

35.791

57.735-

36.586

795-

Totaal

4.910-

842795-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

842-

58.530-

35.744

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie van liquide middelen

105.657

171.953-

105.657

171.953-

47.127

136.209-
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

25 juni 2020

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.
Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:
Jaren
Gebouwen en terreinen
Permanente gebouwen
Noodlokalen
Houten berging
Dienstwoning
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Leerlingensets
Docentenset
Bureaustoelen
Schoolborden (krijt/white)
Kasten
Overig
Keukenapparatuur
Digitale schoolborden

40
15
15
40
0
20
10
20
20
20
10
8

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

Jaren
10
20
20
20
5
20
8
8
8
15
15
15
-

Vlottende activa

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

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

schooljaar 2019-2020 dat betrekking heeft op 2019 en de in 2019 ontvangen bedragen.
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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 geldstromen, 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.
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.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen.
Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 750 per FTE.
Kortlopende schulden

Vlottende schulden
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies.
OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht
waarop deze betrekking hebben.
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

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

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

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

2019

2018

0,76
0,86
5,40
5,40
2,87%
54,66%
33,46%

0,66
0,81
3,40
3,40
0,35%
62,71%
21,28%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Cum.
Afschrijving

Aanschafprijs

Boekwaarde
1-1-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2019

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

Gebouwen en terreinen

156.702

101.125

55.577

-

-

5.749

49.828

114.987

65.159

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
In uitvoering en
vooruitbetalingen

214.945

162.931

52.014

50.316

276

14.620

87.434

263.834

176.400

216.151

153.171

62.980

1.809

3.550

11.695

49.544

152.802

103.258

157.782

-

157.782

157.782-

-

-

-

-

-

Totaal

745.580

417.227

328.353

105.657-

3.826

32.065

186.805

531.623

344.818

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Afschrijvingen

Desinvestering

41.715

41.715

-

1.427

1.151

276

65.158

61.608

3.550

108.300

104.475

3.826

Vorderingen
2019

Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR's
Overige vorderingen

2018
478

378

58.881

58.788

3.422

-

22.121

-

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

14.312

11.658

5.805

Totaal

8.741
20.117

20.399

105.019

79.564

Liquide middelen
2019

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

Totaal

2018

93

75

564.785

517.675
564.877

517.750

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen
Stand per 1-1-2019

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2019

Algemene reserve
Algemene reserve

330.195

14.908-

-

315.287

330.195

315.287

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020

-

46.610

-

46.610

-

46.610

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve vervoer

154.262

6.790

-

161.052

126.095

3.895

-

129.990

280.357

Totaal

610.552

291.042

42.386

-

652.939

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

Voorzieningen
Stand per 1-12019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2019

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

19.468

3.075

-

9.751

12.793

-

12.793

120.182

33.000

86.278

-

66.905

23.241

43.664

Totaal

139.651

36.075

86.278

9.751

79.697

23.241

56.456

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-12019

Ouderschapsverlof
Jubileumuitkering

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2019
0-

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

9.751

-

-

9.751

9.717

3.075

-

-

12.793

-

-

12.793

0-

19.468

3.075

-

9.751

12.793

-

12.793
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Kortlopende schulden
2019

Crediteuren
Schulden aan OCW/EZ *
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Ontvangen giften verbouwing
Kortlopende overige schulden

2018
25.429

24.430

-

1.672

34.798

31.686

14.284

16.767

-

52.520

12.311

11.520

86.822

138.596

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ *
Vakantiegeld en -dagen
Overige overlopende passiva

-

2.419

37.243

33.298

-

1.152

Overlopende passiva

Totaal

37.243

36.869

124.065

175.464

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Ontvangen t/m
verslagjaar

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Lerarenbeurs 18/19

2018-2019

LERARENBEURS LB LBP8

Totaal

3.326

3.326

3.326

3.326

Bedrag van
toewijzing

Stand begin
verslagjaar

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Saldo nog te
Stand ultimo besteden ultimo
verslagjaar
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

-
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019

Begroting 2019

2018

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

1.225.601

1.189.665

1.183.498

Overige subsidies OCW
Geoormerkte OCW subsidies
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

2.419

1.925

907

94.203

53.492

73.063

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Totaal

96.621

55.417

73.970

70.767

64.511

68.519

1.392.989

1.309.593

1.325.987

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies
Overig

24.645

Totaal

16.000

23.778

24.645

16.000

23.778

24.645

16.000

23.778

Overige baten

Overige
Verenigingsbaten
Overige baten personeel
Overige

Totaal

34.900

33.750

16.409

-

32.233
-

7.183

-

5.462

58.492

33.750

37.695

58.492

33.750

37.695
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2019

Begroting 2019

2018

Personeelslasten

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

823.693

766.241

768.387

143.135

138.686

129.965

3.585

-

3.869

28.906

25.611

24.532

123.816

107.110

105.121

1.123.137

1.037.648

1.031.875

1.000

1.737

-

484

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige
(Na)scholingskosten
Kosten schoolontwikkeling/begeleiding
Kosten werving personeel
Kosten bedrijfsgezondheidszorg
Representatiekosten personeel
Kosten federatie
Overige

Totaal overige

Af: uitkeringen

Totaal

6.6762.500
9.082

12.000

15.812

12.442

8.000

9.161

2.334

1.000

2.744

14.532

3.200

2.282

6.713

5.000

7.195

2.296

1.800

2.385

68.022

39.000

82.297

115.420

70.000

121.876

111.245

71.000

124.097

69.1711.165.210

1.108.648

37.9231.118.049

Het aantal personeelsleden over 2019 bedroeg gemiddeld 17 FTE. (2018 16)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

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

5.749

5.749

5.749

14.896

15.441

11.417

15.245

13.642

13.312

Totaal

35.891

34.832

30.478

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

Totaal

7.667

7.500

11.501

18.250

15.000

16.191

4.436

3.000

3.797

1.416

1.500

1.431

33.000

33.000

33.000

1.147

1.000

981

-

12.000

-

65.917

73.000

66.901
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2019

Begroting 2019

2018

Overige lasten

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

18.726

18.000

2.844

2.500

18.541
2.541

902

1.500

1.594

645

2.000

1.656

48.487

51.250

47.940

5.031

4.000

4.857

-

250

-

76.635

79.500

77.128

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

3.483

2.000
3.483

3.980
2.000

3.980

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

44.956

34.950

37.031

13.018

20.000

16.166

5.849

11.000

10.985

-

2.700

-

63.824

68.650

64.182

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Overige

3.384

3.000

4.576

2.356

1.500

2.280

-

450

-

1.934

1.500

2.438

810

500

810

225

1.000

642

13.277

7.550

10.291

Totaal

21.985

15.500

21.037

165.927

165.650

166.327

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

2.844

2.500
2.844

2.541
2.500

2.541

Financiële baten en lasten
Rentelasten

795-

-

842-

Totaal

795-

-

842-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

Statutaire naam

Berséba

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Vereniging

Utrecht

nee

nee

nee

Overige

Deelnamepercentage

n.v.t.
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WNT-verantwoording 2019 - Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Reform. Grondslag voor de
Noordoostpolder e.o.
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 Reform. Grondslag voor
de Noordoostpolder e.o. van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Reform. Grondslag voor de
Noordoostpolder e.o. 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.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Bedragen x € 1

A de Blois

Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

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

€ 64.540
€ 11.949

€ 76.489

€ 115.000
N.v.t.

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband 2018 (fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum 2018

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

€ 66.473
€ 10.811
€ 77.284
€ 111.000
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2019
Naam topfunctionaris
Sleurink H.
Dekker A.
Simonse D.
Brinke M. ten
Post F.J.
As T.
Kaat C.J.
Meer C. van der
Hanse A.C.
A. Mol
Knijff A.J. van der
Wierda W.S.

Functie(s)
Voorzitter
Secretaris
Is in 2019 gestopt.
Penningmeester
2e Secretaris
2e Penningmeester Is in 2019 gestopt.
Lid
Is in 2019 gestopt.
Lid
Lid
Lid
Lid
2e Penningmeester
Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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 van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag voor de
Noordoostpolder en omgeving
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging tot het verstrekken van
basisonderwijs op Reformatorische Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving
te Noordoostpolder gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het
verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag voor de
Noordoostpolder en omgeving op 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op
Reformatorische Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
 bestuursverslag;
 overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs
en
paragraaf
‘2.2.2
Bestuursverslag’
van
het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die










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

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Geldermalsen, 23 juni 2020
Van Ree Accountants
Was getekend
drs. K.H. Hille RA

BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE EBEN-HAEZERSCHOOL

2019

Begroting 2019

2018

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.392.989

1.309.593

1.325.987

823
23.143

-

399
5.462

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.416.955

1.165.210
35.891
65.917
117.440

1.309.593

1.108.648
32.832
73.000
114.400
1.384.458

32.497
795-

31.701

1.331.849

1.118.049
30.478
66.901
118.388
1.328.880

19.287-

19.287-

1.333.815

1.967842-

2.808-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VAN DE VERENIGING

2019

Begroting 2019

2018

Baten
Ledencontributies
Collecten kerken/donaties/giften
Bijdrage leerlingenvervoer
Overige baten

10.015
9.030
13.138
26.989

Totaal baten

Lasten
Kosten begeleiding/ondersteuning
Acties
Representatiekosten
Leerlinggebonden activiteiten
Lasten leerlingenvervoer
Afschrijvingen
Overige lasten

10.000
8.000
13.000
18.750
59.171

1.185
2.385
2.606
42.094
216

9.678
6.844
11.809
27.280
49.750

3.000
2.500
45.000
2.000
750

55.612

161
550
1.630
2.655
42.687
256

Totaal lasten

48.487

53.250

47.940

Saldo baten en lasten

10.685

3.500-

7.672

Netto resultaat

10.685

3.500-

7.672

De gemeentelijke bijdragen aan het leerlingenvervoer zijn opgenomen op de geconsolideerde staat van baten en lasten
onder overige gemeentelijke bijdragen en subsidies.
In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze
kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd
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