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Vooraf 
 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding 
van Scholen met de Bijbel te Wekerom over het jaar 2020. Met dit jaarverslag leggen wij 
verantwoording af van het beleid en de resultaten van het onderwijs in het afgelopen jaar aan de 
belanghebbenden en betrokkenen bij de School met de Bijbel te Wekerom. 
 
Hoofdstuk 1 betreft het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan. Vanaf hoofdstuk 2 betreft 
het het bestuursverslag. Daarin beschrijven we de organisatie van de school. Achtereenvolgens 
komen de inrichting, missie, visie en ambitie, identiteit en interne en externe dialoog aan de orde. 
In hoofdstuk 3 leggen we verantwoording af van het beleid. Hoofdstuk 4 betreft de financiële 
verantwoording.  
 
De onderdelen met betrekking tot de toezichthouder zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van de secretaris, N.D. van Wijk. De overige onderdelen betreffen het bestuursverslag en zijn onder 
verantwoordelijkheid van G.J. Brussaard opgesteld.  
 
 
Namens het bevoegd gezag, 
A. Waaijenberg, voorzitter 
G.J. Brussaard, directeur-bestuurder 
 
  



 

 
Jaarverslag 2020  6 
 

Jaarverslag toezichthoudend orgaan 
 
Vooraf 
Dit hoofdstuk betreft het jaarverslag van de toezichthouder. Sinds 1 januari 2012 voldoet onze 
school aan de nieuwe eisen qua bestuursvorm en hebben we het bestuur gemandateerd aan de 
directeur. Het (vrijwilligers) bestuur treedt op als raad van toezicht. De meeste zaken voor de 
verslaglegging liggen op dit moment bij directeur-bestuurder. Punten die bij de Raad van toezicht 
liggen komen terug in dit verslag. 
 
Samenstelling raad 
Hieronder geven we een overzicht van de betaalde en onbetaalde (neven)functies. Alle leden van 
de raad van toezicht zijn vrijwilliger en ontvangen geen financiële vergoeding voor hun 
werkzaamheden.  
 

Lid Functie Betaalde baan Nevenfunctie(s) 

A. Waaijenberg Voorzitter Ondernemer - 

A.H. van den Brink Penningmeester Ondernemer - 

J.J. van den Brink Algemeen lid Ondernemer - Penningmeester 
stichting Hulpaanelkaar 

- EHBO-instructeur EHBO-
vereniging Otterlo e.o. 

H. van den Berg Algemeen lid Ondernemer - 

W.J. van Hunnik Algemeen lid Ondernemer - 

K. Meinen Algemeen lid Ondernemer - 

N. van Wijk  Secretaris Key 
Accountmanager 
Philips Benelux 

- Bestuurslid plaatselijke 
kiesvereniging SGP 
Harskamp-Wekerom 

 
Functiescheiding 
Het bestuur en de directeur-bestuurder werken volgens het model van Good Educational 
Governance. In dit model vervult het bestuur met name een toezichthoudende rol. De directeur is 
gemandateerd bestuurder. In de praktijk betekent dat, dat de Raad van toezicht kaders stelt op 
het gebied van identiteit, onderwijs, kwaliteit, personeelsbeleid en financiën en dat de uitvoering 
daarvan gemandateerd is aan de directeur. De Raad van toezicht controleert met name achteraf 
aan de hand van rapportages en verslagen die de directie aanlevert. Bij identiteitsgebonden zaken, 
zoals bijvoorbeeld personeelsbenoeming of ontslag liggen de bevoegdheden bij de Raad van 
toezicht. Het mandaat van de directeur-bestuurder is vastgelegd in het handboek bestuur en 
intern toezicht van de school.  
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Governance code 

De ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ geeft schoolbesturen een leidraad bij het 
realiseren van goed bestuur. Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke 
inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van deze code.  Voor onze school geldt 
dat de Code Goed Bestuur is opgenomen in het handboek Bestuur en Intern Toezicht dat op onze 
school van toepassing is.  
 
Kernactiviteiten toezichthouders 
De Raad van toezicht heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd in een reguliere vergadering. De 
eerste vergadering vond plaats met de waarnemend directeuren, bij de andere vijf vergaderingen 
waren zowel de waarnemend directeuren als de directeur-bestuurder aanwezig.  
De jaarlijkse algemene ledenvergadering stond gepland op 9 juni 2020, maar kon vanwege de 
beperkende COVID-19 maatregelen niet doorgaan en is uiteindelijk gehouden op dinsdag 27 
oktober 2020. Tijdens deze vergadering heeft de Raad van toezicht het jaarverslag en de 
jaarrekening van de vereniging gepresenteerd. Tevens zijn 2 aftredende en herkiesbare RvT-leden 
herkozen voor een nieuwe termijn.   
 
Met de Medezeggenschapsraad is er begin 2020 een avond belegd over de verhouding tussen de 
MR en de RvT, waarbij een werknemer van de RMU als externe deskundige een presentatie 
verzorgde. Op een later moment in het jaar zijn aan de Medezeggenschapsraad de namen van de 
beoogde (tegen)kandidaten voor de verkiezing van RvT-leden op de algemene ledenvergadering 
voorgelegd. Hierop is door de Medezeggenschapsraad een positieve terugkoppeling gegeven.   
Ook in 2020 zijn er een aantal sollicitatierondes geweest. Vanuit het identiteitsbeleid heeft de Raad 
van toezicht telkens actief deelgenomen aan een onderdeel van de betreffende procedure.  
 
De Raad van toezicht heeft in het achterliggende jaar onder andere de volgende toezichthoudende 
taken uitgevoerd: 

• Analyse en monitoring van de onderwijsresultaten (n.a.v. de LVS-toetsen van januari en 
juni). Tijdens de vergaderingen worden o.a. een schoolanalyse, groepsanalyse en de 
resultaten van de Centrale Eindtoets besproken. Op de onderdelen waar de opbrengsten 
sterk afwijken van de norm of (bijna) onder de norm uitkwamen is om zowel toelichting 
als maatregelen ter verbetering gevraagd; 

• Toezicht op de voortgang van het jaarplan en het strategisch meerjarenbeleidsplan 
a.d.h.v. de managementrapportages; 

• Toezicht op de ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel en het goedkeuren ervan; 
• Toezicht op de uitvoering van het aanname- en toelatingsbeleid; 
• Goedkeuring van het bestuursjaarverslag en de jaarrekening 2019; 
• Aanwijzen van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2020. Hiervoor is Van 

Rhee Accountants aangewezen; 
• Toezicht op rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de school. Voorstellen van de directeur aan de Raad van 



 

 
Jaarverslag 2020  8 
 

toezicht zijn door laatstgenoemde afgewogen en al dan niet met (kleine) wijzigingen 
geaccordeerd; 

• Goedkeuring van de financiële kwartaalrapportages; 
• Goedkeuring van de begroting voor 2021; 
• Evaluatie functioneren van de directeur-bestuurder. 

Daarnaast heeft de Raad van toezicht de volgende activiteiten uitgevoerd: 
• Met de Medezeggenschapsraad is nagedacht over de verhouding tussen de 

Medezeggenschapsraad en Raad van toezicht. Daarbij is uitgesproken dat de Raad van 
toezicht de invoering van waardengerichte toezichtkaders verder onderzoekt binnen het 
functioneringskader van de Raad van toezicht. 

• De COVID-19 pandemie heeft veel impact gehad in het jaar 2020. Tijdens de 
vergaderingen is door de directie en Raad van toezicht uitgebreid hierbij stilgestaan en is 
er gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht. 

• Voorbereiden van een of meerdere sessies waarbij zelfreflectie op het eigen functioneren 
van de Raad van toezicht centraal staat. Door de beperkende maatregelen is het houden 
van de daadwerkelijke sessie(s) uitgesteld naar 2021. 

De directie heeft de Raad van toezicht een aantal keren geconsulteerd. Onder meer over de 
formatie voor 2020-2021. De Raad van toezicht heeft geadviseerd om anticiperend op de 
toekomst een wat ruimere formatie aan te houden zodat het benodigde onderwijs goed 
gefaciliteerd kan worden. Het toezicht heeft ertoe geleid dat bij de nieuwe begroting 2021 wordt 
ingezet op kwaliteit en bij keuzes voor nieuw personeel in eerste instantie gekozen wordt voor 
fulltimers. 
 
Digitalisering schoolonderwijs 2021-2023 is een thema wat regelmatig in een aantal 
vergaderingen tussen de directie en de Raad van toezicht is besproken. Identiteit, techniek en in 
te zetten methodes zijn hierbij belangrijke factoren en vragen om goede doordenking vanwege de 
samenhang en onderlinge afhankelijkheden. De Raad van toezicht heeft op de visie van de 
directeur-bestuurder haar mening gegeven en gevraagd dit thema vorm te geven met de 
belangen van het kind voorop (educatief en sociaal).  

 
Tenslotte 
Het jaar 2020 was een jaar waarin de wereld werd stilgezet door het coronavirus. De 
daaropvolgende coronacrisis leidde tot grote veranderingen in de samenleving en was van invloed 
op het schoolleven. En hoewel de coronamaatregelen ons allen beperkten, zien we toch terug op 
een goed jaar. We kunnen en mogen de Heere onze God danken voor de kracht, gezondheid en 
wijsheid die wij hebben mogen ontvangen zodat we dit werk in het afgelopen jaar konden 
verrichten. We zijn dankbaar dat we, ondanks alle COVID-maatregelen, onze leerlingen het 
afgelopen jaar gedegen onderwijs konden bieden 
 
Namens de Raad van toezicht,  
N.D. van Wijk 
secretaris 
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Jaarverslag directeur-bestuurder 
 

1. Schoolbestuur 
1.1 Organisatie 
 
Vereniging en juridische structuur 
De School met de Bijbel gaat uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen 
met de Bijbel te Wekerom. De schoolvereniging is opgericht in 1923. In dat jaar werd de eerste 
school in Wekerom gebouwd. Van begin jaren 70 van de vorige eeuw tot 2004 had de vereniging 
twee scholen: de Johannes Bogerman en de Johannes Calvijnschool. In 2004 fuseerden de beide 
scholen tot de School met de Bijbel. 
 
Contactgegevens bestuur 
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Wekerom 
Bestuursnummer: 40887 
p/a Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom 
0318 - 461550 

info@smdbwekerom.nl  
www.smdbwekerom.nl  
 
School 
De School met de Bijbel is een christelijke basisschool met een reformatorisch profiel voor primair 
onderwijs en gevestigd te Wekerom. De laatste jaren daalde het leerlingenaantal van onze school 
met relatief grote sprongen: telkens verliet een grote groep kinderen de school naar het voortgezet 
onderwijs, terwijl de groepen die binnen kwamen klein zijn. Omdat er een kleine 20 jaar nauwelijks 
nieuwbouw in Wekerom heeft plaatsgevonden, trokken vele jonge gezinnen naar elders. Sinds 
2013 is er een forse impuls gegeven aan nieuwbouw. In 2019 is het leerlingenaantal voor het eerst 
sinds jaren weer gegroeid. Een aantal Wekeromse leerlingen bezoekt onze school niet: een kleine 
groep gezinnen kiest voor openbaar onderwijs in een naburig dorp, een ander deel kiest voor een 
reformatorische school met een gesloten toelatingsbeleid.  
 
Leerlingenaantal per 1 oktober 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
245 250 238 225 210 202 201 182 199 219 

 
Contactgegevens school 
School met de Bijbel 
Brinnummer: 06JV 

mailto:info@smdbwekerom.nl
http://www.smdbwekerom.nl/
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Dorpsplein 8, 6733 AV Wekerom 
0318 – 461550 
info@smdbwekerom.nl 
www.smdbwekerom.nl  
Contactpersoon school 
G.J. Brussaard 
Directeur en gemandateerd bestuurder 
0318 – 461550 
 
Organisatiestructuur 
Organogram School met de Bijbel Wekerom 

 

 
Medezeggenschapsraad 
Op onze school is een medezeggenschapsraad actief. In deze raad hebben op dit moment twee 
ouders en twee personeelsleden zitting. De MR communiceert via de nieuwsbrieven welke 
onderwerpen worden besproken.  
 

1.2 Profiel 
 
Missie en visie, opdracht en ambitie 

mailto:info@smdbwekerom.nl
http://www.smdbwekerom.nl/
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Onze opdracht bestaat uit het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat op 
verschillende niveaus, waarbij aandacht is voor verschillen in talenten van leerlingen. Onze 
opdracht heeft een diepere dimensie, omdat we ons willen laten leiden door het Woord van God. 
We geven onderwijs vanuit een christelijke en reformatorische mens- en wereldbeschouwing. De 
boodschap uit Gods Woord van zonde en genade wordt op een evenwichtige wijze uitgedragen. 
Het betekent voor ons dat we de kinderen zien als schepselen van God en dat zij (met ons) 
gevallen zijn in zonden. Naast deze boodschap mogen en moeten we de kinderen wijzen op de 
Heere Jezus Die als Zaligmaker is geboren. Alleen in en door Hem is er de mogelijkheid van 
wedergeboorte en bekering. In ons onderwijs – in leer en leven – zullen we als leerkrachten de 
Bijbelse normen en waarden overdragen. We hebben de opdracht onze leerlingen toe te rusten en 
te vormen om in de toekomst hun verantwoordelijkheid te nemen als christen en burger in het 
dienen van God.  
 
De visie van onze school laat zich goed samenvatten in drie kernwaarden: verbinding, 
verantwoordelijkheid en vorming. In het cursusjaar 2017-2018 hebben we als team gezocht naar 
een typering van ons onderwijs en onze school en hebben we bovenstaande kernwoorden 
geformuleerd.  
 
Verbinding 
Verbinding gaat in de eerste plaats en boven alles om de verbinding met God, door het 
verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Het gaat om onze houding ten opzichte van God, 
onze Schepper, gebaseerd op het grote gebod uit Mattheus 22 vers 37: ‘Gij zult liefhebben de 
Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het 
eerste en het grote gebod.’  
 
De Bijbel spreekt vaak over het leven als een reis, een pad, een weg of een spoor. Op grond van 
het Woord van God geloven we dat het leven op deze aarde tijdelijk is en dat we op weg zijn naar 
onze eeuwige bestemming. We gaan uit van de levenshouding van een pelgrim of vreemdeling. 
De pelgrim weet dat hem een beter lot bereid is. Hij heeft een huis dat niet met handen gemaakt 
is, in de hemel. Het kan niet anders dan dat dit invloed heeft op alles wat hij tijdens zijn reis op 
aarde doet. De Bijbel dient als richtsnoer voor ons leven. 
 
In de tweede plaats gaat het om de verbinding met elkaar. We willen ons daarbij laten leiden door 
het vervolg van Mattheus 22: ‘En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelven.’ Een pelgrim is gericht op de ander en toont liefde en trouw. Samen spelen en samen 
werken berusten op principes van respect, wederzijdse hulp, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en 
veiligheid.  
 
Vorming en verantwoordelijkheid 
Vorming is daarom een wezenlijk onderdeel van het schoolleven. We willen onze leerlingen 
toerusten en vormen om in de toekomst hun verantwoordelijkheid te nemen als christen en 
burger in het dienen van God. Vorming en verantwoordelijkheid kunnen niet los van elkaar worden 
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gezien. In ons onderwijs besteden we daarom aandacht aan persoonlijke en maatschappelijke 
vorming van de leerlingen. De klas en de school vormen een leefgemeenschap waar kinderen zich 
gezien en gehoord voelen, waarin ze leren om samen te leven, open staan voor elkaar, verschillen 
overbruggen en verantwoordelijk leren zijn voor elkaar, voor de gemeenschap en omgeving. 
Verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op de manier waarop je omgaat met je (school)werk, 
je taakgerichtheid en de zorg voor de schepping van God.  
 
Vorming gaat ook over het ontdekken en ontwikkelen van je eigen cognitieve en creatieve talenten 
en interesses. We vinden het daarom belangrijk om in ons onderwijs aandacht te besteden aan 
de vorming van hoofd, hart en handen.  
 

1.3 Identiteit 
 
Grondslag en toelatingsbeleid  
Zoals verwoord in de statuten van de vereniging is het onderwijs aan de school gegrond op Gods 
Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid. Dit komt onder andere tot uiting 
door de samenstelling van de Raad van toezicht (RvT) en het benoemingsbeleid. Onze school 
hecht veel waarde aan het overdragen van Bijbelkennis, elementen uit de gereformeerde 
geloofsleer en uit de christelijke traditie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het 
overdragen van christelijke normen en waarden en christelijk burgerschap. 
 
De school kenmerkt zich door een open toelatingsbeleid, met een duidelijk reformatorisch profiel. 
Het bestuur streeft ernaar dat alle kinderen van het dorp en de nabije regio de school bezoeken. 
Dat heeft tot gevolg dat onze school bezocht wordt door een brede bevolkingsgroep. We vragen 
alle ouders om de grondslag van de school te respecteren of te onderschrijven.  
 
Kerkelijke achtergrond 
De school wordt bezocht door leerlingen uit uiteenlopende kerkverbanden en ook door leerlingen 
zonder kerkelijke achtergrond. Het bestuur vraagt van de ouders/verzorgers die voor hun kinderen 
toelating tot de school vragen, dat zij de grondslag onderschrijven dan wel respecteren. Van alle 
ouders wordt gevraagd het identiteitsformulier te ondertekenen. In onderstaand overzicht is de 
kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de School met de Bijbel bezoeken weergegeven. 
 
Kerkelijke achtergrond leerlingen 

 2018 2019 2020 
aantal % aantal % aantal % 

Oud Ger. Gem. in Ned. 5 2,75 6 3,02 6 3 
Oud Ger. Gem.  3 1,65 4 2,01 5 2 
Ger. Gem. in Ned. (incl. BV) 2 1,10 2 1,01 2 1 
Ger. Gem.  59 32,42 59 29,65 63 30 
PKN (hervormd) 69 37,91 76 38,19 80 38 
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PKN (gereformeerd) 0 0 0 0 0 0 
HHK 14 7,69 17 8,54 17 8 
Geen godsdienst 27 14,84 31 15,58 32 15 
Geen kerkgenootschap 3 1,65 4 2,01 4 2 
Totaal  182 100 199 100 209 100 

 
Het bestuur van de vereniging stelt als voorwaarde voor benoeming van personeelsleden, dat zij 
van harte instemmen met de grondslag en doelstelling van de school en deze dus onderschrijven. 
De te benoemen leerkracht dient meelevend lid te zijn van een van de reformatorische kerken.  
 
Het bestuur en de schoolleiding vraagt van allen die bij de school betrokken zijn mee te werken 
aan de realisering van de grondslag in de dagelijkse praktijk van de school als onderwijsinstituut, 
opvoedingsinstituut en gemeenschap van mensen.  
 
Vanuit onze levensovertuiging willen we de leerlingen en elkaar leren om te zien naar elkaar met 
normen en waarden die gebaseerd zijn op het grote gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’.  
 
Geografische achtergrond 
De school is de enige school in het dorp en wordt bezocht door 199 leerlingen (1 oktober 2019) 
uit met name gemeente Ede. Behalve leerlingen uit Wekerom bezoeken ook leerlingen uit de 
aangrenzende postcodegebieden van Otterlo en Harskamp onze school. Meestal wordt de keuze 
gemaakt op basis van de afstand. Omdat er in Otterlo geen christelijke school is, bezoekt een klein 
percentage leerlingen uit Otterlo onze school.  
 

1.4 Dialoog 
 
Verantwoording en dialoog 
Intern verantwoordt de directeur-bestuurder aan de Raad van toezicht. In het bestuursmodel is 
vastgelegd hoe de mandatering is vormgegeven. Sinds 2013 maken we gebruik van de diensten 
van VGS voor onze administratieve ondersteuning. Via het controllerabonnement ontvangen we 
een vastgesteld aantal keer per jaar een overzicht van de realisatie van de begroting.   
 
Interne communicatie vindt onder andere plaats op de volgende wijze: 

• tweewekelijkse nieuwsbrief; 
• wekelijkse interne nieuwsbrief; 
• website; 
• schoolgids die aan het begin van het jaar verschijnt; 
• jaarlijkse ledenvergadering; 
• 10-minutengesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden; 
• oudermorgens; 
• thema-avonden; 
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• huisbezoeken. 

Extern is er onder andere communicatie met: 
• de gemeente (o.a. via het BO3-overleg, extra overleggen schoolbesturen en wethouder 

vanwege COVID-19); 
• collega-directeuren van scholen uit de regio; 
• besturenorganisatie VGS; 
• schoolbegeleidingsdienst Driestar-Educatief; 
• samenwerkingsverband Berseba; 
• Spelenderwijs m.b.t. de voorschool; 
• Buitenschoolse opvang Bijdehandjes. 

Samenwerkingsverband 
Onze school maakt deel uit van het landelijke samenwerkingsverband van reformatorische 
scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs Berseba. Er zijn 
geen bijzondere ontwikkelingen m.b.t. het samenwerkingsverband te melden.   
 
Oudertevredenheid 
Jaarlijks wordt er in januari een enquête afgenomen die de tevredenheid onder ouders peilt. We 
zien dat de cijfers die de ouders ons geven aardig stabiel zijn. De resultaten van de 
oudertevredenheidsenquête delen we via de nieuwsbrief. Sinds 2017 maken we gebruik van een 
uitgebreide vragenlijst waarin we de mening van ouders op verschillende terreinen vragen. Deze 
lijst nemen we tweejaarlijks af. De korte vragenlijst wordt in het andere jaar aan de ouders 
voorgelegd.  
 
Klachtenbehandeling 
Voor het afhandelen van klachten verwijzen we naar de klachtenregeling die opgenomen is in de 
schoolgids (pagina 41). In het jaar 2020 zijn er geen officiële klachten bij de school, de 
vertrouwenspersoon, de klachtencommissie of de onderwijsinspectie ingediend.  
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2. Verantwoording beleid 
 
Vooraf 
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. 
 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 
 
COVID-19 
Corona drukte een stempel op het jaar 2020. Al kort na de start van het jaar brak wereldwijd het 
coronavirus en als gevolg daarvan de coronacrisis uit. Ook voor het onderwijs had dit grote 
gevolgen. Op zondag 15 maart maakte het kabinet bekend dat scholen moesten sluiten. Hoewel 
er in de dagen daarvoor gespeculeerd werd over de sluiting van de scholen was dat op basis van 
berichten uit het kabinet niet de verwachting.  
 
Op dinsdag 17 maart konden leerlingen en ouders het eerste thuislespakket op school ophalen. 
We kozen gedurende de perioden van thuisonderwijs voor een focus op de kernvakken Rekenen-
Wiskunde, (Begrijpend) Lezen, Spelling en Taal, aangevuld met een aantal keuzeopties voor bijv. 
de zaakvakken.  
 
We hebben gekozen voor een combinatie van schriftelijk en digitaal werk. Volledig overschakelen 
op digitaal onderwijs was niet mogelijk. Veel gezinnen hadden te maken met thuiswerkende 
ouders en leerlingen. Daarvoor waren niet voldoende devices beschikbaar. Door digitaal en 
schriftelijk werk te combineren wilden we ruimte bieden aan gezinnen en de regeldruk niet 
onnodig groot maken. Gezinnen die desondanks toch te weinig devices beschikbaar hadden 
hebben we materiaal in bruikleen gegeven.  
 
Per 11 mei 2020 mochten de scholen gelukkig weer deels open. In overleg met de 
medezeggenschapsraad kozen we voor een openstelling waarbij halve groepen halve dagen naar 
school kwamen. We hebben de planning zo gemaakt dat hele gezinnen tegelijk op school konden 
zijn. Deze manier van werken had als voordeel dat we alle leerlingen iedere dag op school zagen 
en we dagelijks aandacht konden besteden aan de. hoofdvakken. Omdat de ochtenden wat langer 
waren dan de middagen startten we op de ochtenden ook het vak Engels en één van de 
zaakvakken (aardrijkskunde, biologie of geschiedenis) weer op. Voor het dagdeel dat de leerlingen 
thuiswerkten zetten we in op digitaal verwerkingsmateriaal.  
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Met het systeem van halve dagen wilden we ook het naar school gaan voor de leerlingen wat 
opbouwen. Na zes weken thuisonderwijs was het even omschakelen. Door iedere dag een paar 
uur naar school te gaan bouwden we het rustig, maar gestructureerd, weer op.  Daarnaast wilden 
we ook volop de ruimte geven aan het onderwijzend personeel om te focussen op het werken met 
de leerlingen op school, zonder dat er al te veel tijd gaat zitten in het voorbereiden van het 
thuisonderwijs.  
 
We waren blij dat we per 8 juni weer volledig open konden en zo het schooljaar met alle leerlingen 
konden afsluiten. Met name voor leerlingen van groep 8 was het een bijzondere afsluiting van de 
basisschooltijd. Door gebruik te maken van het Kulturhus konden we, volgens de geldende 
maatregelen, toch een afscheidsavond organiseren. 
 
We waren blij dat we het nieuwe schooljaar ‘gewoon’ konden starten. Het was goed om de lokalen 
weer gevuld te hebben en de leerlingen het volledige onderwijsaanbod te kunnen bieden. Op basis 
van de LVS-toetsen van juni (zie ook de onderwijsresultaten elders in dit jaarverslag) zagen we dat 
er achterstanden waren ontstaan. De resultaten kwamen niet overeen met de verwachtingen die 
we hadden op basis van de vorige toetsronden. We hebben de periode tot de kerst gebruikt om 
zowel extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen als 
de cognitieve ontwikkeling. Kort voor de kerst werden we opnieuw geconfronteerd met een 
schoolsluiting. Aanvankelijk leek het erop dat dat voor enkele weken (incl. kerstvakantie) zou zijn. 
Uiteindelijk moesten we opnieuw een lange periode dicht blijven. 
 
Na de eerste periode van thuisonderwijs hebben we een evaluatievragenlijst uitgezet onder de 
ouders van de school. We hebben hen hierin gevraagd naar hun ervaringen tijdens de eerste 
lockdown, onze communicatie en het gevoerde beleid. We kregen hier heel positieve reacties op. 
De input die we kregen hebben we gebruikt tijdens de tweede periode van thuisonderwijs. Net als 
in de eerste periode hebben de leerkrachten instructiefilmpjes gemaakt waarin het thuisonderwijs 
werd uitgelegd. Regelmatig waren er contactmomenten tussen leerkrachten en leerlingen en 
werd werk op school ingeleverd. Tijdens de tweede periode van thuisonderwijs kwam er vraag 
naar noodopvang voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hadden. Daarnaast hebben 
we actief kinderen uitgenodigd voor de noodopvang waarvan we op basis van de eerste periode 
thuisonderwijs wisten dat het lastig was om tot leren te komen.  
 
Onderwijskwaliteit 
Onze opdracht bestaat uit het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat op 
verschillende niveaus, waarbij aandacht is voor verschillen in talenten van leerlingen. We willen 
onderwijs bieden dat aansluit bij onze populatie leerlingen.  
 
De resultaten van ons onderwijs worden nauwkeurig gemonitord. Naast de resultaten op de 
methodegebonden toetsen volgen we de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem en 
daarbij behorende toetsen. De resultaten op deze toetsen worden verwerkt in 
opbrengstenrapportages die twee keer per jaar verschijnen. In deze rapportages hebben we naast 
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aandacht voor de cognitieve ontwikkeling ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
het welbevinden en de veiligheid van de leerlingen.  
 
Deze rapportages worden besproken met de leerkrachten (o.a. tijdens overleggen met de intern 
begeleider), op directieniveau, de Medezeggenschapsraad en de Raad van toezicht. Voor deze 
toetsen zijn schoolgebonden streefdoelen gesteld. Daarnaast zetten we het resultaat af tegen het 
landelijk gemiddelde. Door middel van trendanalyses houden we de ontwikkeling van de resultaten 
op de langere termijn scherp. We presenteren de onderwijsresultaten tijdens de algemene 
ledenvergadering en geven grafieken weer in de schoolgids.  
 
Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek en bijbehorende beleidsdocumenten. 
Jaarlijks werken we handboek bij. We werken volgens een vaste cyclus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwaliteitszorg is een manier van werken die ervoor zorgt dat kwaliteit, van zowel proces als 
product, kan toenemen. De term kwaliteitszorg is te statisch en doet vermoeden dat het gaat om 
het beheersen van wat bestaat met tamelijk stabiele normen. Kwaliteit is echter in beweging en 
vraagt steeds om doordenking. We vinden het daarom belangrijk om cyclisch data te verzamelen 
over ons onderwijs. 
 
Aandachtspunten 
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het vastleggen en toegankelijk maken van gemaakt 
beleid. We zien kansen in het beschrijven van de gewenste kwaliteit op klassenniveau. Het werken 
met kwaliteitskaarten is daar een onderdeel van. Onze kijkwijzer geeft een globaal beeld van de 
kwaliteit die we afgesproken hebben. We willen dat specifieker maken door het maken van 
kwaliteitskaarten.  
 
Schoolplan, jaarplan 

verzamelen 
data

prioriteiten 
stellen

jaarplan

plan van 
aanpak

uitvoeren 
plannen

evalueren

borgen 
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Het jaar 2020 viel in schoolplanperiode 2019-2023. Iedere vier jaar brengen we een nieuw 
schoolplan uit. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid m.b.t. de kwaliteit van het 
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, 
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs (WPO, artikel 12).  
 
Ieder schooljaar maken we de vertaalslag van het schoolplan naar een jaarplan. In een jaarplan 
beschrijven we welke onderwerpen we in dat cursusjaar expliciete aandacht geven. De 
belangrijkste aandachtspunten uit het jaarplan 2019-2020 waren: 

• Oriëntatie op nieuwe versie methode Hoor het Woord; 
• Invoeren (tweede jaar) nieuwe methode voor sociale vaardigheden en burgerschap; 
• Invoeren nieuwe rapport kleutergroepen (gekoppeld aan kleutervolgsysteem); 
• Voorbereiden herziening digitaal rapport groepen 3 tot en met 8 (gekoppeld aan 

leerlingvolgsysteem); 
• Uitvoeren van een interne audit; 
• Uitwerken en invoeren van kindgesprekken; 
• Ontwikkelen beleidsplan t.a.v. (hoog)begaafdheid en het opleiden van een coördinator; 
• Ontwikkelen van een visie t.a.v. verdeling van de groepen vanwege de grote instroom in 

de kleuterbouw. 

Van een aantal van de hierboven genoemde onderwerpen geven we hieronder een korte 
toelichting. 
 
Methode sociale vaardigheden en burgerschap 
In januari 2019 zijn we gestart met de invoering van een nieuwe methode voor sociale 
competentie en burgerschap. Dit betreft een driejarig invoeringstraject waarbij we begeleid 
worden door de CED-groep. In dit invoeringsjaar stond onder andere de opleiding van 
leerlingmediatoren centraal. Leerlingen uit groep 7 en 8 konden solliciteren op deze ‘functie’. Na 
een selectieproces door de groepsleerkrachten van deze leerlingen startte de training. Deze 
leerlingen leerden vaardigheden om conflicten op te lossen. Na de training zijn ze geïnstalleerd 
door de wijkagent. Burgerschap is een belangrijk onderdeel van de methode. Dat sluit ook aan bij 
het schoolplan 2019-2023 waarin we dat als een van onze speerpunten hebben opgenomen.  
 
Kleuterraport 
In de kleutergroepen werken we met ParnasSys Leerlijnen. De rapporten van de leerlingen waren 
daar nog niet op afgestemd. We vinden het belangrijk dat ouders zich een goed beeld kunnen 
vormen van de ontwikkeling van de leerling. We kozen er daarom voor om op het rapport van de 
kleuters de ontwikkeldoelen weer te geven. Het leerlingvolgsysteem heeft daar mooie koppelingen 
voor. Een werkgroep van collega’s uit de betreffende bouw heeft het rapport in afstemming met 
de directie uitgewerkt. Vervolgens hebben we het ingevoerd.  
 
Interne audit 
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Een belangrijk onderdeel van ons systeem voor kwaliteitszorg is de interne audit. Kortweg komt 
hierop neer: doen we nog wat we hebben afgesproken? Door jaarlijks een thema uit ons 
kwaliteitshandboek te auditen krijgen we daar zicht op. Vervolgens kunnen we daarop reflecteren 
en acties ondernemen. In 2020 is het gebruik van het directe instructiemodel en de bijbehorende 
afspraken t.a.v. zelfstandig (ver)werken geaudit. Het rapport dat is opgesteld is besproken in 
directie en teamverband.  
 
Kindgesprekken 
We vinden het belangrijk dat de leerkracht een goede band heeft met de leerlingen en zicht heeft 
op het kind. We faciliteren daarom kindgesprekken. De groepsleerkracht wordt dan vervangen, 
zodat er ruimte ontstaat om de leerlingen te spreken. We doen dat twee keer per jaar. Een 
werkgroep van collega’s heeft nagedacht over de opzet van deze gesprekken en een aantal 
onderwerpen en formats ontwikkeld die ingezet kunnen worden.  
 
Begaafdheid 
Het thema (hoog)begaafdheid is belangrijk ontwikkelthema binnen het samenwerkingsverband 
en onze school. In 2019 is de intern begeleider van de bovenbouw gestart met de post HBO 
opleiding coördinator hoogbegaafdheid. We doen dat binnen het samenwerkingsverband, zodat 
er ook een nauw verband is met de ontwikkeling van beleid binnen Berseba. Voor onze school is 
dit een belangrijk thema uit ons schoolplan. De coördinator in opleiding werkt in samenspraak 
met het team aan een beleidsplan dat past bij onze leerlingpopulatie. Het gaat dan om signaleren, 
een passend aanbod en het inrichten van extra begeleiding voor leerlingen.  
 
Onderwijsresultaten 
In januari en juni worden de leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen. Deze geven, samen met de 
methodetoets en observaties van de leerkracht, een beeld van de ontwikkeling van de leerlingen. 
In de tabel op de volgende pagina geven we de gemiddelde groepsresultaten weer van de afname 
juli 2020 (cursusjaar 2019-2020).   
 
We zijn gewend om het jaarverslag de resultaten van januari/februari weer te geven. Deze 
resultaten geven een beeld van het onderwijs in de maanden daarvoor. De resultaten van januari 
2021 geven dus een beeld van de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in januari 2020. 
Vanwege de COVID-19 zijn er twee perioden van thuisonderwijs geweest: maart tot en met juni 
2020 en eind december tot en met begin februari 2021. Daardoor konden de toetsen van 
januari/februari 2021 pas in maart afgenomen worden. We kiezen er daarom voor om dit jaar de 
resultaten van de toetsen van juni 2020 weer te geven. Deze toetsen zijn kort na de eerste periode 
van thuisonderwijs gemaakt.  
 
Over het algemeen kunnen we stellen dat de scores wat lager zijn dan op basis van voorgaande 
toetsmomenten verwacht mag worden. De coronacrisis en het thuisonderwijs zijn daar 
ongetwijfeld van invloed op geweest. De resultaten geven input voor het onderwijsaanbod en 
leerkracht handelen in de eerste periode van het nieuwe schooljaar.  
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 Rekenen en 
Wiskunde 

Spelling  
Spelling 

werkwoorden 
Begrijpend lezen Technisch lezen Woordenschat 

gem. III · 3,1 · B III · 3,0 · C III · 2,6 · C II · 3,6 · B   II · 4,0 · B II · 3,5 · B 

       

3 IV- · 2,0 · D+ IV+ · 2,4 · C  II- · 3,6 · B I- · 4,1 · A- II· 3,9 · B+ 

4 I- · 4,3 · A- I- · 4,2 · A-  I- · 4,2 · A- I+ · 4,7 · A+ I- · 4,2 · A- 

5 III+ · 3,2 · B- III- · 1,7 · C+  I- · 4,1 · A- III- · 2,8 · C+ II+ · 4,0 · A- 

6 IV- · 2,3 · C- II- · 3,6· B  II · 3,8 · B+ I- 4,3 · A- IV+ · 2,4 · C 

7 II · 3,7 · B+ III · 2,9 · C+ III- · 2,6 · C IV+ · 2,5 · C I- · 4,1 · A- III · 3,0 · B- 

 
 

 
Engels  

luistervaardig 
Engels  

leesvaardig 
Engels 

auditieve ws 
Engels 

schriftelijke ws 
 

7 IV · 2,0 · D+ III · 3,1 · B V · 1,0 · E IV · 2,5 · C 
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In onderstaande tabel zijn de resultaten op de centrale eindtoets weergegeven. We zien dat onze 
school een aantal jaren heel hoge scores behaalde. In 2016 scoorden we echter net boven de 
ondergrens van de inspectie. De score past echter bij het beeld wat de betreffende groep 8 door 
de jaren heen heeft laten zien. De scores in 2017 en 2018 liggen ruim boven de ondergrens van 
de inspectie. Vanwege COVID-19 is er in 2020 geen eindtoets afgenomen.  
 
Tabel resultaten centrale eindtoets 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal deelnemende 
leerlingen 

40 23 30 30 20  

Aantal leerlingen leerjaar 8 40 24 30 29 20 26 
Aantal leerlingen op school 225 210 202 201 182  
Percentage gewogen 
leerlingen 

33% 32% 27% 24% 24%  

Naam Eindtoets CET CET CET CET CET  
Landelijk gemiddelde 532,1 532,3 533 534,9 535,7  
Ondergrens inspectie 530,1 530,3 531 531,5 531,3  
Schoolscore 540,0 530,5 537,2 535,9 533,0  

 
Grafiek resultaten centrale eindtoets 
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De inspectie heeft onze school in september 2020 digitaal bezocht. Het betrof een compacte 
variant van het vierjaarlijks onderzoek. Op basis van de jaarlijkse prestatieanalyse van de 
onderwijsinspectie is een inschatting gemaakt of het vierjaarlijks onderzoek bij ons bestuur 
beperkt kon blijven tot deze analyse en een gesprek. Vanwege het coronavirus was een regulier 
onderzoek niet mogelijk.  
 
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij 
het bestuur en onze school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 
noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip 
plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.  
 
Passend onderwijs 
Voor de bekostiging van de leerlingenzorg (en dus Passend Onderwijs) ontvangen we gelden in 
de lumpsum en vanuit het samenwerkingsverband. We geven jaarlijks fors meer geld uit aan 
leerlingenzorg dan dat er binnenkomt. Enerzijds heeft dat te maken met de zorgstructuur die we 
op onze school hebben, anderzijds met de toename van het aantal leerlingen per groep. Door de 
groei van de groepen zetten we extra personeel in om de leerlingen optimaal te kunnen 
begeleiden.  
 
Op onze school werken twee intern begeleiders. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de 
aansturing en de uitvoering van de leerlingenzorg. Samen met de directie dragen zij 
verantwoordelijkheid voor het beleid t.a.v. de zorg.  
 
Daarnaast werken er 3 onderwijsassistenten op onze school. Onder verantwoordelijkheid van de 
intern begeleiders en de leerkrachten begeleiden zij de leerlingen individueel en/of kleine groepjes. 
Daarnaast werken ze samen met de leerkrachten in de groepen.  
 
In ons ondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke vormen van zorg we kunnen bieden. 
Tegelijk vinden we dat we terughoudend moeten zijn in het beschrijven van vastgestelde 
arrangementen van specifieke zorg. Ons uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk thuisnabij 
onderwijs bieden. Het welbevinden van het kind en de omgeving, alsook de praktische 
mogelijkheden zijn daarbij van groot belang. Het gaat dan ook steeds om maatwerk, dat zich niet 
vast laat leggen in vaste arrangementen.  

 
2.2 Personeel en professionalisering 
 
Samenstelling team 
De samenstelling van het team is in 2020 gewijzigd. We geven hieronder de belangrijkste 
wijzigingen weer.  
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In 2020 hebben we afscheid genomen van een collega die per zomer 2019 was benoemd. Hij 
volgde het zij-instroomtraject, maar viel vrij snel na de start van het jaar uit. Na een periode van 
ziekteverlof kon hij terugkomen bij zijn voormalige werkgever.  
 
De directeur-bestuurder was tot en met half februari 2020 met verlof. Aanvankelijk zou hij per juli 
2020 weer op school starten, maar vanwege een vacature die niet vervuld werd besloot hij om in 
februari terug te komen. Uiteindelijk viel dat samen met de coronacrisis. Tijdens zijn verlof is hij 
voor een dagdeel per week in dienst gebleven voor een specifiek aantal beleidsterreinen. De 
teamleiders hebben de overige taken overgenomen.  
 
Na de zomervakantie startte er een nieuwe collega in groep 8. Zij neemt de groep 4 dagen voor 
haar rekening. Ook in de kleuterbouw startte een nieuwe collega met een benoeming voor 4 
dagen. Deze collega kon worden benoemd vanwege de groei van de school. Hierdoor formeerden 
we een extra groep.  
 
Tabel ontwikkeling aantal FTE per 31 december 

 
* Voor 2019 geldt dat we hier alleen de FTE’s hebben geteld van de collega’s die in actieve dienst 
zijn. Voor collega’s die met (zwangerschaps)verlof zijn geldt dat de werktijdfactoren van de 
invallers zijn meegerekend, niet die van de afwezige collega.   
 
Scholing en professionalisering  
Ook in 2020 zijn er middelen voor scholing en professionalisering ingezet. De intern begeleider van 
de onderbouw rondde de opleiding interne begeleiding af en intern begeleider van bovenbouw 
volgde de opleiding coördinator hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn we in januari 2019 gestart met 
een intensieve teamscholing m.b.t. het programma De Vreedzame School. Deze scholing loopt 
door tot en met 2021. Ook zijn er coachingsmomenten belegd onder leiding van een extern 
deskundige voor de directie. Naast de gezamenlijke scholingen volgden enkele collega’s 
individuele scholingen.  
 
Uitkeringen na ontslag 
Ons schoolbestuur is als gevolg van eigen risicodragerschap aangesloten bij de Stichting 
Beheersing Wachtgeld Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS). Uitkeringskosten van ex-
werknemers kunnen bij de Stichting BWGS worden gedeclareerd. In 2020 is er geen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
Aanpak werkdruk 
Jaarlijks bespreken we in teamverband de besteding van de gelden voor werkdrukverlaging. Na 
evaluatie van de besteding in 2019 heeft het team ervoor gekozen om in 2020 geen aanpassingen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 16,5396 15,3221  15,4095  13,3179 13,5751 13,4004 13,23* 14,4275 
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te doen. Dat betekent dat de besteding van de middelen nagenoeg gelijk blijft aan de besteding in 
het voorgaande jaar.  
 
Onderbouw 

• De inzet van een extra leerkracht op maandagmorgen in de kleutergroepen wordt erg 
gewaardeerd. Er worden dan taken uit de kleuterbouw opgepakt (o.a. spelletjeskast, 
maken van de werkboekjes voor groep 2, vervangen voor observeren ParnasSys 
Leerlijnen). De collega’s van de kleuterbouw zouden deze inzet graag continueren. 

• De inzet van de gymdocent in groep 3 en 4 wordt als fijn ervaren. Er ontstaat zo een stukje 
ambulante tijd om bijv. ouders te spreken of administratieve taken uit te voeren. De 
collega’s van groep 3 en 4 zouden de inzet graag continueren.  

Bovenbouw 
• De inzet van de gymdocent in groep 5 tot en met 8 is fijn. Er ontstaat zo ambulante tijd 

om administratieve taken uit te voeren. De collega’s van de groepen 5 tot en met 8 willen 
de inzet van de gymdocent graag vasthouden. 

• Daarnaast zijn in de bovenbouw twee collega’s belast met organiseren van bijzondere 
evenementen (Koningsdag, creatieve middag, algemene organisatie kerstfeestviering, 
etc.). Deze taken worden bij de overige collega’s weggehaald. 

Algemeen 
• De extra ambulante tijd voor de teamleiders wordt gewaardeerd. Hierdoor kunnen taken 

worden opgepakt die voor andere collega’s de werkdruk verminderen. Van de extra 
middag wordt een halve middag uit de werkdrukverminderingsgelden betaald. De overige 
tijd komt uit de reguliere middelen. 

De voorstellen zijn besproken in de medezeggenschapsraad en zijn goedgekeurd.  
 

Budget aanpak werkdruk 2020-2021 €51.000 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs  €15.000 
Ondersteuning groep 1, 2  €12.000 
Ondersteuning groep 3, 4  €4.000 
Ondersteuning groepen 5 tot en met 8  €7.000 
Halve ambulante middag teamleiders €8.000 
Vervangingen (o.a. kindgesprekken) €5.000 
Saldo 0 

 
Prestatiebox 
De ontvangen middelen gelabeld als Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020 (bedoeld 
voor de 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord) zijn als volgt ingezet:  
 
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs  

• Organisatie en uitvoering creatieve middagen;  
• Cultuureducatie, excursies; 
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• Inzet vakdocent bewegingsonderwijs.  
 

2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering:  
• Bijwerken schoolplan, incl. bijbehorende scholingen;  
• Bezinnende en reflectie bijeenkomsten met directie- en managementteam.  

 
3. Professionele scholen  

• Scholings schoolleider;  
• Nascholing intern begeleiders (o.a. t.a.v. (hoog)begaafdheid;  
• Scholing individuele collega’s;  
• Teamscholing pedagogisch klimaat, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap.  

 
4. Doorgaande ontwikkelingslijnen  

• Nascholing Leerlijnen ParnasSys;  
• Planmatige inzet methodegebonden software.  

 
Strategisch personeelsbeleid 
Het gaat om het kind, het draait om de leraar. Een veilige leergemeenschap krijgt vorm binnen een 
prettige leef- en werkgemeenschap van leerkrachten. Door samen team te zijn, gebruik te maken 
van elkaars talenten, oog te hebben voor elkaar, ontstaat een band en sfeer van vertrouwen. 
Vertrouwen in relaties binnen een team heeft onmiskenbaar een goede uitstraling in de school, in 
de groep, naar het kind en naar buiten. Vertrouwen is een onmiskenbare kernwaarde voor 
samenwerking.  
 
Een tweede kernwaarde is professionaliteit. Dat zegt iets over hoe we werken, hoe we lesgeven, 
hoe we zorg verlenen, hoe we communiceren, hoe we verantwoording afleggen. Elke organisatie 
heeft daarin te leren, ook de onze. In de afgelopen tien jaar is er op verschillende manier 
geïnvesteerd door team- en individuele coaching.  
 
In 2016 is er een nieuwe organisatiestructuur ontwikkelt en ingevoerd. Een duidelijke structuur 
draagt bij aan een goede organisatie van het onderwijs. Binnen deze structuur is er ruimte voor 
individuele initiatieven van leerkrachten. Daarmee willen we aansluiten bij de eigenheid van de 
docent. Voorwaarde is dat initiatieven ten goede komen aan het kind en de organisatie als geheel.  
Diverse kernwoorden zijn al genoemd: vrijheid, vertrouwen en verantwoording. Teamleden weten 
zich verantwoordelijk voor de school. In de eerste plaats voor de leerlingen in hun groep. 
Daarnaast voor de school als geheel. Bij het verantwoordelijk willen zijn hoort ook de bereidheid 
tot het afleggen van verantwoording.  
 
Integraal personeelsbeleid  
Het (integraal) personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de 
medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school, en 
aan de vastgestelde competenties. De competenties en criteria waarop we ons richten hebben 
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we vastgelegd en vormgegeven in ons beleid m.b.t. de gesprekkencyclus. Dit document vormt het 
hart van ons personeelsbeleid.  
 
Professionele cultuur  
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele 
cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het primaire proces en processen die hierop van invloed 
zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking 
van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een samenwerking die gericht is op 
kwaliteitsverbetering. Om die reden werken we met zogenaamde collegiale consultaties en met 
domeinen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het 
(onderwijskundig) beleid van de school en het leren van en met elkaar. Tegelijk zien we t.a.v. dit 
thema nog ontwikkelmogelijkheden. Deze doelen hebben heen plek gekregen in het schoolplan 
2019-2023. Jaarlijks bekijken we in samenspraak met het hele team of er aanvullende 
ontwikkelingthema’s zijn. Ook de personeelstevredenheidspeiling is daar van invloed op. 
 
Gesprekkencyclus  
De vastgestelde criteria bij de competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam en 
daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer gebruiken we bij de groepsbezoeken. De 
inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle 
instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de functionerings-, voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken. Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus.  
 
Iedere leraar krijgt lesbezoeken. De teamleiders brengen jaarlijks een lesbezoek. Daarnaast krijgen 
alle leerkrachten in een cyclus van anderhalf jaar een functioneringsgesprek, voorgangs- en een 
beoordelingsgesprek. Voorafgaand aan deze gesprekken wordt de leerkracht en de les 
geobserveerd met behulp van de kijkwijzer (dat geldt in ieder geval voor het functionerings- en 
beoordelingsgesprek). Ook wordt het POP van de leraar (een leraar stelt één keer per anderhalf 
jaar een POP op, maar update deze voor ieder gesprek) betrokken bij de groepsbezoeken. In de 
gesprekken komt ook het POP aan de orde.  
 
Bekwaamheid  
Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Daarnaast is er een 
personeelsdossier. Het personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het 
vakbekwaamheidsdossier is het dossier van de werknemer, gericht op de persoonlijke 
ontwikkeling, onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het vakbekwaamheidsdossier bevat 
naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van opleiding, ontwikkeling en 
ervaring, voornemens voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start vervolgens direct met de 
(door)ontwikkeling van de bekwaamheid. Tijdens de verschillende gesprekken van de 
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gesprekscyclus komt dit bekwaamheidsdossier aan de orde. Voor elke medewerker is vastgelegd 
waar hij/zij zich in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling op richt (POP). De doelen die de 
medewerker nastreeft en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding, hoe dit 
planmatig aangepakt wordt enz. De medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af 
op de doelen van de school, op de eisen die gelden voor hun functie (en daarbij behorende 
bekwaamheidseisen). De uitvoering hiervan wordt periodiek geëvalueerd.  
 
 
 
Integrale benadering  
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de 
persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, 
doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de 
medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid 
afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school.  
 
Personeelstevredenheidspeiling 
Ieder jaar nemen we een personeelstevredenheidspeiling af. Sinds 2017 doen we dat met een 
uitgebreide vragenlijst. De resultaten worden verwerkt in een rapportage en gedeeld met het team, 
de Medezeggenschapsraad en Raad van toezicht. Als daar aanleiding toe is gaan we over de 
resultaten in gesprek. Dat kan via een teamvergadering, maar ook via individuele gesprekken. 
Soms geeft de uitslag ook aanleiding om ontwikkelpunten op te nemen in het jaarplan/schoolplan.  
 
In onderstaande diagrammen zijn de uitslagen per deelgebied te zien. De resultaten zijn 
weergegeven op een vierpuntschaal waarbij 3,0 de norm is.  
 
Planmatige ondersteuning 
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Samenwerking met ouders 
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Imago 

 

 
Ziekteverzuim 
In onderstaande tabel is percentage ziekteverzuim over de laatste jaren weergegeven.  
 
Tabel ziekteverzuim personeel 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 2,03  1,26 1,33 6,43 8,13 4,56 2,17 

 
Het ziekteverzuimpercentage ligt in 2020 weer beduidend lager dan in de voorgaande jaren. Een 
collega die in oktober 2019 langdurig uitviel (volledige aanstelling) heeft per maart een nieuwe 
baan gevonden.  
 

2.3 Huisvesting, facilitair en duurzaamheid 
 
Gebouw 
Onze school is gehuisvest in een modern pand (bouwjaar 2011). Voor het onderhoud werken we 
volgens een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt regelmatig bijgesteld, zodat we in staat 
worden gesteld om de nodige financiële middelen te reserveren voor het (groot) onderhoud. Gelet 
op de leeftijd van het pand zijn er (nog) geen grote uitgaven nodig.  
 
Een aantal aspecten uit het meerjarenonderhoudsplan zijn uitgevoerd door een vrijwilliger en een 
groep hulpouders. Hierdoor hebben we op sommige uitgaven kunnen besparen.  
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Het merendeel van het meubilair dateert uit 2011. Het kleutermeubilair is bij de in gebruik name 
van het pand niet vervangen. In 2018 hebben we het oude kleutermeubilair vervangen voor nieuw. 
Vanwege de groei van de school hebben in 2020 extra nieuw materiaal aangeschaft om alle 
kleuters van meubilair te voorzien.  
 
Duurzaamheid 
Vanuit onze kernwaarde verantwoordelijkheid, direct gekoppeld aan onze christelijke mens- en 
wereldvisie, vinden we het belangrijk om ook op school invulling te geven aan het begrip 
duurzaamheid. In de Bijbel worden we opgeroepen om de ‘aarde te bouwen en te bewaren’  (naar 
Genesis 2:15). Calvijn wijst er in zijn verklaring op dat de mens de rentmeester van God is. God 
heeft hem de aarde toevertrouwd.  
 
In dat kader nemen we op onze verantwoordelijkheid. In 2015 zijn er zonnepanelen op het dak 
gelegd. We zijn grotendeels zelfvoorzienend. De school is redelijk recent gebouwd (2011). Er zijn 
bij de bouw al keuzen gemaakt in het belang van duurzaamheid. We denken na over het vervangen 
van de verlichting door LED-verlichting. De komende tijd hopen we ons hier verder in te verdiepen 
en verantwoorde keuzen in te maken.  
 
We scheiden het afval in de lokalen al jaren. We vinden het belangrijk om onze leerlingen bewust 
te maken van de hoeveelheid afval en de mogelijkheid om aan reductie bij te dragen. 
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2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Het doel van de vereniging is de school in stand te houden en daarbij de huidige onderwijskwaliteit 
te bewaren en waar nodig en mogelijk te verbeteren. In hoofdstuk 2 zijn een aantal van deze 
doelen beschreven. Deze doelen komen overeen met het schoolplan. De doelstelling van de 
vereniging en de doelen uit het schoolplan (en de daaronder vallende jaarplannen) zijn leidend bij 
het opstellen van de begroting. Daarom wordt er soms bewust gekozen voor een 
begrotingstekort. Als de invulling niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van middelen kan 
worden verminderd, zonder daarbij te veel afbreuk te hoeven doen aan de geformuleerde 
doelstellingen. 
 
De resultaten van de gestelde doelen worden beschreven in de evaluaties van de jaarplannen. 
Daarover wordt verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad, raad van toezicht en 
de leden van de vereniging.  
 
Coronacrisis 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 heeft de coronacrisis flinke impact gehad op het onderwijs. In 
de eerste plaats als het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen, de impact op hun sociale leven 
en welbevinden. Ook van het personeel van de school is en wordt veel gevraagd.  
 
Vanwege de coronacrisis heeft de school extra kosten gemaakt. Anderzijds zijn de schoolreizen 
geannuleerd en daarvoor geen kosten zijn gemaakt. Hieronder sommen we een aantal gemaakte 
extra kosten op: 
- Extra inzet van schoonmaakpersoneel; 
- Aanschaf schoonmaak- en desinfectiemiddelen; 
- Inhuur extern bedrijf t.a.v. ventilatie-onderzoek; 
- Aanschaf tweedehands laptops thuisonderwijs; 
- Bedankjes voor ouders; 
- Kopieerkosten. 

De impact heeft geen impact gehad op de meerjarenbegroting van 2021-2025. 
 
Treasury  
In 2020 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 
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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. 
 
Onderwijsachterstandbeleid 
Per schooljaar 2019-2020 is de oude gewichtenregeling herzien. In de oude regeling werd op basis 
van het opleidingsniveau van ouders beoordeeld of bij het kind risico was op een 
onderwijsachterstand. Wanneer een school hier veel mee te maken had werden extra middelen 
ontvangen. Omdat het opleidingsniveau landelijk stijgt, lekte er via deze regeling geld weg uit de 
sector. Bovendien is enkel het opleidingsniveau van ouders geen eerlijke indicatie voor een 
mogelijk risico op een onderwijsachterstand.  
 
In de nieuwe regeling wordt het risico op een onderwijsachterstand bepaald op basis van het 
opleidingsniveau van ouders, land van herkomst van ouders, verblijfsduur van moeder in 
Nederland en of er sprake is van schuldsanering. Omdat dit wordt bepaald via het CBS heeft de 
school geen direct zicht op de lange termijn ontwikkeling van deze gelden. Onze school ontvangt 
gelden voor het onderwijsachterstandenbeleid.  
 
In onderstaand overzicht vindt u de schoolweging, spreiding en achterstandsscore van onze 
school. 
 

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. 
schoolweging 
3 schooljaren 

Gem. 
categorie 3 
schooljaren 

2019-2020 33,65 33-34 4,1  
33,61 

 
33-34 2018-2019 33,76 33-34 3,76 

2017-2018 33,41 33-34 4,07 
 
 

Peildatum Leerlingen 
bekostigd 

Score 
zonder 
drempel 

Onderbouw 
zonder 
drempel 

Bovenbouw 
zonder 
drempel 

Score met 
drempel 

Percentage 
leerlingen 

01-10-2020 219 164,62 110,93 53,69 11,82 13% 
01-10-2019 199 149,37 98,56 50,81 10,86 11% 
01-10-2018 182 121,72 92,16 29,56 0 12% 
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groep  
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Sc
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Voorspelt 
hoge 

resultaten 

Zeer laag 
(20-23) 

     

Laag (23-
27) 

     

 Gemiddeld 
(27-33) 

     

Voorspelt 
lage 

resultaten 

Hoog (33-
37) 

 33,65 
4,4 

   

Zeer hoog 
(37-40) 

     

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 
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.  
 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. 
Eén van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. 
Sector breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele 
inzet.  
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Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond. Mogelijk 
risico is echter wel dat het moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief 
duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de 
hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De 
instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het 
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en 
besproken.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval 
ontslag. Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent 
arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van 
financiële gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te 
beperken en de financiële gevolgen beperkt te houden.  
 
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De 
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen 
of inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel 
als mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te 
houden.  
 
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt 
hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere 
systematiek opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten 
worden per onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. 
Het effect van deze andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere 
benodigde voorziening groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen 
vermogen. 
 
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al 
zal de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan 
worden. 
 
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan 
risico’s rondom de onderwijskwaliteit, identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed 
Bestuur’. Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 
 
Beheersing van de risico’s 
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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 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 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.  
  



 

 
Jaarverslag 2020  30 
 

3. Verantwoording financiën 
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de 
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf 
gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de 
staat van baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 
bestuur aan bod. 
 

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

Realisatie 2019 

 Realisatie 
2020 

 

Begroting 
2020 

 
 

  x € 1.000  x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

Verschil 
Baten  

 
   

    Rijksbijdragen  1.115  1.226 
 

1.143 
 

83 
Overige 
overheidsbijdragen 

 

-5 

 

3 
 

3 
 

0 
Overige baten  40  25 

 
26 

 
0 

Totaal baten  1.150  1.254 
 

1.171 
 

84 

 
        

Lasten  
 

 
     

Personele lasten  926  995  989  6 
Afschrijvingen  68  69  69  -0 
Huisvestingslasten  58  72  60  14 
Leermiddelen  51  52  50  2 
Overige instellingslasten  56  53  51  2 
Totaal lasten  1.160  1.242  1.219  24 

 
        

Saldo baten en lasten  -10  12  -48  59 

 
        

Saldo fin. baten en lasten  0  0  -  0 

 
        

Nettoresultaat  -10  12  -48  59 

 
        

Bestemmingsreserve  -40  40  -  40 

 
        

Genormaliseerd resultaat  -50  53  -48  100 

 
        

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

  Realisatie 2019  Realisatie 2020  Begroting 2020  Verschil 
School met de Bijbel                  4.928                 26.696                -34.963         59.565  
Vereniging               -14.637                -14.089                -13.242              -67  
Totaal                -9.709                12.607               -48.205        59.499  

 
 
Algemeen 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2020 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, waarin diverse verhogingen van salarissen 
waren opgenomen. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de 
jaarresultaten 2019 en 2020. De opbrengsten om deze hogere salarissen te kunnen doen zijn 
namelijk grotendeels in 2019 ontvangen terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt. Het matchen van 
deze opbrengsten en kosten is vanwege wet en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect 
hierdoor is geweest dat het resultaat van 2019 een veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort 
in het verslagjaar 2020 weer terugkomt. Dit is zichtbaar in het netto resultaat.  
 
De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie 
voor beide jaren is geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als de baten gematcht 
hadden kunnen worden met de daarbij behorende kosten. Het genormaliseerde resultaat kan het 
beste worden vergeleken met de begroting.  
 
Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 heeft als oorzaken dat in de baten er minder 
ontvangsten zijn geweest door de premiedifferentiatie van BWGS die in 2019 in de baten werd 
verantwoord (vanaf 2020 als correctie op de loonkosten) en door de niet ontvangen 
schoolreisbijdragen. De lasten laten afwijkingen zien door hogere huisvestingslasten (onderhoud 
en energie). Daarnaast zijn er hogere loonkosten zichtbaar in 2020 wat in de voorgaande alinea’s 
reeds is toegelicht. Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2020 is het effect van 
de eenmalige uitkeringen in de loonkosten betreffende de nieuwe cao circa 40.000 euro. 
Daarnaast is in de begroting vanuit gegaan dat gestegen loonkosten en gestegen 
pensioenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect 
hiervan op de rijksbijdragen is circa 19.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan 
een vergelijkbare overschrijding zien. 
 
Nadere toelichting 
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. Dit is voor 32.500 euro toe 
te wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en gestegen sociale lasten. Daarnaast is 
de groeibekostiging veel hoger uitgevallen. Dit levert een positief verschil op van 37.000 euro. Ook 
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is er een niet begrote subsidie studieverlof voor circa 2.500 euro. Ook wijkt de bijdrage Passend 
onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in december is 
ontvangen. Daar staat tegenover dat er 2 verrekeningen hebben plaatsgevonden over de 
schooljaren 18/19 en 19/20 voor wat betreft lichte arrangementen. Dit resulteert in bijna 8.000 
euro meer opbrengsten. 
 
De bijdragen vanuit de gemeente zijn conform begroting. Het betreft de bijdrage vanuit de 
vandalismeregeling. 
 
De overige baten komen uit conform begroting. De baten (10.500 euro) van de vereniging zijn hier 
verwerkt. 
 
De personele lasten komen op totaalniveau 5.500 euro hoger uit dan begroot. Het gaat om een 
overschrijding van 44.500 euro aan loonkosten en een voordeel van bijna 39.000 euro bij de 
overige personele lasten.  
 
De overschrijding op de loonkosten kent de volgende verklaringen:  

• Voor het vergrote wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Aangezien de cao met 
terugwerkende kracht is ingegaan is er in 2020 loon betaald wat nog betrekking had op 
2019. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door gestegen lonen, pensioenpremies en 
overige indexaties. Hier staan hogere rijksbijdragen tegenover; 

• De loonkostenstijging zou veel hoger zijn uitgevallen als er geen sprake was van minder 
inzet. Er is namelijk sprake van minder inzet bij het onderwijzend personeel van 0,25 fte 
en ook minder benodigde vervangingsinzet dan begroot. 

Het verschil op de overige personele lasten kan voor het grootste deel worden toegeschreven aan 
de ontvangen premierestitutie van BWGS. In 2020 is namelijk een premierestitutie ontvangen van 
BWGS voor ruim 28.000 euro. Deze werd tot en met 2019 verwerkt als overige personele baten, 
maar worden vanaf 2020 gecorrigeerd op de loonkosten. 
 
De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd. 
 
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van ruim 14.000 euro. Met name 
hogere onderhoudskosten en hogere energielasten zijn hier de oorzaak van. Ook zijn er extra 
schoonmaakkosten geweest in verband met de corona maatregelen. 
 
Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 2.000 euro. Dit is toe te schrijven 
aan hogere computerkosten. 
 
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 2.500 euro. Er is sprake van een 
voordeel van ruim 4.000 euro in verband met het niet doorgaan van de schoolreizen. Daar staat 
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echter tegenover dat de kosten voor administratie en telecommunicatie hoger zijn. Daarnaast zijn 
de lasten (overschrijding van 1.000 euro) van de vereniging hier verwerkt. 
Als gevolg van de dalende rente is er geen sprake meer van financiële baten. 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 2020 

 
Ultimo 2019 

 
Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Materiële vaste activa 
 

400 
 

436 
 

496 
Totaal vaste activa 

 
400 

 
436 

 
496 

       Vorderingen 
 

65 
 

79 
 

78 
Liquide middelen 

 
840 

 
756 

 
677 

Totaal vlottende activa 
 

905 
 

836 
 

755 

       Totaal activa 
 

1.305 
 

1.272 
 

1.251 

       PASSIVA 
 

Ultimo 2020 
 

Ultimo 2019 
 

Ultimo 2018 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Algemene reserve 
 

384 
 

317 
 

353 
Bestemmingsreserves publiek 

 
- 

 
40 

 
- 

Bestemmingsreserves privaat 
 

666 
 

680 
 

695 
Eigen vermogen 

 
1.050 

 
1.038 

 
1.047 

       
Voorzieningen 

 
121 

 
119 

 
95 

Kortlopende schulden 
 

134 
 

116 
 

108 

       
Totaal passiva 

 
1.305 

 
1.272 

 
1.251 

 
In 2020 is er voor 33.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
58.500 euro. Er is in 2020 een bedrag van bijna 69.000 euro afgeschreven waardoor de 
boekwaarde van de activa is gedaald. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 
ICT 8.700 euro 
Inventaris en apparatuur 24.200 euro 
Totaal 32.900 euro 

 



 

 
Jaarverslag 2020  34 
 

De investeringen binnen het inventaris en apparatuur wordt voor een groot deel veroorzaakt door 
inrichting van een kleuterlokaal en ook de inbraakinstallatie. De investeringen in ICT kent als 
belangrijkste aanschaf het digibord.  
 
De reserves zijn met circa 11.000 euro toegenomen wat overeenkomt met het geconsolideerde 
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private 
(vereniging) reserves. Het tekort dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de 
cao is verminderd op de in 2019 gevormde bestemmingsreserve. 
 
De voorzieningen zijn met 4.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 20.250 
euro gedoteerd en bijna 15.750 euro onttrokken (schilderwerk). Daarnaast is er op basis van het 
personeelsbestand 500 euro vrijgevallen uit de voorziening voor jubileumuitkering. 
 

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2025 is rekening gehouden met de volgende 
leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Onderbouw totaal 107 130 126 135 122 104 
Bovenbouw totaal 92 89 98 94 113 133 
Totaal 199 219 224 229 235 237 

 

 

 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en 
komende jaren zien. De afgelopen jaren is het leerlingaantal gedaald. Ook een risico is de instroom 
van leerlingen de komende jaren. De instroom kan sterk fluctueren. Daarmee zal de bekostiging 
ook wisselen. Het is lastig om scherp zicht te krijgen op de verwachtte instroom, zolang de 
leerlingen niet daadwerkelijk zijn aangemeld.  
 
FTE 
Functiecategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Verloop leerlingaantal
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Leerkracht 10,01 10,21 11,04 11,08 11,08 11,08 
Onderwijsondersteunend personeel 1,61 1,65 2,17 2,06 1,91 1,91 
Schoonmaak 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 
Vervanging eigen rekening 0,51 0,34 0,30 0,30 0,30 0,30 
Totaal 13,97 14,04 15,35 15,28 15,13 15,13 

 
Het overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. Vanaf cursusjaar 2021/2022 wordt gestart met extra ondersteuning in de combinatiegroep 
2/3. Het leerlingaantal stijgt de komende jaren. Door de extra ondersteuning zal in de komende 
jaren het aantal groepen naar verwachting niet wijzigen.  
 
Staat van baten en lasten    

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2020  2021  2022  2023   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
Baten         
Rijksbijdragen  1.225  1.274  1.309  1.335 
Overige overheidsbijdragen  3  3  3  3 
Overige baten  26  26  26  26 
Totaal baten  1.254  1.302  1.338  1.364 

         
Lasten         
Personele lasten  995  1.071  1.087  1.100 
Afschrijvingen  69  68  63  64 
Huisvestingslasten  72  71  71  71 
Leermiddelen  52  55  55  55 
Overige instellingslasten  53  56  56  56 
Totaal lasten  1.242  1.321  1.332  1.345 

         
Saldo baten en lasten  12  -19  6  19 

         
Saldo fin. baten en lasten  0  -  -  - 

         
Nettoresultaat  12  -19  6  19 

 
        

Genormaliseerd resultaat 
 

52 
 

-19 
 

6 
 

19 
 
 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van 
majeure investeringen de komende jaren. 
 
Het overzicht laat het komende jaar een negatief resultaat zien. Voor 2022 en 2023 is een positief 
resultaat zichtbaar. Ook de jaren daarna verwachten we momenteel positieve resultaten. Wel zal 
er van jaar tot jaar 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.  
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Balans  
ACTIVA  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023 

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

Materiële vaste activa               400                377                364                350  
Totaal vaste activa              400               377               364               350  

         
Vorderingen                65                 82                 82                 82  
Liquide middelen               840                820                856                880  
Totaal vlottende activa              905               902               939               962  

         
Totaal activa           1.305            1.278            1.302            1.312  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022  Ultimo 2023 
  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
         

Algemene reserve               384                377                396                429  
Best. reserve privaat               666                653                640                627  
Eigen vermogen           1.049            1.030            1.036            1.055  

         
Voorzieningen               121                130                148                138  
Kortlopende schulden               134                118                118                118  

         
Totaal passiva           1.305            1.278            1.302            1.312  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2020. 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 af zullen 
nemen. Na 2021 is er gebruik gemaakt van stelposten om de kengetallen niet teveel te vertekenen. 
De belangrijkste investeringen voor 2021 zijn investeringen in de leermiddelen, namelijk nieuwe 
methodes en het adaptief onderwijs.  
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een iets stijgend verloop zien doordat de geplande 
onttrekkingen de komende jaren gemiddeld genomen lager zijn dan de benodigde dotaties. De 
grootste onttrekkingen zijn te verwachten in 2023 als er onderhoud aan de vloeren, keuken en lift 
plaats zal vinden. In 2021 wordt concreet een uitgave verwacht voor het spijlhek. Op basis van het 
huidige plan is de dotatie bepaald op 20.500 euro. Dit is iets hoger dan eerdere jaren. 
 

3.3 Financiële positie 
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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 2019 en 2020, 
worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 
 
Kengetal Norm 2019 2020 2021 2022 2023 
Liquiditeit 2,00 7,23 6,74 7,64 7,96 8,15 
Solvabiliteit 0,50 0,82 0,80 0,81 0,80 0,80 
Rentabiliteit n.v.t. -0,84% 1,01% -1,45% 0,45% 1,40% 
Huisvestingsratio <10% 6,68% 7,39% 6,79% 6,73% 6,67% 
Weerstandsvermogen 
(bestuursniveau) 15% 53,95% 53,01% 51,32% 51,37% 52,83% 

Weerstandsvermogen 
(schoolniveau) 15% 9,38% 9,07% 8,35% 9,07% 10,87% 

Publiek vermogen t.o.v. 
signaleringswaarde <1 0,65 0,67 0,66 0,68 0,73 

 
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 was in 2019 negatief. Ondanks de hogere loonkosten was er in 2020 sprake van 
een positieve rentabiliteit. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Uiteraard kunnen er redenen 
zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers 
daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen de rentabiliteit en de buffers 
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 
wijkt hier niet vanaf. Op geconsolideerd niveau wordt hier ruimschoots aan voldaan, waarmee 
aangetoond is dat risico’s goed opgevangen kunnen worden. 
 
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien 
de waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Uiteraard 
kunnen er redenen zijn om meer vermogen aan te houden. In de volgende paragraaf wordt hier 
verder op ingegaan aangezien de signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht.  
 
Signaleringswaarde 
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In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde onder de maximale waarde uitkomt. Onze 
vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houdt de 
school een buffer aan. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de 
continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen.  
Daarnaast weten we dat er vermogen aangehouden moet worden een vordering die is 
opgenomen op het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig betaalpatroon van de 
bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging vervalt deze vordering en 
zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze vordering betreft een bedrag van 
54.500 euro. Ook moet er voor 2023 de voorziening groot onderhoud worden omgezet naar een 
nieuwe systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere stand 
van de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De omvang is nog 
niet exact bekend maar zal substantieel zijn. 
 
Reservepositie 
Uit de begroting blijkt reeds dat er geen sprake is van teveel financiële ruimte. Jaarlijks wordt 
bezien hoeveel die financiële ruimte is in de komende jaren en hoeveel vermogen ingezet kan 
worden ten gunste van het onderwijs. In voorgaande paragraaf is hieromtrent reeds een en ander 
toegelicht. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 400.368     436.328     

400.368         436.328         

Vlottende activa
Vorderingen 65.160       79.457       
Liquide middelen 839.506     756.194     

904.666         835.652         

Totaal 1.305.034      1.271.980      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.050.242      1.037.635      

Voorzieningen 120.587         118.735         

Kortlopende schulden 134.206         115.610         

Totaal 1.305.034      1.271.980      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20192020

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

 

Baten
Rijksbijdragen 1.225.969      1.142.643      1.114.657    
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden 2.661            2.547            5.280-           
Overige baten 25.239           25.910          40.191         

Totaal baten 1.253.869      1.171.100     1.149.568    

Lasten
Personeelslasten 994.945         989.181         926.436       
Afschrijvingen 68.904           68.964          67.713         
Huisvestingslasten 73.764           62.110          59.187         
Overige lasten 104.030         99.050          106.202       

Totaal lasten 1.241.643      1.219.305     1.159.538    

Saldo baten en lasten 12.226           48.205-         9.970-          

Financiële baten en lasten 381               -                  261             

RESULTAAT BOEKJAAR 12.607           48.205-         9.709-          

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 
over 2020 ad € 12607 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 66.933          
Bestemmingsreserves publiek 40.237-          
Bestemmingsreserves privaat 14.089-          

Totaal 12.607         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2020 Begroting 2020 2019
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 12.226       9.970-         

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen 68.904       67.713       
- Mutaties van voorzieningen 1.852         23.280       

70.756       90.993       

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen 14.297       1.268-         
- Mutaties kortlopende schulden 18.596       7.504         

32.893       6.236         

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 115.875     87.259       

Ontvangen interest 381           261           

Totaal 381           261           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 116.256     87.520      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 32.944-       7.896-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 32.944-      7.896-        

Mutatie van liquide middelen 83.312       79.624       

2020 2019
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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 40 Inrichting speellokaal 20
Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20
Houten berging 15 Overige inrichting 20
Dienstwoning 40 ICT 5
Terreinen 0 Bekabeling 14
Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket
Leerlingensets 20 Leermethoden 9
Docentenset 18 Software bij methoden 9
Bureaustoelen 20 Overige materiële vaste activa
Schoolborden (krijt/white) 24 Vervoermiddelen 8
Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15
Overig 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.

28 juni 2021

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 vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen historische kostprijs (minus 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen).
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Vlottende activa

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

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2020-2021 dat betrekking heeft op 2020 en de in 2020 ontvangen bedragen.

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.

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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Kortlopende schulden

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

Overlopende passiva
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 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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

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

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 93,2%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

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

 

Aanschafprijs
Cum. 

Afschrijving
Boekwaarde 

1-1-2020 Investeringen
Des-

investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 
31-12-2020 Aanschafprijs

Cum. 
Afschrijving

Gebouwen en terreinen 283.468          150.986          132.482           -                    -                    18.898            113.584          283.468          169.884          

Inventaris en apparatuur 342.497          158.730          183.767           32.944           31.583            185.128          375.441          190.314          
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 254.243          143.099          111.145           0                   2.022             16.058            93.065           249.044          155.979          
Niet aan de 
bedrijfsuitoefening 
dienstbare activa 10.998           2.063             8.935              -                    -                    344                8.591             10.998           2.407             

Totaal 891.206          454.878          436.328           32.945           2.022             66.883            400.368          918.951          518.583          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering
Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 5.200             3.178             2.022              

Totaal 5.200             3.178             2.022              

OZB en/of verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum
Gebouwen 340.000          1-1-2020

Totaal 340.000          

Toelichting materiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 6.665              16                 
OCW/EZ 54.505            45.142           
Gemeenten en GR's 5.543-              -                    
Overige vorderingen -                    17.951           

Overlopende activa
  Vooruitbetaalde kosten 8.507             9.344             
  Overige overlopende activa              1.026 7.005             
Overlopende activa 9.533              16.349           

Totaal 65.160            79.457           

Materiële vaste activa

2020 2019

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen. In de staat 
van baten en lasten zijn € 9.360,- aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met deze vastgoedbeleggingen. De 
gebouwen en terreinen zijn gefinancierd uit private middelen.
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Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 839.506          756.194          

Totaal 839.506          756.194          

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat
Overige 

mutaties

Algemene reserve
Algemene reserve 317.444          66.933            -                    384.377          

317.444          384.377          

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 40.237           40.237-            -                    -                    

40.237           -                    

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen 679.954          14.089-            -                    665.865          

679.954          665.865          

Totaal 1.037.635       12.607            -                    1.050.242       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 11.348             -                    -                    528                10.821           -                    10.821           
Voorziening voor groot onderhoud 107.387           20.250           17.870           -                    109.767          3.915             105.852          

Totaal 118.735           20.250           17.870           528                120.587          3.915             116.672          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval
Stand per 

31-12-2020
Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 
deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 11.348             -                    -                    528                10.821           -                    10.821           

11.348             -                    -                    528                10.821           -                    10.821           

Stand per 31-12-2020Stand per 1-1-2020

2020 2019

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

De bestemmingsreserve incidentile 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 31.944            16.102           
Schulden aan OCW/EZ * -                    12.065           
Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.022            32.390           
Schulden ter zake van pensioenen 17.259            13.338           
Kortlopende overige schulden 15.686            8.904             

102.911          82.798           

Overlopende passiva
  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * -                    2.431             
  Vakantiegeld en -dagen 31.294           30.381           

Overlopende passiva 31.294            32.812           

Totaal 134.206          115.610          

* 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

Lerarenbeurs 19/20 2019-2020 2019-2020              3.779              3.779 

Totaal              3.779              3.779 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Stand begin 
verslagjaar

Ontvangst in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Stand ultimo 
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

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

Toewijzing

Toewijzing

2020 2019
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.117.576       1.047.860       998.656         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 2.431             11.420           1.348             
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 51.914           37.189           69.482           

54.345           48.609           70.830           
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 54.048           46.174           45.171           

Totaal 1.225.969       1.142.643       1.114.657       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -
subsidies
  Huisvesting 2.629             2.547             2.588             
  Overig 32                  -                    7.868-             

2.661             2.547             5.280-             

Totaal 2.661             2.547             5.280-             
 

Overige baten

Verhuur 14.370           14.360           14.619           
Ouderbijdragen 4.554             4.250             4.182             

Overige
  Verenigingsbaten 439                700                351                
  Overige baten personeel 1.000             -                    15.039           
  Overige 4.876             6.600             6.000             

6.315             7.300             21.390           

Totaal 25.239           25.910           40.191           

2020 Begroting 2020 2019
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2020 Begroting 2020 2019
Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten
Lonen en salarissen 740.961         687.224         676.785         
Sociale lasten 98.353           120.899         117.011         
Premies Participatiefonds 656                -                    2.835             
Premies VFGS 26.211           23.359           23.442           
Pensioenlasten 109.983         101.699         103.666         

976.164         933.181         923.740         

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen 528-                -                    3.030             
Personeel niet in loondienst 22.335           15.000           26.587           

Overige
  (Na)scholingskosten 13.758           18.000           17.633           
  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 7.095             5.000             4.381             
  Kosten werving personeel 4.750             4.000             5.780             
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 868                6.000             6.308             
  Representatiekosten personeel 3.851             5.000             4.492             
  Overige 6.661-             3.000             1.502             
Totaal overige 23.662           41.000           40.095           

45.469           56.000           69.712           

Af: uitkeringen 26.688-           -                    67.015-           

Totaal 994.945         989.181         926.436         

Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 14 FTE. (2019 15)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 19.242           -                    19.242           
Inventaris en apparatuur 31.583           50.772           31.097           
Andere vaste bedrijfsmiddelen 18.080           18.192           17.374           

Totaal 68.904           68.964           67.713           

Huisvestingslasten

Onderhoud 18.894           11.860           7.494             
Energie en water 17.211           13.000           12.445           
Schoonmaakkosten 10.307           8.000             10.160           
Belastingen en heffingen 5.253             5.000             5.170             
Dotatie voorziening onderhoud 20.250           20.250           20.250           
Bewaking/beveiliging 1.305             3.000             2.837             
Overige 545                1.000             831                

Totaal 73.764           62.110           59.187           
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2020 Begroting 2020 2019
Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 25.265           16.500           17.135           
Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.934             2.500             2.572             
Telefoon- en portokosten e.d 3.876             1.500             1.148             
Kantoorartikelen 42                  -                    2                   
Verenigingslasten 3.107             1.700             3.864             
Bestuurs-/managementondersteuning -                    5.500             5.804             

35.225           27.700           30.525           
Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur 1.981             3.000             3.399             

1.981             3.000             3.399             
Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 24.742           26.750           25.045           
Computerkosten 22.000           17.500           20.985           
Kopieer- en stencilkosten 5.457             6.000             5.195             

52.199           50.250           51.226           
Overige
Kantinekosten 3.701             3.500             3.865             
Abonnementen 2.345             2.000             2.132             
Verzekeringen 1.126             1.500             1.126             
Overige 7.452             11.100           13.929           

14.625           18.100           21.052           

Totaal 104.030         99.050           106.202         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.934             2.500             2.572             

Accountantslasten 2.934             2.500             2.572             

Financiële baten en lasten

Rentebaten -                    -                    261                
Rentelasten 381                -                    -                    

Totaal 381                -                    261                
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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.
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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 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0                      
Dienstbetrekking (ja/nee) Ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 52.937
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.232
Subtotaal € 64.169

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 119.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 64.169

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (fte) 0,7                      
Dienstbetrekking (ja/nee) Ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 42.364
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.755
Subtotaal € 53.119

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 80.500
Bezoldiging € 53.119

WNT-verantwoording 2020 - Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel 

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 stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel  van 
toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel is berekend conform de
WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum €
119000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

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

GJ Brussaard
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1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2020
Naam topfunctionaris Functie(s)
A. Waaijenberg Voorzitter  
N.D. van Wijk Lid
A.H. van den Brink Lid
H. van den Berg Lid
K. Meinen Lid
W.J. van Hunnik Lid
J.J. van den Brink Lid

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

54



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met Peuteropvang Ede is er een medegebruikersovereenkomst afgesloten. Per kwartaal wordt er € 1.252 ontvangen.

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

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.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot Stichting en 

Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 

Scholen met de Bijbel te Wekerom te 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 Stichting en 

Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wekerom op 31 december 2020 

en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van  baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met 

de Bijbel te Wekerom zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o 



 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit:  

 bestuursverslag;  

 overige gegevens. 

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:  

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens 



 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn, 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 



 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Geldermalsen, 28 juni 2021 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE School

Baten

Rijksbijdragen   1.225.969 1.142.643  1.114.657  
Overige overheidsbijdragen en 
- subsidies 2.661        2.547        5.280-        
Overige baten 15.440      15.850      30.480      

Totaal baten 1.244.070  1.161.040  1.139.857  

Lasten
Personeelslasten 994.945    989.181    926.436    
Afschrijvingen 49.094      49.222      47.903      
Huisvestingslasten 72.469      60.250      58.260      
Overige lasten 100.922    97.350      102.338    

Totaal lasten 1.217.430  1.196.003  1.134.937  

Saldo baten en lasten 26.640      34.963-      4.920        

Financiële baten en lasten 56            -               8              

Netto resultaat 26.640      34.963-      4.928        

2020 Begroting 2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 439           700           351           
Baten inzake woningen 9.360        9.360        9.360        

Totaal baten 9.799        10.060      9.711        

Lasten
Personele lasten 2.907        -               1.288        
Representatiekosten -               1.500        -               
Leerlinggebonden activiteiten -               -               890           
Lasten inzake woningen 1.295        1.860        927           
Afschrijvingen 19.810      19.742      19.810      
Lasten m.b.t. fondsen -               -               95            
Overige lasten 200           200           1.591        

Totaal lasten 24.213      23.302      24.601      

Saldo baten en lasten 14.414-      13.242-      14.890-      

Financiële baten en lasten 325           -               253           

Netto resultaat 14.089-      13.242-      14.637-      

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.

2020 Begroting 2020 2019
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