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2. Verslag van de Toezichthouder
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag ofwel bestuursverslag van de Vereniging tot het verstrekken van primair onderwijs
op reformatorische grondslag te Poederoijen over het jaar 2018. Het afgelopen jaar hebben we als toezichthoudend bestuur weer nauw samen mogen werken met het beleidsvormend bestuur en de (bovenschools)
directie van de school.
Goede contacten en samenwerking tussen de school, team en ouders is van groot belang. Voor de instandhouding en bevordering hiervan is hier in het achterliggend jaar extra aandacht besteed. Er zijn daarom ook
diverse ontmoetingsmomenten georganiseerd zoals: ouderavonden, projectavond, bezinningsavond voor
ouders met als thema Mediagebruik. Gesprekken met de kerkenraden en bestuur, verbondenheid van school
en kerk, en de jaarlijkse gezamenlijke kerstviering met ouders.
De toezichthouders onderhielden contact met bestuur, directie en MR tijdens de reguliere vergaderingen.
Met het schoolteam tijdens het klassenbezoek en andere bijeenkomsten. Met ouders tijdens verschillende
bijeenkomsten en met de kerkenraden tijdens een vergadering met het bestuur.
Voorafgaand aan elke bestuursvergadering wordt door directie en bestuur met de MR gesproken. Na elke
bestuursvergadering wordt de informatievoorziening naar de MR en de terugkoppeling van de MR naar het
bestuur vastgesteld en gedeeld. Dit betreffen voornamelijk advies- en instemmingsvragen.
De informatievoorziening van de school vindt plaats door middel van de schoolgids, website, schoolkrant en
de nieuwsbrieven.
De toezichthouders zien toe op de uitvoering van de identiteit van de school en de maatschappelijke functie
van de onderwijsorganisatie, wettelijke verplichtingen, de begroting en benoeming van de accountant. Verder zien we toe op de uitvoering van een gedegen personeelsbeleid, de juiste werking van de medezeggenschapsraad, de communicatie en betrokkenheid, informatievoorziening en de continuïteit en kwaliteit van
het onderwijs.
Bestuursverslag en jaarrekening
Het jaarverslag of bestuursverslag 2018 is een verantwoordingsdocument. Hierin verantwoordt het Verenigingsbestuur zich over de gang van zaken in het verslagjaar omtrent het gevoerde beleid, de genomen besluiten en andere ontwikkelingen en gebeurtenissen die het afgelopen jaar op en rondom onze school hebben plaatsgevonden.
Het jaarverslag 2018 beoogt horizontaal en verticaal verantwoording te doen van het gevoerde integrale
beleid door zowel het verenigingsbestuur als de bovenschools directeur en de locatiedirecteur en wordt zowel gebruikt als verantwoordingsdocument naar het Ministerie van OC&W alsook jaarverslag voor de leden.
Dit jaarverslag volgt de verordening van het Ministerie van OC&W en heeft de onderwerpen van de gevraagde continuïteitsparagraaf geïntegreerd in dit jaarverslag. Tevens worden de richtlijnen van de PO-Raad
gevolgd.
Dit jaarverslag of bestuursverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het beleidsvormend bestuur
in samenspraak met de bovenschool directeur, de locatiedirecteur en de managementassistente. Het toezichthoudend bestuur heeft het verslag voorzien van informatie vanuit haar verantwoordelijkheid als toezichthouder.
Wij nodigen alle bij school en schoolvereniging betrokkenen van harte uit kennis te nemen van de inhoud
van dit verslag en daar waar nodig of gewenst de stakeholders te bevragen of suggesties te verstrekken ter
verbetering of toelichting. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn door het Toezichthoudend bestuur
vastgesteld in de bestuursvergadering van april 2019.
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Strategisch beleid
Het vigerend strategisch beleid, vastgesteld in december 2014, is nog van kracht. Nieuwe ontwikkelingen
zullen leiden tot de aanpassing van dit beleid, een en ander mede in het kader van de voorgnomen bestuurlijke fusie met de School met de Bijbel te Gameren. In D.V. mei 2019 staat een bezinningsdag gepland met
beide besturen ( Poederoijen/Gameren) om het nieuwe strategisch beleid vorm en inhoud te geven.

Toekomst visie Toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur heeft ook in het jaar 2018 weer positieve ontwikkelingen mogen zien op het
gebied van de onderwijskwaliteit, het pedagogisch klimaat, de eindopbrengsten en de financiële situatie binnen de school. Als uitdaging zagen de toezichthoudende bestuurders de situatie rondom werkdrukvermindering. In april 2018 is de notitie Werkdrukvermindering behandeld en zijn de Tips en Tops vanuit het team
doorgenomen. Dit resulteerde onder andere in de aanstelling van een conciërge.
Daarnaast heeft het toezichthoudend bestuur in 2018 samen met het beleidsvormend bestuur en het bestuur
van de School met de Bijbel in Gameren verdiepend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking met scholen uit de omgeving. De schoolbesturen van Gameren alsmede Poederoijen hebben uitgesproken te willen streven naar het overdragen van de scholen aan een nieuw op te richten rechtspersoon. Dit onder voorbehoud van de vereiste advisering en instemming van de MR en leden. Een uitgebreid
onderzoek naar de uitwerking en consequenties van een eventueel nieuw op te richten stichting wordt uitgevoerd. Dit alles in het belang van de school maar ook in het belang van het voortbestaan van het christelijk
onderwijs in onze regio.
Er is een stuurgroep ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen en een extern adviseur van
de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Daarnaast zijn er 3 werkgroepen ingesteld die studie
hebben gemaakt van bestuurlijke inrichting, onderwijs/organisatie/personeel en financiën/beheer. Deelnemers van deze werkgroepen kwamen voort uit bestuur en directie van beide scholen.
Het onderzoek heeft geleid tot het opstellen van de Fusie Effect Rapportage en diverse documenten zoals
statuten en reglementen. Nadat beide besturen deze documenten hebben vastgesteld, worden deze in 2019
voorgelegd aan de Medezeggenschapsraden van beide scholen met het verzoek in te stemmen met de voorgenomen bestuurlijke fusie. In februari/maart van 2019 zullen de Medezeggenschapsraden het werk hebben
afgerond en hun eindconclusie aan de besturen voorleggen. Na instemming van de Medezeggenschapsraden
zal in 2019 de voorgenomen bestuurlijke fusie worden voorgelegd aan beide Verenigingen. Indien deze instemmen met de fusie zal de fusie D.V. op 1 augustus 2019 worden geeffectueerd.
Jaarkalender toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur werkt met een jaarkalender waarin per maand de agendapunten staan benoemd. Dit betreft onderwerpen als onderwijskundige zaken, personeel en organisatie en financiële zaken.
Hiermee wordt geborgd dat alle beleidsterreinen binnen de school jaarlijks aan bod komen in de vergaderingen, en dat hierop effectief toezicht kan worden gehouden.
Samenstelling toezichthoudend bestuur en uitvoerend bestuur, bezoldiging en (neven)functies
naam
dhr. D. de Jager (voorzitter)
dhr. C. Mans
dhr. J. Schenkeveld
dhr. P. van Steenbergen
dhr. L. van Klinken
dhr. G. Fortuijn
dhr. C. van der Spek

functie
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Uitvoerend bestuurder
Uitvoerend bestuurder
Uitvoerend bestuurder
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In afwijking van de governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de vermelding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.

Organisatie bestuur van de school
Het bestuur van de school is ingericht volgens het ‘one-tier model’ dat wil zeggen dat zowel het toezichthoudend- als het dagelijks bestuur samen het bestuur vormen.
Door middel van een mandaatbesluit is een groot aantal bestuurlijke taken gemandateerd aan de bovenschools directeur, die hieraan uitvoering geeft in nauwe samenwerking met de locatiedirecteur.
Periodiek vergaderen het toezichthoudend bestuur, de bovenschools directeur en de locatiedirecteur over
de gang van zaken. Via een vooraf geschreven directieverslag wordt door de directie verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en laat men zien welke keuzes zijn gemaakt en op grond van welke argumenten.
De vergaderingen met het toezichthoudend bestuur hebben ook een klankbord- en adviesfunctie. In 2018
zijn er 6 (toezichthoudend-) bestuursvergaderingen geweest met daarnaast de ledenvergadering waarin het
bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging (het hoogste orgaan binnen de vereniging).
Indien nodig, is er regelmatig tussentijds overleg in kleiner verband tussen de diverse geledingen en de individuele leden van het toezichthoudend bestuur en de directie. Daarnaast kan het voorkomen dat het toezichthoudend bestuur incidenteel, al naar gelang de agenda dit vraagt, op informele wijze vergadert zonder
de directie. Dan kunnen o.a. onderwerpen ter sprake komen waarbij gekeken wordt naar het eigen bestuurlijk functioneren en/of het functioneren van de directie. Ook de onderlinge verhouding tussen toezichthoudend bestuur, bovenschools directeur en locatiedirecteur wordt geëvalueerd. Gezien de samenwerking met
de school met de Bijbel te Gameren wordt de evaluatie met de bovenschools directeur uitgevoerd door de
Toezichthouder te Gameren. Dit gesprek staat gepland in juni 2019.
Taak en rol
In algemene zin kunnen de volgende taken worden beschouwd als de taken waar het toezichthoudend bestuur verantwoordelijk voor is:
 het vaststellen van beleid op alle domeinen
 het toetsen en evalueren van de uitvoering van éénmaal vastgesteld beleid
 bewaken van de grondslag en de identiteit
 controle op de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsproces
 toezicht houden op de bestuurstaken, welke aan het dagelijks bestuur, de bovenschools directeur
en de locatiedirecteur gemandateerd zijn
 tonen van betrokkenheid bij de school en de ouders
Identiteit
We zien het als opdracht om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van de kinderen. Het
uitgangspunt daarbij is de Bijbel. Het doel hiervan is de kinderen te leren hun geschonken gaven in te zetten
in afhankelijkheid en dienst van God en de naaste, en daarmee de samenleving.
In de vergadering van 18 juni is het identiteitsprofiel definitief vastgesteld. Dit document is gedeeld en besproken met het team. Daarnaast wordt deze verstuurd met de sollicitanten die uitgenodigd worden voor
gesprek.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt minimaal twee keer per jaar uitgenodigd tijdens een vergadering of
ander overleg van het toezichthoudend bestuur. Zowel het toezichthoudend bestuur als de MR kunnen hiervoor agendapunten aandragen. In 2018 hebben er extra gezamenlijke vergaderingen met het toezichthou-
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dend bestuur plaatsgevonden in het kader van de samenwerking met Poederoijen. Verder is de directie aanwezig geweest op de MR-vergaderingen en wordt de MR na elke vergadering geïnformeerd (en waar nodig
of wenselijk, advies of instemming gevraagd) m.b.t. door het bestuur/toezicht genomen besluiten.
Werkgeverschap
Het werkgeverschap van het Toezichthoudend bestuur bestaat in grote lijnen uit het benoemen van nieuw
personeel, tijdelijk of vast, vaststellen beloning, het ontslag verlenen (of opleggen van een disciplinaire maatregel waaronder schorsen) en het samen met de directie vormgeven van het personeelsbeleid. Dit laatste
kan bijvoorbeeld zijn hoe invulling wordt gegeven aan afspraken over verlof of vervanging, maar bijvoorbeeld
ook t.a.v. het verzuimbeleid.
Daarnaast vindt het (toezichthoudend) bestuur het belangrijk om in contact te blijven met de personeelsleden, en gaat daarom jaarlijks op groepenbezoek. Ook organiseert het (toezichthoudend) bestuur jaarlijks een
tweetal bijeenkomsten voor alle personeelsleden waarin het (toezichthoudend) bestuur en het personeel
elkaar in een informele sfeer ontmoeten.

Groepenbezoek
Enkele malen per jaar vindt het groepenbezoek plaats. De leden van het (toezichthoudend) bestuur draaien
dan een halve dag mee in de diverse groepen en proeven zo van de sfeer en het pedagogisch klimaat op
school. Er vinden aansluitend evaluatiegesprekken plaats, ook met het onderwijsondersteunend personeel.
In 2018 heeft het groepenbezoek door het (toezichthoudend) bestuur wederom plaatsgevonden.

Volgen van de kwaliteit en continuïteit
Vier maal per jaar verantwoordt de bovenschools directeur zich aan het toezichthoudend bestuur door middel van de Q-rapportages. Deze rapportages voorzien in het verantwoorden over alle domeingebieden die
betrekking hebben op schoolorganisatie. In 2018 heeft het toezichthoudend bestuur ook toezicht gehouden
op de onderwijsopbrengsten op cognitief en sociaal emotioneel niveau. Dit gebeurt jaarlijks door middel van
een tweetal presentaties van de intern begeleiders inzake opbrengsten en trensanalyses in een bestuursvergadering in het voor- en najaar onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de directie.
Elders in dit verslag wordt verantwoording afgelegd van de opbrengsten en stand van zaken van het onderwijs.
Zowel het jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd.
Schoolplan 2015-2019
In 2015 heeft het toezichthoudend bestuur het schoolplan 2015-2019 vastgesteld. In het schoolplan worden
de prioriteiten bepaald voor de komende jaren, die vervolgens door middel van jaarplannen concreet gemaakt worden. De daarin voorgenomen zaken worden verantwoord in de Q-rapportages die inzicht geven in
de voortgang van processen.
Meerjarenbegroting 2018-2022
In februari 2018 heeft het toezichthoudend bestuur de Meerjarenbegroting (MJB) voor de jaren 2018-2022
vastgesteld. Het toezichthoudend bestuur heeft na bespreking geconstateerd dat het een correcte en realistische MJB is. Er is bewust gekozen om de (toekomstige) beschikbare middelen zoveel als mogelijk in te zetten
ten goede van het onderwijsproces en niet meer reserves aan te houden dan nodig is voor goede bedrijfsvoering.
Aandachtspunt is het onderdeel Voorschool, waarbij een jaarlijks tekort wordt voorzien. Hier moet nog een
oplossing voor gevonden worden. Thans wordt onderzocht op welke wijze een nieuwe entiteit kan worden
opgericht voor de Voorschool waarin de medewerkers marktconform bezoldigd worden. Eventuele tekorten
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op de Voorschoolexploitatie worden uit privaat vermogen gedekt en komen dus niet ten laste van de schoolexploitatie.
Formatieplan 2018-2019
In juni 2018 heeft het toezichthoudend bestuur het formatieplan 2018-2019 vastgesteld. Het plan was door
de directie opgesteld en had draagvlak en instemming van het team en de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. Dit formatieplan is in overeenstemming met de gemaakte afspraken omtrent het personeelsbeleid, en het past binnen de financiële kaders van de begroting.
Benoemen accountant
De accountantscontrole door Van Ree Accountants verloopt naar tevredenheid. Besloten werd om de jaarlijkse accountantscontrole voor het volgende schooljaar opnieuw door Van Ree te laten uitvoeren.
Doelmatigheid en Rechtmatigheid
Het toezichthoudend orgaan heeft toegezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van de financiële
middelen.
Vergoeding
Het Toezichthoudend bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werk.
Tenslotte
Het (toezichthoudend) bestuur en de directie willen alle betrokkenen bedanken die een bijdrage hebben
geleverd aan het realiseren van onze belangrijkste doelstelling, namelijk het verzorgen van christelijk onderwijs van goede en verantwoorde kwaliteit voor alle kinderen van ons dorp.
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3. Overview en Algemeen
Inleiding
Dit bestuursverslag is tot stand gekomen door samenwerking tussen het (toezichthoudend) bestuur, de bovenschools directeur, de locatiedirecteur en de managementassistente. Zoals de toezichthouder reeds heeft
vermeld, is dit verslag bedoeld om verantwoording af te leggen aan de Vereniging (het hoogste orgaan binnen de school), het Ministerie van OC&W, en de intern betrokkenen zoals ouders en medewerkers.
We kunnen terugzien op een jaar waarin weer veel werk is verzet door de medewerkers, bestuurders en
leden van de Medezeggenschapsraad. Ook de ouders hebben steun en betrokkenheid getoond.
De Bijbelse boodschap hebben we elke dag mogen uitdragen.
Het was ook een jaar van verandering in de directiestructuur. Een van de duo-locatiedirecteuren heeft ontslag aangevraagd. Hierdoor ontstond een nieuwe en in de aanvang ingewikkelde situatie doordat het model
van twee directeuren niet gecontinueerd kon worden. De ontstane situatie gaf onrust in de schoolorganisatie. Een en ander heeft geleid tot het aanstellen van de overgebleven duo-directeur in de functie van locatiedirecteur. Het model van duo-directie is daarmee losgelaten. Om alles in goede banen te leiden heeft er een
organisatieonderzoek plaatsgevonden en is er een teamcoach aangesteld die ook in 2019 de coaching van
team en directie zal doen.
Bij aanvang van het cursusjaar is de jaarlijkse informatieavond met de ouders gehouden. Samen met de ouders hebben we doorgesproken over de opbrengsten en de waarden waarvoor we staan.
Er is ook een ouderavond gehouden over het onderwerp Mediagebruik waarin mooie dialoog was tussen
school en ouders.
De school staat er gelukkig overall gezien goed voor. Dit willen we graag zo houden. We ervaren echter wel
dat de schaarste in gekwalificeerd personeel een probleem is. Met name een groep heeft vanwege discontinuïteit in invulling gekwalificeerd personeel minder goed gefunctioneerd. Vanuit de directie en de interne
begeleiding is er een plan van aanpak opgesteld en extra formatie ingezet om deze groep weer op niveau te
brengen.
We hopen dat dit verslag voldoende inzicht geeft met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze
school. Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag.
Voorschool
Per 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving Harmonisatie Peuteropvang in werking getreden. Er is vooral administratief erg veel veranderd. De ouders vragen een Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst of een
Peutersubsidie bij de gemeente aan met een contract dat wij hen verstrekken. Vervolgens lopen de betalingen via een automatische incasso naar ons. De wet- en regelgeving rondom de peuteropvang wordt steeds
omvangrijker. Zo moeten wij per m.i.v. 1 januari 2020 een coach benoemd hebben voor de voorschooljuffen
en worden de eisen aan de kinderopvang uitgebreid. Wij zijn als directie en bestuur aan het onderzoeken
hoe we de voorschool toekomst bestendig kunnen maken en houden.
Gegevens school
Juliana van Stolbergschool
Dorpsweg 2
5307 HK Poederoijen
0418-671315
E-mail: info@julianavanstolberg.nl
www.julianavanstolberg.nl
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Gegevens vereniging
Vereniging tot het verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen
Postadres: Elzenstraat 16, 5306 XM Brakel
Telefoonnummer: 0418-672707
E-mailadres: secretaris@julianavanstolberg.nl
Ledenvergaderingen
De vereniging vergadert regulier tenminste één maal per jaar, de ‘algemene ledenvergadering’.
Missie en doelstellingen
De Juliana van Stolbergschool is opgericht in 1953 en is een vereniging tot het verstrekken van kleuter- en
basisonderwijs op reformatorische grondslag. Zij is gevestigd te Poederoijen, gemeente Zaltbommel. De
meeste ouders van de leerlingen van onze school zijn kerkelijk gebonden aan één van de vier kerkgenootschappen die voorkomen binnen het dorp. Het christelijk reformatorisch gedachtegoed speelt daarom een
grote rol.
Het bestuur heeft als missie en stelt zich als doel, het verstrekken van onderwijs in overeenstemming met de
Bijbel als het onfeilbaar woord van God, volgens de Statenvertaling van de jaren 1618-1619, en de daarop
gegronde drie Formulieren van Enigheid (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en
de Dordtse Leerregels). Vanuit die kern is de missie verder geformuleerd op de volgende kernpunten, die zijn
uitgewerkt in een strategisch beleidsplan.
 Nu en in de toekomst
 Een veilige omgeving
 Vorming en onderwijs
 Zelfstandigheid
 In alle samenlevingsverbanden
Beleid en kernactiviteiten
Binnen de bestuurlijke organisatie van de ‘Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op reformatorische
grondslag te Poederoijen’ is sprake van een beleidsvormend bestuur. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de bovenschools directeur en de locatiedirecteur (tot september 2018 twee locatiedirecteuren);
deze worden daarbij ondersteund door twee managementassistentes. De kaders voor het operationele beleid van de directeuren zijn door het Verenigingsbestuur vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en het
Managementstatuut, welke op dit moment wordt aangepast naar de actuele situatie en worden geïntegreerd
in het document ‘Bestuurlijke beleidsdocumenten’.
Het zogenaamde ‘besturen op afstand’ is tijdens het verslagjaar gecontinueerd. De reguliere vergaderfrequentie is gelijk gebleven. Incidenteel waren er situaties dat de directie een extra overleg met beleidsvormend deel van het bestuur arrangeerde. We mogen stellen dat het goed werkt en dat we op de ingeslagen
weg voort kunnen gaan. Het toezichthoudend deel van het bestuur is zakelijk kritisch op het verloop der
zaken, die niet tijdens het reguliere collectief overleg worden besloten.
Het beleid van de school is het geven van onderwijs aan alle kinderen van het dorp ongeacht de levensbeschouwelijke achtergronden: integratie op basis van diversiteit met behoud van de ‘eigen’ christelijke identiteit, op reformatorische grondslag, van de school.
Het huidige meerjaren schoolplan loopt formeel tot juni 2019. Op basis van dit plan worden jaarlijks keuzes
gemaakt inzake schoolontwikkeling.
Er is voor de komende tijd sprake van diverse beleidsvoornemens. Deze zijn voor een groot deel uitgewerkt
in het schoolplan 2015-2019 en betreffen onderwerpen als integrale kwaliteitszorg, persoonlijke ontwikkeling en vakbekwaamheid van medewerkers.
De nieuwe vorm van verantwoording door middel van de Q-rapportages is ingevoerd maar dient nog wel
nader te worden uitgewerkt. Het voornemen is om deze uitwerking te laten samenvallen met de ontwikkeling
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van de nieuwe bestuurlijke beleidsdocumenten die zullen worden vastgesteld naar aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie met de School met de Bijbel te Gameren.
Bestuurlijke fusie
Zoals de toezichthouder in haar verslag hierboven reeds heeft beschreven zal de bestuurlijke fusie in 2019
gerealiseerd zijn mits de beide verenigingen hiermee instemmen. Na de bestuurlijke fusie worden diverse
beleidsdocumenten verder uitgewerkt naar aanleiding van de nieuwe bestuurlijke vorm die per 1 augustus
2019 in werking treedt. Dit zal in nauwe samenwerking met de (G)MR tot stand gebracht worden.
Privacy wetgeving
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de
hele Europese Unie. Ook de schoolorganisaties dienen zich te houden aan deze strikte wetgeving. Er is in
2018 gewerkt aan de meest basale zaken die binnen deze wet geregeld dienen te worden. In de loop van
2019 wordt dit beleid definitief vastgesteld.
In dit document willen we wel melden dat we ons zorgen maken over de extreme voorschriften die de AVG
stelt en hoe realistisch de naleving ervan kan zijn. Beschikbare tijd van medewerkers en directie kan voor een
deel niet meer besteed worden aan het primaire proces omdat de AVG veel aandacht opeist.
Schoolplan
Op 1 augustus 2019 zal de school het schoolplan 2019-2023 indienen bij de onderwijsinspectie. Dit plan wordt
opgesteld in overleg met de locatiedirecteur, het team, de toezichthouder en de bovenschools directeur. Om
te komen tot dit onderwijskundig beleidsdocument zal gebruik gemaakt worden van de externe audit (uitgevoerd 2018/2019 door KOC Veenendaal), de zelfevaluatie van de school, de tevredenheidsenquêtes, het vorige schoolplan en de diverse data op het gebied van leeropbrengsten.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen
In 2018 is er onderzoek gedaan naar het thema duurzaamheid op het gebied van energie. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot concrete stappen, mede gelet op het feit dat het gebouw zich niet zo leent voor de keus
van een duurzamer systeem voor verwarming. Daarnaast vindt er op gemeentelijk niveau gesprek plaats over
de mogelijkheden die de gemeente Zaltbommel de komende jaren wil bieden op dit terrein. In 2019 zullen
de gesprekken hierover worden vervolgd.
Daarnaast wordt er op school zoveel als mogelijk papierloos vergaderd.
Na festiviteiten wordt er gekeken of materiaal herbruikbaar is. Tevens wordt voedsel dat over is naar de
voedselbank gebracht.
Voorschool/Kinderopvang
Zoals eerder in dit verslag is vermeld zal 2019 het jaar worden van de definitieve vormgeving van de Voorschool. Concreet betekent dit dat de Voorschool, gelet op de Harmonisatie Kinderopvang (januari 2018), een
aparte entiteit zal worden met medewerkers die vallen onder de CAO Kinderopvang met daarbij behorend
bezoldigingsniveau. De planning was om dit in 2018 te realiseren. Naar aanleiding van de voorgenomen bestuurlijke fusie is besloten om de definitieve vormgeving te realiseren in het jaar 2019 waarin de bestuurlijke
fusie een feit zal zijn (mits de Verenigingen instemmen).
Deze en nog vele andere ontwikkelingen, blijven de aandacht vragen van het (toezichthoudend) bestuur en
management. Bij dit alles zullen zowel de locatiedirecteur, de bovenschools directeur, het (toezichthoudend)
bestuur en de Medezeggenschapsraad elk vanuit eigen verantwoordelijkheid proberen de belangen van alle
betrokkenen bij onze school (personeelsleden, leerlingen, ouders en de achterban) op een evenwichtige
wijze te behartigen met als uitgangspunt en leidraad onze hoofddoelstelling zoals verwoord in onze statuten:
verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen.
De kernactiviteiten van het onderwijs zijn:
 Onderwijs uit de Bijbel (Statenvertaling 1618-1619);
 Ontwikkelingsgebieden voor kleuters;
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Basisvaardigheden: Taal/lezen, Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde;
Wereldoriëntatie;
Engels;
Sociale vaardigheid;
Expressievakken: tekenen, handvaardigheid en muziek;
Lichamelijke opvoeding;
Intercultureel onderwijs (is verweven in alle leerstofgebieden);
Buitenschoolse activiteiten;
Brede ontwikkeling;
Verkeersonderwijs.

Leerlingpopulatie
De school kent een open toelatingsbeleid. Dat maakt dat kinderen met heel verschillende achtergronden
qua opvoeding en visie op het leven en de maatschappij de school bezoeken. Hieronder wordt een en ander in cijfers duidelijk.
Het leerlingaantal is in 2018 ten opzichte van 2017 iets gestegen, dit in tegenstelling tot de landelijke trend
en ook de trend in de regio. In de toekomst dient rekening gehouden te worden met een daling.

De Juliana van Stolbergschool is een school met een duidelijke christelijke identiteit. Van de leerlingen en
ouders van de leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren. Onderstaand is
weergegeven wat de verdeling van de populatie is op grond van levensbeschouwing van het gezin waarin ze
opgroeien. Ook dit is voor ons een belangrijk gegeven. Ter informatie is daarna ook de verdeling van andere
kenmerken van de leerlingenpopulatie gegeven, o.a. op basis van de verschillende nationaliteiten.
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Leerlingen aantallen en Geografische gebieden
Op de teldatum van 1 oktober 2018 werd de school bezocht door 198 leerlingen + 36 Voorschoolkinderen.
Gedurende het gehele kalenderjaar 2018 hebben 45 kinderen de Voorschool bezocht waarvan 19 kinderen
met een VVE-indicering.
Het grootste deel van alle kinderen is woonachtig in Poederoijen. De school wordt verder bezocht door kinderen uit Brakel, Zuilichem, en diverse andere kernen.
Woonplaats
Poederoijen
Brakel
Zuilichem
Aalst
Giessen
Veen
Babyloniënbroek
Hedel

Aantal leerlingen
149
43
29
4
3
1
3
2

Percentage
63,7
18,4
12,4
1,7
1,3
0,4
1,3
0,9

Juridische structuur en organisatiestructuur
De Juliana van Stolbergschool gaat uit van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, ‘de Vereniging
tot het verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen’ opgericht op 23 januari 1953.
Het aantal leden van de schoolvereniging bedroeg op 31 december 2018, 117 en het aantal donateurs 10.
We zijn blij dat nieuwe leden zich aanmelden voor het lidmaatschap van de schoolvereniging. Het bestuur
beheert één school, namelijk de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen. Het bestuur bestaat uit zeven
personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De bestuursfuncties worden bekleed door drie leden van de Hersteld Hervormde Kerk, drie leden van de Gereformeerde gemeenten, en één
lid van de Christelijk Gereformeerde Kerken. In bijzondere gevallen kan daarvan afgeweken worden en is één
zetel (binnen genoemde kerkverbanden) vrij in te vullen.
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Governance
Het bevoegd gezag heeft in 2011 besluiten genomen rondom de verplichtingen vanuit de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ betreffende het aanbrengen van scheiding tussen bestuur en toezicht. Er is gekozen voor
een functionele scheiding binnen het bestuursorgaan; het zogenoemde ‘one tier-model’. Het Verenigingsbestuur heeft daarin de besturende en toezichthoudende leden benoemd tijdens het herverdelen van de bestuursfuncties, die regulier worden heroverwogen na een bestuursverkiezing. De schoolspecifieke beleidsterreinen zijn gemandateerd aan de directie. Als bestuur hanteren we de Code goed bestuur primair onderwijs. Deze code is verankerd in het strategisch beleidsplan.
In de dagelijkse gang van zaken wordt ook volgens deze functionele scheiding gewerkt. Als de situatie het
toelaat, wordt besluitvorming gedaan tijdens de reguliere collectieve bestuursvergaderingen. Daar waar dat
niet kan, zal het Beleidsvormend deel van het bestuur besluiten nemen, voor zover dit binnen de reglementen is toegestaan, waarna achteraf verantwoording aan de toezichthouder wordt afgelegd.
We werken met strategisch beleidsplan welke tweejaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
In het kader van toenemend beleidsvormend besturen lag de bestuurlijke nadruk in 2018 op de volgende
ontwikkelingen:
 het Verenigingsbestuur handelt in dienst van de school en hanteert de code goed bestuur;
 het Verenigingsbestuur legt verantwoording af aan alle belanghebbenden;
 het Verenigingsbestuur formuleert, samen met de school, de doelen;
 het Verenigingsbestuur toetst het begrip kwaliteit op alle beleidsterreinen;
 bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs. Daarbij is
aparte aandacht voor een duidelijke structuur t.a.v. scheiding bestuur en toezicht;
 het handelen van het Verenigingsbestuur is transparant en ‘actief openbaar’, dat wil zeggen dat relevante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden;
 het Verenigingsbestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegredenen voor zijn handelen;
 de informatievoorziening door en aan het Verenigingsbestuur wordt gekenmerkt door tijdigheid, volledigheid en consistentie, is toegankelijk en inzichtelijk en is toegesneden op de behoeften van diegenen die betrokken zijn bij de school;
 het Verenigingsbestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Met deugdelijke bedrijfsvoering wordt ook bedoeld dat deze bedrijfsvoering is gericht op het realiseren van de door het Verenigingsbestuur vooraf geformuleerde doelen;
 het Verenigingsbestuur geeft expliciet de herkomst en omvang aan van additionele middelen zoals
sponsorgelden en vrijwillige ouderbijdragen en verantwoordt de besteding.
Het Verenigingsbestuur bestaat uit 7 personen.
Op 5 juni 2018 waren de volgende bestuursleden aftredend:
Dhr. C. van der Spek, dagelijks bestuur, herkiesbaar
Dhr. P. van Steenbergen, toezichthoudend bestuurder, niet herkiesbaar.
Op 5 juni 2018 zijn de volgende bestuursleden benoemd in de algemene ledenvergadering:
Dhr. C. van der Spek
Dhr. T. Quik
Alle bestuursleden vormen samen het collectief bestuur en de functies zijn na de bestuursverkiezing als volgt
verdeeld:
Dhr. L.A. van Klinken
Dhr. G. Fortuyn
Dhr. C. van der Spek

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Beleidsvormend bestuurder
Beleidsvormend bestuurder
Beleidsvormend bestuurder
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Dhr. D. de Jager
Dhr. C. Mans
Dhr. T. Quik
Dhr. J. Schenkeveld

Voorzitter toezichthouder
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Toezichthoudend bestuurder
Toezichthoudend bestuurder
Toezichthoudend bestuurder
Toezichthoudend bestuurder

Klachtenregeling
De school heeft een eigen klachtenregeling. Via de schoolgids, die beschikbaar is via de website van de school,
wordt deze aan de belanghebbenden bekend gemaakt. In het kort komt het erop neer dat klachten eerst
gemeld worden bij de betreffende leerkracht, vervolgens bij de locatiedirecteur en/of bovenschools directeur en als dat niet volstaat bij de voorzitter van het bestuur, vertrouwenspersoon, landelijke klachtencommissie. Er wordt bij een klacht op toegezien dat volgens deze volgorde de klachtenafhandeling plaatsvindt.
Klachten worden altijd serieus genomen. Er is in 2018 een formele klacht ingediend en behandeld door de
landelijke klachtencommissie. Deze klacht is naar tevredenheid opgelost.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert regulier eens per 6 weken met directie. In 2018 zijn bestuur en directie 7 keer bij elkaar
geweest. De vergadering zijn constructief, zakelijk en in goede harmonie verlopen. De vergaderagenda wordt
grotendeels bepaald door een vooraf opgestelde jaaragenda, die ieder cursusjaar wordt geactualiseerd.
Daarnaast komen eenmalige actualiteiten op de agenda die relevant zijn voor het bestuur.
Er zijn extra bestuursvergaderingen belegd om de bestuurlijke samenwerking uit te werken.
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4. Identiteit
Grondslag en doelstelling
Onze school is zoals hierboven reeds vermeld opgericht in 1953 en gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van kleuter- en basisonderwijs op reformatorische grondslag.
De grondslag van de vereniging is Gods Woord en de daarvan afgeleide verklaring in de Drie Formulieren van
Enigheid. Het doel van de vereniging is het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag.
Toelatingsbeleid
De school kent een open toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat alle kinderen toegelaten worden mits de grondslag gerespecteerd wordt (door de ouders) en de consequenties die dit heeft voor het onderwijs onderkend
en nageleefd worden.
Op deze wijze wil het bestuur van de school het kenmerkende van een dorpsschool benadrukken. Tijdens het
aanmeldingsgesprek wordt met de ouders o.a. de identiteit van de school besproken: wat deze inhoudt en
wat deze in de loop van de schoolperiode van zowel kinderen als ouders verlangt. Dit om open en eerlijk het
tweede kenmerkende aspect van de school te benadrukken: de christelijke identiteit. Voor het welbevinden
van de kinderen is het enorm belangrijk dat ouders deze identiteit minimaal respecteren en hun medewerking daaraan verlenen.
Benoemingsbeleid
Het personeel van de school aanvaardt bij benoeming de Bijbel in de uitgave van de Statenvertaling samen
met de drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als
grondslag van de school en zal daarnaar ook handelen.
Tot directeur wordt benoemd een belijdend lid uit één van de drie kerkgenootschappen waaruit het bestuur
is samengesteld: De Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente.
Alle personeelsleden ondertekenen bij aanvang van de benoeming het identiteitsprofiel.
Toegankelijkheid
Het schoolgebouw bevindt zich in een rustige woonwijk, geografisch centraal gesitueerd in de woonkern
Poederoijen. De school vervult geen functie in de wijk voor wat betreft nevenactiviteiten in de school. Daarentegen vormt de school een belangrijke samenbindende factor in de gemeenschap. Leerlingen komen voor
het grootste deel uit de woonkern Poederoijen en deels uit de omliggende kernen Brakel, Zuilichem. Een
enkeling komt van verder.
Identiteitsprofiel
Het bestuur heeft een identiteitsprofiel naar het format zoals aangereikt door de VGS. De document is de
leidraad waar elke intern betrokkene zich aan houdt.
Doelstelling hiervan is om eigen profiel te handhaven. Tevens dient het als een extern verantwoordingsdocument. Bij de samenstelling en onderhouding hiervan zijn ook deskundigen van aanverwante organisaties
betrokken.
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5. Onderwijs
Stand van zaken algemeen
De school wordt bezocht door 197 leerlingen (teldatum oktober 2018). Op de school werken zo’n 29 personeelsleden, voornamelijk vrouwen. De leeftijdsopbouw van het team is gespreid. Op dit moment werken er
2 intern begeleiders. De school heeft 5 onderwijsassistenten die remedial teaching buiten de groep verzorgen en overige taken verrichten. De school kent een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De
school werd tot oktober 2018 aangestuurd door twee locatiedirecteuren. Een locatiedirecteur nam ontslag,
de andere locatiedirecteur is alleen doorgegaan in deze functie, samen met een coördinator voor de onderbouw. Verder kent de school een bovenschools directeur voor het ondersteunen van de directie en behartigen van bestuurlijke zaken. Op de school werkt een gekwalificeerde gedragsdocenten. Er is ook een daartoe
opgeleide rekencoördinator en taalcoördinator aangesteld. Een tweetal managementassistenten ondersteunen de directie en het team. In 2018 is er een conciërge aangesteld vanuit de werkdrukmiddelen.
Ook in 2018 is er hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school op zowel inhoudelijk gebied als op
het gebied van de leerlingondersteuning en de kwaliteitszorg.
Vooral de eindopbrengsten, de planmatige zorg en de onderwijskwaliteit in de groepen krijgen daarbij de
bijzondere aandacht van alle betrokkenen.
In het team is deskundigheid op verschillende terreinen (Masters SEN, opleidingen tot Intern Begeleider,
Engels, Met Sprongen Vooruit, Bas, KIJK, ZIEN en Psychofysische weerbaarheid,).
Een belangrijk punt van aandacht vormt de ervaren werkdruk. Het gebrek aan invallers geeft werkdrukverhoging. De school heeft als uitgangspunt om geen leerlingen naar huis te sturen. Groepen worden verdeeld
als er geen invaller beschikbaar is. Ook de administratieve last wordt ervaren als druk. Om dit in goede banen
te leiden zonder concessie te doen aan de kwaliteit van analyse en borging van processen is er in 2018 een
onderzoek gestart rond de centrale vraag: ‘Hoe kan de administratieve als worden gereduceerd met behoud
van de kwaliteit?‘ In 2019 hopen we de uitkomsten te bespreken en voor zover mogelijk een nieuw model te
implementeren.
Onderwijsinspectie
Het laatste inspectiebezoek vond plaats in 2014. Onze school zal in het cursusjaar 2019-2020 inspectiebezoek
ontvangen.
Methoden
Vanaf de zomervakantie zijn we in vanaf groep 4-8 gestart met een nieuwe taalmethode Taal Actief (christelijke versie). De implementatie hiervan is goed verlopen, al was het gat met de vorige methode behoorlijk
groot. Daarnaast hebben we dit schooljaar de keuze gemaakt voor een nieuwe Natuurmethode: Natuurzaken. Deze zal vanaf 2019-2020 in gebruik worden genomen.
Schoolplan / jaarplan
N.a.v. ons schoolplan stellen wij elk jaar een Jaarplan op. In het jaarplan van het cursusjaar 2018–2019 staan
de volgende onderwerpen:
1. Sociale veiligheid
2. Opbrengsten
3. Onderwijsleerproces
4. Schoolcultuur
5. Educatief Partnerschap
6. Kwaliteitsmanagement
7. Methoden en vakken
8. Leerlijnen Jonge Kind
9. Personeel
10. ICT
11. Schoolplan
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Aan bovenstaande onderwerpen is in 2018 gewerkt. Jaarlijks wordt dit plan met het Toezichthoudend bestuur besproken en vastgesteld. Tevens wordt in de Q rapportages verantwoording afgelegd van de voortgang.
Pedagogisch klimaat
We volgen het welbevinden van kinderen via een veiligheidsmonitor die binnen ZIEN! ingevuld wordt door
de leerlingen van groep 5 tot en met 8. We zien dat kinderen zich overwegend veilig voelen in de school.
We hopen en verwachten dat de aanpak van het pedagogisch klimaat niet alleen een zaak van school is maar
ook van de ouders: samen staan we sterk en kunnen we kinderen helpen op te groeien tot personen die hun
normen en waarden kennen en bereid zijn deze te hanteren, zeker vanuit Bijbels perspectief.
Meerjarenbegroting 2018-2022
In oktober 2018 heeft de bovenschools directeur in overleg met de locatiedirecteur en penningmeester de
concept meerjarenbegroting (MJB) voor de jaren 2018-2022 opgesteld. Het toezichthoudend bestuur heeft
in 2018 na bespreking geconstateerd dat het een correcte en realistische MJB is waarin grote tegenvallers
grotendeels zijn uitgesloten. De MJB kan, indien noodzakelijk, tussentijds worden bijgesteld. De middelen die
structureel vrijkomen voor het bestrijden van de werkdruk hebben wij in overleg met het team besteed door
een conciërge aan te stellen. Deze medewerkster is voor 20 uur per week beschikbaar. Hierdoor is er een
stuk werkdruk bij de leerkrachten weggenomen omdat er veel voor, en niet meer door hen geregeld hoeft
te worden.
Prestatiebox
De middelen die zijn ontvangen uit de prestatiebox zijn ingezet ten bate van het onderwijsproces op het
gebied van cultuureducatie, rekenen en teamprofessionalisering zoals terug te vinden in het jaarplan.

Onderwijsprestaties
De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de door de onderwijsinspectie gehanteerde (minimum)norm.
Hierna treft u overzichten aan die tonen hoe het staat met de verschillende vakgebieden voor lezen, rekenen
en taal in het schooljaar 2017-2018 t.o.v. het landelijk gemiddelde.
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Conclusie: over het algemeen is er in het schooljaar 2017-2018 voldoende tot goed gescoord.
Er zijn voor de onderdelen die matig of onvoldoende scoren interventies uitgevoerd.
Deze informatie wordt tweemaal per jaar met de toezichthouder doorgenomen. In deze overleggen wordt
teruggekeken naar de uitgevoerde interventies en vooruitgekeken naar de plannen van aanpak voor de komende periode. De volledige schoolanalyse is voor de toezichthouder beschikbaar zodat er een beeld gevormd kan worden van de context waarin de opbrengsten staan.
Centrale Eindtoets 2018
Hieronder ziet u het overzicht van de Centrale Eindtoets opbrengsten van de laatste vier jaar. Onze scores
liggen boven het landelijk niveau. Het is wel onze ambitie om de eindopbrengsten op een hoger niveau te
krijgen. In een tijd waarin er krapte is op de arbeidsmarkt is dat een extra uitdaging.

* In dit gemiddelde is één leerling uitgesloten in verband met een IQ lager dan 80.

Tenslotte
Over de hele lijn genomen scoort de school op alle vakgebieden op een gemiddeld goed niveau waarbij een
accurate houding m.b.t. gesignaleerde dalende trends noodzakelijk is en een goede professionele uitwisseling tussen teamleden kan leiden tot betere prestaties
Doorstroming
De doorstroming binnen de school is op het niveau dat van de leerlingpopulatie wordt verwacht en binnen
de gestelde normen.
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In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren opgenomen.

De doorstroming naar het voortgezet onderwijs is op het niveau dat van de leerlingpopulatie wordt verwacht.
In de onderbouw is het afgelopen jaar eenmaal sprake geweest van versnellen (groep 1 naar groep 3).
Er is één leerling vanuit de Voorschool uitgestroomd naar het SSBO.
Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken
Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, een organisatiesysteem voor het inrichten van groepen. Daarbij gaat de school mede uit van het Zwols Model, een systeem voor organisatie en onderwijs gerelateerd aan de zorg die de school de kinderen biedt. Het is een differentiatiesysteem met 5 niveaus, te gebruiken binnen 1 leerstofjaar klassengroep. Voor de niveau-5 leerlingen is dit jaar gestart met ‘wimpelgroepen’ waarin deze kinderen extra uitdagingen worden geboden.
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Het schoolplan 2015-2019 loopt tot 1 augustus 2019. In dit plan worden de ontwikkeling van de school en de
te behalen doelstellingen omschreven. Op basis van dit vierjarige beleidsdocument worden jaarlijks de jaarplannen gemaakt.
Ter voorbereiding op het nieuw op te stellen schoolplan 2019-2023 is er door een extern bureau een onafhankelijke brede audit uitgevoerd op basis van het nieuwe inspectiekader. De resultaten van dit onderzoek
worden bekend in het eerste kwartaal van 2019.
Tevredenheid
Eind 2018 zijn de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders uitgezet. De uitslag zal begin 2019
bekend zijn en worden meegenomen in de opzet van het nieuwe schoolplan.
Tevens zal de uitkomst van de zelfevaluatievragenlijst bekend zijn begin 2019. Ook deze input is medebepalend voor de koers die we voor de komende jaren zullen uitzetten.
Veiligheid
De ZIEN-vragenlijsten zijn door de leerkrachten en leerlingen (groep 5 t/m 8) ingevuld. De school heeft een
pestprotocol en veiligheidsplan. In het veiligheidsplan wordt zowel de fysieke als de sociale veiligheid meegenomen. Dit plan is in 2018 vastgesteld.
Kwaliteitszorg
De kwaliteit wordt gevolgd door de volgende zaken:
 Kwaliteitshandboek conform PDCA Deming circle (in opbouw)
 Externe audit in aanloop op elke nieuwe schoolplanperiode
 Schoolbezoek bestuur
 Personeelstevredenheidsonderzoek
 Ouderenquête
 Leerlingenenquête
 Zelfevaluatie vragenlijsten
 CITO LOVS toetsen groepen 1 t/m 8
 CITO Entree toets groep 7
 CITO Eindtoets groep 8
 Inspectiebezoek
 GGD Inspectie
 Verantwoordingsrapportage per kwartaal op alle domeinen in een vierjarencyclus (in opbouw in samenwerking met fusie-bestuur Gameren)
 Strategisch beleidskader (in opbouw in samenwerking met fusie-bestuur Gameren)
Naast het verzamelen en interpreteren van data is er sprake van de ontwikkeling en onderhouding van een
kwaliteitscultuur op zowel teamniveau als bestuursniveau. Op teamniveau betreft dat studiedagen, collegiale
consultaties binnen teamoverleggen, en individuele ontwikkeling en teamcoaching in kader van professionele schoolcultuur. Op bestuursniveau richt men zich op zorgvuldig monitoren van processen en bevragen
van directieleden inzake de voortgang van het primaire proces.
Ondanks de grote wisselingen in het team door langdurig zieken, zwangerschappen en de moeilijk in de vullen vacatures, is de kwaliteitscultuur op een behoorlijk niveau. De ervaren werkdruk is in onderwijsland hoog
en daar vormt onze school geen uitzondering, waarbij we gelukkig merken dat dit het plezier in het werk niet
belemmert.
Toekomstperspectief
De school heeft de intentie tot een verdergaande kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de onderwijsresultaten te komen, zodat:
- de opbrengsten op of boven de gestelde normen van inspectie blijven;
- de opbrengsten op of boven de eigen gestelde normen komen en/of blijven, die op grond van de
- leerlingenpopulatie verwacht mogen worden (schoolbreed, klas niveau en individueel niveau).
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-

zicht op de kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt gecontinueerd, zodat de onderwijsbehoeften daarop afgestemd kunnen worden.
het individuele kind maximaal rendement kan halen uit zijn of haar gekregen talenten.
in een zo vroeg mogelijk stadium bijgestuurd kan worden.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voor passend onderwijs is de school aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch onderwijs ‘Berséba’ regio Randstad. Er zijn ca 180 scholen bij dit samenwerkingsverband aangesloten.
Berséba wordt aangestuurd door een directeur met coördinatoren voor de verschillende regio’s in ons land.
Er zijn goede contacten tussen de scholen onderling en de betrokken coördinatoren. Ook in 2018 is het School
Ondersteunings Porfiel (SOP) onderhouden en waar nodig bijgesteld waaruit blijkt welke draagkracht en expertise de school heeft in het kader van de te bieden zorg.
Verder is onze school niet aangesloten bij andere samenwerkingsverbanden. Jaarlijks wonen zowel locatiedirecteuren als intern begeleiders diverse trainingen/ bijeenkomsten bij om zich goed voor te bereiden op
Passend Onderwijs op de Juliana van Stolbergschool. De ontvangen middelen worden ingezet voor:
- ondersteuning zorgleerlingen met arrangement
- inrichten zorgteam
- remedial teaching
- meer- en hoogbegaafdheid
Gemeente Zaltbommel Buurtzorg Jong en Zorgteam
Een belangrijke ‘speler’ in het onderwijsveld is de gemeente geworden. De gemeente (in ons geval Zaltbommel) is verantwoordelijk voor alle zorg rond het kind en het gezin. Dat gaat heel ver. Als er bijvoorbeeld
vermoed wordt dat een kind een vorm van dyslexie heeft zal de school dit eerst melden aan de gemeente.
De gemeente geeft in veel gevallen van de zorg rond het kind de indicatie af. Om haar taak zo goed als mogelijk uit te kunnen voeren heeft de gemeente Zaltbommel ‘Buurtzorg Jong’ opgericht. Deze organisatie is
voor onze school aanspreekpunt voor zorgvragen. Zorgvragen kunnen vervolgens worden uitgezet bij ‘zorgaanbieders’.
Onze school kan de zorg dan neerleggen bij het zorgloket van Berséba.
We kunnen stellen dat de gemeente Zaltbommel haar verantwoordelijkheid voor onderwijs zorgvuldig opneemt.
De door school ingestelde commissie ‘Zorgteam breed’ functioneert zeer goed. Aan dit 6 wekelijks overleg
nemen deel: logopedist, maatschappelijk werk buurtzorg jong, interne begeleiders, BNT consult orthopedagoog, en de schoolleiding. Dit overleg richt zich op zowel preventieve als curatieve zorg.
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6. Personeel
Personele organisatie
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Persoonlijke ontwikkeling
Alle meesters en juffen hebben een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Naast een stuk teamontwikkeling en
schoolontwikkeling werken we dus ook aan onze eigen vaardigheden. Wij willen een lerende organisatie zijn
waarin niet alleen de kinderen, maar alle betrokkenen in ontwikkeling en beweging blijven. Stilstand is tenslotte achteruitgang.
Cursus / opleiding
Vanuit het team werden er verschillende scholingsbijeenkomsten bijgewoond:
 Cursus: Interne Begeleiding
 Cursus: Taalcoördinator
 Cursus: Rekenen
 Cursus: Leerlijnen Jonge Kind (herhaling en uitbreiding)
 Cursus: EHBO
 Cursus: BHV
 Cursus: Kindgesprekken
 Cursus: Kinderuniversiteit
 Opleiding: Schoolleider basisbekwaam
 Opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker Niveau 4
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is over 2018 vastgesteld op 8,93%. Dat is lager dan vorig kalenderjaar: 15,81%.
Ook in 2018 waren er een aantal langdurige zieken waarbij kon worden vastgesteld dat het niet werk-gerelateerd was. Daarnaast de gebruikelijke griepgevallen.
Personele mutaties
We hebben afscheid genomen van een aantal collega’s. Een collega nam een baan aan binnen het speciaal
onderwijs. Een andere collega vertrok naar een school in haar woonplaats. De duo-locatiedirecteur nam elders aan baan aan als locatiedirecteur. Een collega nam ontslag om zich beter te kunnen richten op zijn gezinsomstandigheden en studie. Helaas moest een tweetal collega’s na een langdurige ziekteperiode de school
verlaten vanwege structurele gezondheidsproblemen.
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Er kwamen nieuwe gezichten voor terug. We konden een aantal nieuwe juffen en zelfs een meester benoemen! We konden de continuïteit van de lessen waarborgen, wat gezien de personele mutaties en de krapte
op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend was.
Beheersen risico’s
Rondom het beheersen van uitkering na ontslagsituaties richt het bestuur zich vooral op het voorkomen van
ontslag. Hierbij hebben wij de volgende speerpunten:
- Bij het aannemen van personeel letten we goed op de toekomstige formatie behoefte met oog op
ontwikkeling van de leerlingenprognoses.
- Omdat we een krimp voorzien in de formatie wordt voor de omvang van die krimp leerkrachten
ingezet op detacheringsbasis.
- Verder is met oog op een toekomstige krimp al eerder een RDDF-plaatsing gedaan. Dit is vastgelegd
in het bestuursformatieplan (onderdeel van de meerjarenbegroting).
- Goede begeleiding en dossiervorming als ontslag betrekking heeft op functioneren waardoor ontslag
uitkeringen worden vergoed door BWGS.
- Er is een sollicitatieprocedure en een sollicitatiecode met een identiteitsprofiel beschikbaar, die
wordt toegepast op vacatures.
Stagiaires
In 2018 hebben verschillende stagiaires in onze organisatie een plekje gekregen. We hebben stagiaires van
de PABO voor de klas gezien. We hebben ook stagiaires van het MBO en van het VMBO een plekje gegeven.
Mede gelet op het tekort aan onderwijskrachten vinden wij het onze taak om iedereen kansen te bieden om
het onderwijsveld te betreden in de hoop dat het blijvertjes zijn voor het onderwijs.
Directieberaad B&W
Het beraad komt zes keer per jaar een ochtend samen. We delen dan met elkaar waarmee we op onze scholen bezig zijn en in welke ontwikkelingen we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Thema’s die vorig
jaar op de agenda stonden zijn: Schoolplan, Arbo, Ontwikkelingen Voorschool, Teamscholing, Wetgeving Privacy AVG, gezamenlijke BHV-scholing, het vervangingsvraagstuk, etc. Dit overleg wordt door de directeuren
als heel prettig en zinvol ervaren.
Vervanging
Het vervangingsprobleem is zeer groot. Mede door wetgeving van de overheid is het voor de scholen vrijwel
onmogelijk om de vervangers uit eigen achterban regelmatig in te zetten omdat er (te snel) rechtspositionele
verplichtingen ontstaan en op flexibele wijze inzetten van invalkrachten daardoor vrijwel onmogelijk wordt.
De kinderen naar huis sturen doen we in beginsel niet. Er zijn tussen de lokalen tussendeuren aangebracht
zodat een leerkracht (in het uiterste geval als er geen invaller beschikbaar is) ook toezicht kan houden op de
groep naast zijn of haar lokaal. Wij spreken als bestuur en directie onze waardering uit voor de personeelsleden die op deze wijze meewerken aan het oplossen van het vervangingsvraagstuk. Een leerkracht die op
een vervangingsdag verantwoordelijk is voor twee groepen ontvang voor die dag het loon van de vervanger
bovenop het reguliere salaris.
De vervangingspool is opgeheven omdat daarin nagenoeg geen invallers meer zaten. Deze mensen hebben
bijna allemaal een betrekking voor vast gekregen op allerlei scholen in de regio, en nieuwe invallers werven
is ons niet gelukt. Nu is er een nieuw initiatief opgestart onder de naam Klaswijs. Dit strekt zich uit tot de
regio Rijnmond en beslaat dus een heel groot gebied. Klaswijs levert via PABO Driestar Educatief studenten
die de uren van invallen mogen laten gelden als stage uren. We hopen dat dit in 2019 een oplossing gaat
bieden voor het vervangingsvraagstuk. Helaas moeten we vaststellen dat deze oplossing een zeer kostbare
oplossing is die op termijn een grote aanslag zal doen op de financiële middelen van de school.
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7. Huisvesting en ICT
De huisvesting is kwalitatief op orde. Noodzakelijk onderhoud wordt planmatig uitgevoerd en incidenteel
onderhoud wordt adequaat opgepakt. Er is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld in 2017 welke
in 2019 zal worden bijgesteld. De input hieruit is meegenomen in de meerjarenbegroting.
De indeling van de school is als volgt:
Voorvleugel op de begane grond heeft drie lokalen, die nu voorzien zijn van een mechanische ventilatie.
Verder is hier de entree, een kopieerruimte, de keuken, een toiletgroep en de directiekamer gesitueerd.
In het middengedeelte op de begane grond is de teamkamer (tevens computerruimte), één leslokaal, een
toiletgroep en de gymzaal te vinden.
In de achtervleugel zijn vier lokalen en een toiletgroep gesitueerd.
Op de bovenverdieping van de voorvleugel zijn vier nieuwe lokalen, de directieruimte, twee spreekkamers,
een toiletgroep en de archiefruimte gerealiseerd. De zolderverdieping wordt gebruikt als opslagruimte.
Gezien de ontwikkeling van de leerlingpopulatie en de staat van het gebouw is er geen aanleiding om aan te
nemen dat er in het kader van huisvesting in de nabije toekomst maatregelen genomen dienen te worden.
Het gebouw voldoet voor het geven van onderwijs qua beschikbare ruimte. Tevens is de staat van het gebouw op orde. Wel dient in dit kader opgemerkt te worden dat er nog geen duidelijke koers te bepalen is
met betrekking tot de aanpak met betrekking tot duurzaamheid in het kader van energieverbruik. De gemeente Zaltbommel beraadt zich samen met de besturen op dit onderwerp.
De ICT data/software van de school wordt op een server bewaard. Hierdoor is backup, en support geborgd.
De hardware in de school behoeft derhalve niet heel geavanceerd te zijn, hetgeen als positief gevolg heeft
dat de kosten voor aanschaf en beheer daardoor laag gehouden worden. Tevens kan de ICT coördinator zich
hierdoor vrijwel geheel richten op de onderwijskundige inzet van IT.
Binnen de school wordt ook gebruik gemaakt van digitale borden. In 2018 zijn deze vervangen door touchscreens.
De server is de toegankelijkheid vanaf externe locaties. Alle geledingen binnen de school zoals bestuur, directie, MR, OR, personeel etc. hebben een functie specifieke toegang tot gegevens waardoor het delen van
informatie binnen een functiegroep goed geregeld is en goed afgeschermd voor onbevoegden. Doordat er
geen praktische belemmeringen zijn in het gebruik en toegang van de ICT middelen, wordt voorkomen dat
we (gevoelige) informatie buiten het veilige domein van de schoolserver opslaan.
De huidige ICT omgeving komt uitstekend tegemoet aan de regelgeving in het kader van de Wet AVG. Daarbij
realiseren we ons dat aan de eisen die deze wet stelt niet is voldaan indien de ICT op orde is. Er wordt in 2019
verder gewerkt aan het implementeren van de voorschriften die de AVG stelt.
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8. Communicatie en relaties
De school heeft op verschillende manieren contact met de ouders. Dit zijn o.a. huisbezoeken en rapportbesprekingen.
Ook kunnen ouders de leerkrachten of directie altijd telefonisch benaderen of gewoon op school aanspreken.
Verder is het luistergesprek ook in dit jaar ingezet in het kader van educatief partnerschap. Dit is een gesprek
met ouders in de eerste weken van het nieuwe cursusjaar waarbij de leerkracht vooral luistert naar de ouder
om zo de onderwijsbehoefte van de leerling vast te stellen.
Andere vormen van contact zijn: nieuwsbrieven, schoolgids, ouderavonden, ouderenquête, ledenvergadering, een open avond, gesprekken met de schoolbegeleider, logopedist of ambulante begeleider.
In de schoolgids wordt concreet benoemd op welke wijze de contacten tussen ouders en school georganiseerd worden.
Via het directie-overleg tussen een aantal scholen in de omgeving van de Bommelerwaard wordt getracht op
verschillende terreinen samen te werken. Door verdergaande deregulering van het Ministerie van Onderwijs
nemen de contacten met de gemeente Zaltbommel toe. De directies participeren in het BBO overleg, met
alle directies en de gemeente. De bovenschools directeur neemt deel aan de voorbereidende vergaderingen
die vooraf gaan aan het BBO overleg van de gemeente.
Contacten met omwonenden worden mondeling of per brief onderhouden.
Overige contacten die de school heeft, zijn o.a. het Ministerie van Onderwijs, het landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs Berseba, Driestar Educatief, Onderwijsinspectie, GGD, Arbodienst, de besturenorganisatie/administratiekantoor de VGS te Ridderkerk en de Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG.
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9. Financieel

Analyse van het netto resultaat
Realisatie 2018

Begroting 2018

x € 1.000

x € 1.000

Verschil

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

1.019
30
77

962
13
98

57
18
-21

Totaal baten

1.126

1.073

54

884
33
54
173

816
36
57
116

68
-3
-3
57

1.145

1.023

119

-19

49

-68

-1

2

-3

-20

51

-71

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele
organisatie. Het resultaat van 20.014 euro negatief is als volgt opgebouwd:

School
Vereniging
Totaal

Realisatie 2018
-6.025
-13.989
-20.014

Begroting 2018
25.417
-400
25.017

Verschil
-31.442
-13.589
-45.031

De baten en lasten van de vereniging ondergebracht onder de overige baten en de overige instellingslasten.
Geconcludeerd kan worden dat het resultaat van de school en de vereniging ten opzichte van de begroting
wat verschillen laten zien:
In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. De
eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao.
Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is 43.500 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan
een vergelijkbare overschrijding zien.
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor werkdrukvermindering.
Zoals eerder in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier circa 12.600 euro voor ontvangen. Deze
middelen zijn ingezet voor een uitbreiding van de formatie onderwijsassistentie.
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per categorie ten opzichte van de begroting.
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(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 57.000 euro. Voor 56.000 euro wordt dit
verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van indexaties op de
bijdragen vanuit Passend Onderwijs.
(B2) – De bijdragen vanuit de gemeente betreft op de school een stimuleringsbijdrage van 5.000 euro. Deze
was niet begroot.
(B3) – De overige baten komen op schoolniveau in lijn uit met de begroting.
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 68.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting is 4.200
euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen. Dit is onder
de loonkosten gerealiseerd. De overschrijding op de loonkosten wordt voor 38.000 euro verklaard door de
gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Hiertegenover staat een besparing op de vervanging voor eigen
rekening van circa 8.000 euro. Daarnaast hebben er in de management structuur wijzigingen plaatsgevonden
waardoor de inzet OP een stijging laat zien en de directie een lagere inzet op jaarbasis.
Het restant van de overschrijding komt op conto van de uitbreiding in OP en een uitgekeerde ontslagvergoeding.
(L2) – De afschrijvingen zijn lager dan begroot. Er is minder geïnvesteerd dan begroot.
(L3) – Binnen de huisvestingslasten is lichte overschrijding gerealiseerd als gevolg van een aantal kleine incidentele uitgaven rondom onderhoud.
(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 57.000 euro. Met name de computerkosten en de inkoop van advies en begeleidingskosten door externen zijn hier de reden van.
(R1) – Als gevolg van de dalende rente komen de financiële baten lager uit dan begroot.
Financiële positie
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

124
3

133
-

94
-

Totaal vaste activa

127

133

94

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

81
721

75
712

67
686

Totaal vlottende activa

802

787

752

Totaal activa

929

920

846

PASSIVA

Algemene reserve

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

483

489
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454

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat

191
-

205
-

208
-

Eigen vermogen

674

694

663

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

147
108

128
98

110
73

Totaal passiva

929

920

846

Als gevolg van een lage investeringsgraad is de materiële vaste activa met 9.000 euro gedaald. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod.
De reserves zijn met circa 20.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) reserve.
De voorzieningen zijn met 19.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 20.000 euro gedoteerd. Er zijn geen onttrekkingen geweest in 2018. Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand bijna
980 euro vrijgevallen uit de voorziening jubileumuitkering.
Financiële 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 2016, 2017 en 2018, wordt tevens de
algemene adviesnorm weergegeven.
Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
max.10%
15,00%
15,00%
max.60%
max.60%

2018
7,43
0,73
-1,77%
5,11%
54,01%
35,26%
82,21%
69,47%

2017
8,03
0,75
2,98%
6,39%
56,84%
36,08%
86,26%
70,03%

2016
10,26
0,78
8,80%
6,14%
58,74%
37,24%
81,42%
63,90%

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de gestelde
adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen.
De rentabiliteit is nu twee jaar negatief. Conform de begroting wordt jaarlijks gestuurd op een negatief resultaat om zo de beschikbare ruime financiële buffers in te zetten ten behoeve van het onderwijs.
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.
De ruime financiële buffers komen terug onder het weerstandsvermogen. De standaard adviesnorm bedraagt
15%. Aan de deze norm wordt ruim voldaan. Op basis van het weerstandsvermogen exclusief private middelen resteert er nog een ruimte van circa 30% van de rijksbijdragen, dit is gelijk aan circa 300.000 euro.
De kapitalisatiefactor overschrijdt de maximale norm van 60%. Enerzijds door de hoge buffers die nu beschikbaar zijn, anderzijds doordat de nominale norm van een eenpitter bestuur hoger is.
Investerings- en financieringsbeleid
In 2018 is er voor ruim 32.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 58.500
euro. Er is in 2018 een bedrag van 50.000 euro afgeschreven en bijna 2.500 euro gedesinvesteerd waardoor
de boekwaarde van de activa is gedaald.
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De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
ICT
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

5.413
2.000
16.982
24.395

euro
euro
euro
euro

De investeringen binnen de inventaris en apparatuur hebben betrekking op pc’s. Deze zijn conform begroting
ontvangen Verder is er geïnvesteerd in een schuifkast. Binnen de leermiddelen is een bedrag begroot van
20.825 euro. De investering in 2018 heeft betrekking op de methode taalactief.
Treasury verslag
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet
ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet
op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’
en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te
waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de
wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut beschreven dat het beleid
ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn.
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10. Continuïteitsparagraaf

Toekomstige externe ontwikkelingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen.
Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2019.
Toekomstige interne ontwikkelingen
Teldatum per 1 oktober

2017

2018

2019

2020

2021

2022

91
104
195

91
106
197

98
102
200

98
97
195

95
93
188

91
91
182

Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

Verloop leerlingaantal
250
200
150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren
zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren licht gestegen, maar de verwachting is dat de komende jaren het
leerlingenaantal gaat dalen.
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
O.O.P.
Vervanging eigen risico
Totaal

2018
1,50
7,38
2,83
0,28
12,00

2019
0,85
9,17
2,21
0,50
12,73

2020
0,85
9,17
2,21
0,50
12,73

2021
0,85
9,17
2,21
0,50
12,73

2022
0,85
9,17
2,21
0,50
12,73

2023
0,85
9,17
2,21
0,50
12,73

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren.

Ten opzichte van 2018 neemt de inzet in 2019 toe. In 2018 was er minder vervanging voor eigen rekening.
Daarnaast zijn er diverse verschuivingen, onder andere in de managementstructuur, geweest en zijn er personeelsleden vertrokken.

Staat van baten en lasten – begroting

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

1.019
30

1.002
20

1.029
20
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1.043
20

(B3) Overige baten
Totaal baten

77

93

93

92

1.126

1.115

1.143

1.155

884
33
54
173

913
31
62
118

914
33
62
111

930
37
62
111

1.145

1.124

1.120

1.139

-19

-9

22

16

-1

0

0

0

-20

-8

23

16

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure investeringen de komende jaren.
Balans – begroting
ACTIVA

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

124
3

157
-

161
-

175
-

Totaal vaste activa

127

157

161

175

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

81
721

60
652

60
649

60
646

Totaal vlottende activa

802

712

709

706

Totaal activa

929

869

871

881

PASSIVA

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Best. fonds publiek
Best. fonds privaat

483
191
-

471
225
-

495
223
-

512
222
-

Eigen vermogen

674

696

718

734
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Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

147
108

96
77

75
77

70
77

Totaal passiva

929

869

871

881

Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is gebaseerd
op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting
van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus waarbij de
directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en
hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt
naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt
opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden
zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 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. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22.
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond en heeft de komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker
wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet moet worden om
gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te
blijven.
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. Afgelopen jaren
is het leerlingaantal licht gestegen, maar voor de komende jaren wordt een daling verwacht. Een dalend
leerlingaantal leidt tot een daling van de bekostiging. De beheersing van dit risico kan grotendeels opgevangen worden doordat de bekostiging werkt met een t-1 systematiek. Zo bepaalt de telling van 1 oktober 2018
de bekostiging van schooljaar 2019/20. Hierdoor kan tijdig geanticipeerd worden op een daling van de bekostiging.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. Als deze zaken zich voordoen
kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op
onverwachte lasten. 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.
Tot slot is op basis van het integraal huisvestingsplan van de gemeente in de begroting rekening gehouden
met vervangende nieuwbouw in 2030. Het onderhoudsplan loopt dan ook tot deze periode. Wanneer de
Jaarverslag 2018 – Juliana van Stolbergschool te Poederoijen – pagina 38

gemeente hierop terugkomt kan dit leiden tot een wijziging van de dotatie. Op korte termijn is dit risico
beperkt.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s
rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor
dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.
Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur:
- Governance structuur. Door de voorgenomen fusie zal dit risico verkleinen.
- Verwacht lerarentekort. Dit is een actueel probleem. Het is de grote vraag hoe de continuïteit van
het onderwijs gewaarborgd zal kunnen blijven.
- Onderwijskwaliteit. Dit item hangt samen met het lerarentekort. Als het tekort doorzet waardoor er
minder gekwalificeerde leraren ingezet kunnen worden, zal dit onmiskenbaar gevolgen hebben voor
het niveau van de onderwijskwaliteit.
- Werkdrukbeleving. Dit is een onderdeel dat verschillend ervaren wordt. De ervaren werkdruk is
groot. Ook zullen we alert blijven op politieke ontwikkelingen waarbij de school wordt aangewezen
als vindplaats van problemen of als de plek waar maatschappelijk problemen moeten worden aangepakt zonder dat daar adequate middelen en mogelijkheden tegenover staan.
Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar
financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt
van een 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. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.
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11. Verantwoording besteding werkdrukmiddelen
We zijn blij dat de overheid erkenning heeft voor de werkdruk in het primair onderwijs. De beschikbare middelen komen voor een deel tegemoet aan de ervaren knelpunten. In goed onderling overleg met het team,
de schooldirectie, de Medezeggenschapsraad en de Toezichthouder is besloten de middelen beschikbaar te
stellen op niveaus:
- Organisatie
- Onderwijsondersteuning
- Onderwijs-impuls i.v.m. specialisatie
Er is een conciërge aangesteld die op organisatorisch vlak de leerkrachten, ondersteuners en directie ontzorgt. Daarnaast zijn de middelen ingezet voor extra handen in en rond de klas door OOP-ers.
Ook zijn er collega’s die zich specialiseren in bepaalde vakgebieden. Zo is er een collega die een diepere
verkenning doet op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Tevens beschikt de school over leerkrachten
die zich hebben gespecialiseerd op het gebeid van rekenen en taal. Zij zijn aangesteld als rekencoördinator
en taalcoördinator.
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing.
Begroting 2018 Realisatie 2018
Ontvangen subsidie

12638

17390

Loonkosten OP
Loonkosten OOP
Overige kosten
Resultaat

6600
6499
3.000
16099

6600
10790
3000
17390
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

2018

2017

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

123.847
3.353

132.779
127.200

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

81.007
720.914

132.779
74.988
712.420

801.921

787.408

929.120

920.187

Eigen vermogen

674.281

694.295

Voorzieningen

146.864

127.849

Kortlopende schulden

107.976

98.043

Totaal

929.120

920.187

Totaal
PASSIVA

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De besturen van de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gameren en
de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Poederoijen hebben besloten dat
beide verenigingen per 1 augustus 2019 worden gefuseerd. De schoolactiviteiten van de School met de Bijbel en de
Juliana van Stolbergschool zullen worden voortgezet onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van een
nieuwe nog op te richten vereniging.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Overige baten

2017

1.019.087

962.054

987.898

30.100
76.651

12.500
98.055

41.215
37.695

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2018

1.125.838
884.159
33.326
54.359
172.906

Totaal lasten

1.072.609
815.648
35.720
56.500
115.575

806.282
33.007
66.142
129.533
1.023.443

1.034.965

18.912-

49.166

31.843

Financiële baten en lasten

1.102-

1.750

RESULTAAT BOEKJAAR

20.014-

50.916

Saldo baten en lasten

1.144.750

1.066.808

6831.775

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat
over 2018 ad € -20014 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

6.02513.98920.014-

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
2018

2017

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

18.91233.326
19.015

31.843
33.007
17.489

52.341
Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

6.0199.933

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

8.23624.666
3.914

16.430

37.343

98.769

1.102-

Totaal

50.496

681.102-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

68-

36.241

98.701

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa
Mutaties overige financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie van liquide middelen

24.3943.353-

27.7478.494

72.019-

72.01926.682
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

17 juni 2019

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.
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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 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.
Eigen vermogen

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

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

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de 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 € 600 per FTE.
Kortlopende schulden

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

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.
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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 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal
Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is
gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)
De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.
De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:
(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

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

2018

2017

0,73
0,88
7,43
7,43
-1,78%
82,53%
54,01%

0,75
0,89
8,03
8,03
2,98%
86,26%
56,84%

47

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Cum.
Afschrijving

Aanschafprijs

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

185.699

74.129

111.570

7.413

1.380

21.221

96.382

184.730

88.347

84.651

63.443

21.208

16.982

2.992

7.733

27.464

70.846

43.381

Totaal

270.350

137.572

132.779

24.394

4.372

28.954

123.847

255.575

131.729

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Afschrijvingen

Desinvestering

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

8.382

7.002

1.380

30.787

27.795

2.992

Totaal

39.169

34.797

4.372

Financiële vaste activa
Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen
en verstrekte
leningen

Desinvesteringen
en aflossingen

Waardeveranderingen

Boekwaarde
31-12-2018

Overige vorderingen

-

3.353

-

-

3.353

Totaal

-

3.353

-

-

3.353

Toelichting financiële vaste activa
De overige vordering betreft een transitievergoeding waarvoor vanaf 01-04-2020 compensatie kan worden aangevraagd bij het
UWV.
Vorderingen
2018

Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR's

2017
28.501

16.544

42.625

48.809

-

2.517

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

5.258

2.494

4.623

4.623

Totaal

9.880

7.118

81.007

74.988

Liquide middelen
2018

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

Totaal

2017

185

449

720.729

711.972
720.914

712.420

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen
Stand per 1-1-2018

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2018

Algemene reserve
Algemene reserve

489.203

6.025-

-

483.178

489.203

483.178

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve PSZ

209.274

13.989-

4.182-

0

-

195.285
4.182-

205.092

Totaal

694.295

191.103

20.014-

-

674.281

Voorzieningen
Stand per 1-12018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2018

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

9.616

-

-

985

8.630

-

8.630

118.233

20.000

-

-

138.233

74.565

63.668

Totaal

127.849

20.000

-

985

146.864

74.565

72.299

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-12018

Jubileumuitkering

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2018

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

9.616

-

-

985

8.630

-

8.630

9.616

-

-

985

8.630

-

8.630

Kortlopende schulden
2018

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

2017
43.624

19.238

21.616

27.550

13.131

9.640

6.384

15.234

84.755

71.662

Overlopende passiva
Vakantiegeld en -dagen
Overlopende passiva

Totaal

23.221

26.381
23.221

26.381

107.976

98.043
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Ontvangen t/m
verslagjaar

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

niet van toepassing
-

-

Bedrag van
toewijzing

Stand begin
verslagjaar

Totaal

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

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Saldo nog te
Stand ultimo besteden ultimo
verslagjaar
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

-
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

Begroting 2018

2017

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

942.042

888.735

919.826

Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

37.153

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage
SWV

Totaal

34.214

31.530

37.153

34.214

31.530

39.893

39.105

36.542

1.019.087

962.054

987.898

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en subsidies
Overig

30.100

Totaal

12.500

41.215

30.100

12.500

41.215

30.100

12.500

41.215

-

55.980

320

Overige baten
Ouderbijdragen

Overige
Verenigingsbaten
Overige baten personeel
Overige

Totaal

60.423

21.500

28.366

-

-

595

16.228

20.575

8.414

76.651

42.075

37.375

76.651

98.055

37.695
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2018

Begroting 2018

2017

Personeelslasten

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

627.453

564.061

614.561

105.864

89.466

101.392

3.026

-

3.217

19.670

17.434

20.356

82.640

70.487

80.826

838.653

741.448

820.352

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

Totaal overige

Af: uitkeringen

Totaal

98565.181

-

843

16.000

70.285

15.865

15.000

9.734

16.025

5.000

1.637

7.645

1.500

1.020

16.677

10.000

23.224

3.554

1.000

4.764

-

7.500

-

3.808

18.200

2.379

63.574

58.200

42.757

127.770

74.200

113.885

82.264884.159

815.648

127.955806.282

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 15 FTE. (2017 16)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

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

-
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-

22.601

27.173

25.011

10.725

8.100

7.996

Totaal

33.326

35.720

33.007

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

Totaal

748

500

-

4.729

3.500

10.459

12.291

12.000

19.165

10.537

15.000

9.940

1.493

1.500

1.354

20.000

20.000

20.000

2.890

2.000

4.012

1.671

2.000

1.213

54.359

56.500

66.142
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2018

Begroting 2018

2017

Overige lasten

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

19.430

17.500

17.882

2.450

3.300

3.728

1.573

1.000

1.924

-

335

31.615

221-

22.900

18.998

19.181

5.000

9.343

74.029

49.700

52.211

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

4.647

1.000
4.647

1.539
1.000

1.539

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

36.669

31.500

31.409

15.178

8.000

11.839

6.361

3.500

10.309

330

4.000

462

58.538

47.000

54.019

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Overige

2.060

1.500

2.413

1.878

1.000

1.407

581

700

768

2.403

1.500

1.442

593

1.000

772

-

300

14

28.178

11.875

14.946

Totaal

35.693

17.875

21.763

172.906

115.575

129.533

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

2.450

3.300

3.728

2.450

3.300

-

1.750

3.728

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten

1.102-

-

68-

Totaal

1.102-

1.750

68-

-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

Statutaire naam

Berséba

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Vereniging

Utrecht

nee

nee

nee

Overige

Deelnamepercentage

n.v.t.
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WNT-verantwoording 2018 - Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag
van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Reformatorische Grondslag is berekend
conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 111000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Totale bezoldiging

E.S.P. van
Kranenburg
directeur
01/01 - 31/12
0,35
nee

€ 38.850
€ 27.122
€ 4.430

€ 31.552

€ 31.552

Gegevens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (fte)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017

directeur
01/01 - 31/12
0,4

€ 40.660
€ 38.165
€0
€ 38.165
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Achternaam
Jager
Steenbergen
Mans
Schenkeveld
Klinken
Fortuijn
Spek
Quick

Tussenvoegsel
de
van
van
van der

Voorletters
D.C.
P.J.H.
C.H.
J.
L.A.
G.
C.J.
T.

Functie(s)
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

2018 afgetreden

1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een
WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft
als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van
onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op
tabel 1a of 1d.
Bedragen x € 1
E.S.P. van Kranenburg
Naam andere WNT-instellingen
Is werkzaam in dienstbetrekking bij de
Vereniging tot het Verstrekken van
volgende andere WNT plichtige instelling(en)
Basisonderwijs op Gereformeerde
als topfunctionaris niet zijnde een
Grondslag te Gameren
toezichthoudende topfunctionaris
Gegevens overschrijding/ Onverschuldigde betaling door de cumulatie van functies als topfunctionaris in
dienstbetrekking, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, bij meerdere WNT-instellingen
De reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Onverschuldigde betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
N.v.t.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring

59

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging tot het verstrekken van primair
onderwijs op reformatorische grondslag te Poederoijen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het
verstrekken van primair onderwijs op reformatorische grondslag te
Poederoijen op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 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 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het verstrekken van primair onderwijs op
reformatorische grondslag te Poederoijen 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.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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;
de 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 2018 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 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
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, 17 juni 2019
Van Ree Accountants
Was getekend
drs. K.H. Hille RA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL

2018

Begroting 2018

2017

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en
- subsidies
Overige baten

1.019.087

962.054

987.898

5.000
16.228

20.575

3.000
9.008

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

1.040.315

840.406
33.326
54.359
117.147

982.629

784.942
35.720
56.500
80.800
1.045.238

999.907

760.123
33.007
66.142
105.691
957.962

964.964

34.943

Saldo baten en lasten

4.923-

24.667

Financiële baten en lasten

1.102-

750

Netto resultaat

6.024-

25.417

68-

34.875
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

2018

Begroting 2018

2017

Baten
Ouderbijdragen
Ledencontributies
Collecten kerken/donaties/giften
Opbrengsten acties
Bijdragen overblijven
Bijdragen m.b.t. fondsen

1.006
1.015
1.700
13.906

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Kosten begeleiding/ondersteuning
Representatiekosten
Leerlinggebonden activiteiten
Lasten overblijven
Lasten peuterspeelzaal
Lasten m.b.t. fondsen
Overige lasten

1.000
1.000
1.500
18.000
17.626

2.068
6.885
1.022
1.011
100
19.457
1.072

31.615

Saldo baten en lasten

13.989-

Netto resultaat

21.500

1.000
1.200
1.200
500
18.000
1.000

Totaal lasten

Financiële baten en lasten

320
940
1.156
14
1.338
17.512

-

13.989-

21.280

2.129
707
998
1.432
163
12.994
575

22.900

1.400-

18.998

2.282

1.000

400-

-

2.282
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN PEUTERSPEELZAAL

2018
Baten
Vergoedingen gemeente VVE
Ouderbijdragen

25.100
42.797

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Netto resultaat

Begroting 2018

12.500
55.980
67.897

43.753
8.000
16.144

2017

38.215
7.406
68.480

30.706
11.875

45.621

46.159
3.640
1.204

67.897

42.581

-

25.899

51.003
5.382-

68

