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1.

Schoolbestuur

Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie
eruit? Waar staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier
samengewerkt?

1.1 Organisatie
Contactgegevens
•
•
•
•
•
•

Stichting ter behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op
reformatorische grondslag te Achterberg
38222
Ruiterpad 83, 3911 SK Achterberg
0317-614388
info@willemteellinckschool.nl
www.willemteellinckschool.nl

Overzicht scholen
Willem Teellinckschool

Contactpersoon
Met wie kan er contact op worden genomen met vragen naar aanleiding van het
bestuursverslag?
• H. Koster
• Directeur
• 0317-614388

Juridische structuur
Stichting - KvK 41179295

Organisatiestructuur
Het bestuur kent de juridische vorm van een stichting. Deze stichting beheert één school,
te weten de Willem Teellinckschool te Achterberg. Het bestuur van de stichting bestaat
uit zeven leden. Binnen het bestuur is er een verdeling van taken gemaakt door de
instelling van een voorzitter, 2e voorzitter, een secretaris, 2e secretaris, een
penningmeester, 2e penningmeester en een algemeen adjunct. Het bestuur kende in het
onderhavige verslagjaar geen wijziging in samenstelling.
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Governance code
In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het
bestuur maakt integraal gebruik van de Code Goed Bestuur (bijlage)

Functiescheiding
Het bestuur heeft gekozen voor het concept van beleidsvormend besturen. Voor haar houdt dit
in dat er op strategisch niveau door het bestuur kaders worden gesteld en zij er op toeziet dat
het door het management gevoerde beleid binnen deze kaders plaatsheeft.
De wijze waarop het bestuur van de Willem Teellinckschool haar school wil besturen is
verwoord in het bestuursconcept opgenomen in het strategisch bestuursbeleidskader. Daarin
staat o.a. beschreven voor welke bestuursstijl gekozen is, de wijze waarop de bestuurders
benoemd worden, welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende bestuursleden
hebben en aan welke gedragscodes men zich wil houden. De schakel tussen bestuur en directie
is gelegen in het strategisch bestuursbeleidskader. Dit document is voor zowel het bestuur als
de directie de basis waarop zij elkaar kunnen aanspreken. Onder invloed van bestuurlijke
schaalvergroting en andere ontwikkelingen is in een aantal situaties de bestuurskolom langer
geworden. Niet alleen het bestuur bestuurt, maar ook de directeur van de school oefent
gedelegeerde bestuurlijke taken en bevoegdheden uit. De praktijk wijst uit dat er behoefte is
om duidelijkheid te verschaffen over de afstemming van bestuurlijke taken en bevoegdheden
tussen de verschillende geledingen, die met elkaar de besturingskolom vormen. In het
strategisch bestuursbeleidskader wordt die verdeling van taken en bevoegdheden van het
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bestuur en de directie verhelderd. In dit document, waarin het bestuur ook de uitspraken heeft
geformuleerd voor het beleid, worden de strategische doelen van de schoolorganisatie voor de
verschillende onderwerpen beschreven. Per onderwerp wordt aangegeven welke kaders en
welke handelingsruimte de directie heeft bij het realiseren van de doelen. Tevens legt het
bestuur in het strategisch bestuursbeleidskader vast op welke wijze en met welke middelen ze
het proces dat in gang gezet wordt om de doelen te bereiken gaat volgen en evalueren. Daartoe
is een beleid- en begrotingscyclus vastgesteld. In deze beleid- en begrotingscyclus staat
wanneer de verschillende bestuurstaken uitgevoerd moeten worden, maar hierin staan ook de
momenten waarop de directie rapporteert aan het bestuur over de uitvoering van de aan hem
gedelegeerde taken. Om het beleid en de strategische doelen te verwezenlijken in de
schoolorganisatie worden door de directeur na overleg met het team beleidsplannen geschreven.
Deze beleidsplannen zijn een nadere uitwerking en concretisering van het door het bestuur in
het strategisch bestuursbeleidskader vastgelegde beleid. Deze beleidsplannen worden heel
concreet uitgewerkt in jaarplannen, opgesteld door de directeur met medewerking van zijn
team. Over de voortgang van het proces dat in gang gezet is om het bestuursbeleid tot uitvoer
te brengen, rapporteert de directeur aan het bestuur via de zogenaamde managementrapportage.
Met het vaststellen van de opzet voor de managementrapportage wordt bedoeld, dat er vooraf
afspraken wordt gemaakt over de aard van de gegevens die door de directie aan het bestuur
worden gerapporteerd en de manier waarop dat gebeurt. Volgens een vast format komen zo alle
relevante zaken aan de orde. Er is ook sprake van rapportage vanuit de school naar buiten. Via
de schoolgids vindt er een beknopte rapportage plaats richting de ouders m.b.t. de voor hen
relevante onderwerpen. Daarnaast is een gedeelte van de rapportage ook terug te vinden in het
jaarverslag.
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en
intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd
gezag te delegeren naar de directeur en daar toezicht op te houden. Het bevoegd gezag heeft
kaders en doelen in het strategisch beleid vastgesteld en ziet erop toe dat beleid dat wordt
uitgevoerd, past binnen deze kaders.
De wijze waarop het bevoegd gezag wordt gekozen, staat in de statuten. In het
managementstatuut (bijlage) staat welke bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd
naar de directeur.
Betaalde- en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en toezichthouders blijven
vanwege privacy-redenen achterwege.
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1.2 Profiel
Missie en visie
De missie van het bestuur is het verzorgen van onderwijs dat erop gericht is om de kinderen op
te voeden en te onderwijzen vanuit en in overeenstemming met Gods Woord en de daarop
gegronde Drie Formulieren van Enigheid.
Onze kernopdracht is daarbij: De basisschool draagt er zorg voor de haar toevertrouwde
kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te
leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend
voortgezet onderwijs. Het doel van die opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren
stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren. De school hoopt hiermee te mogen
bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving
zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.
De volgende kernwoorden zijn bij die opvoeding richtinggevend: verantwoording, afbakening
en gerichtheid.

Kernactiviteiten
Het bestuur is er van overtuigd dat ieder kind met eigen mogelijkheden en
talenten de ruimte en aandacht moet krijgen die het verdient; zij spant zich
in voor alle leerlingen een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken. De
beste onderwijskansen voor elk kind zoekt zij thuis nabij in het dorp
Achterberg. Waar nodig wordt sociaal-maatschappelijke zorg gecombineerd
met onderwijs en ondersteuning. Als einddoel zien we een actieve deelname
in de samenleving; voor het zover is dragen we onze leerlingenpopulatie met
een passend advies over aan het voortgezet onderwijs.

Strategisch beleidsplan
Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ons
onderwijs sluit dan ook aan op en ligt in het verlengde van de opvoeding in het gezin en is onder
meer gericht op de overdracht van de op Gods Woord gegronde normen en waarden. Als school
rusten wij onze leerlingen toe voor de toekomstige deelname aan de samenleving vanuit het
perspectief dat de mens geschapen is om tot Gods eer te leven. In ons onderwijs heeft de
leerkracht een centrale rol. Hij dient identificatiefiguur te zijn, draagt kennis over en begeleidt
leerlingen bij het proces van kennisverwerving.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken en dat elke leerling op zijn eigen
niveau kan functioneren en presteren. We zijn het als christelijke school aan onze grondslag
verplicht kwalitatief goed onderwijs te bieden. De mate van de kwaliteit is slechts beperkt
meetbaar, omdat een aantal essentiële factoren niet te kwantificeren zijn. Voor een nadere
uitwerking van de zienswijze en uitgangspunten verwijzen we naar de onderliggende
beleidsplannen en dan vooral het Schoolplan en het Personeelsbeleidsplan en het strategisch
Bestuursbeleidsplan/werkdocument Meesterlijk besturen.
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1.3 Identiteit
Toegankelijkheid & toelating
De basisschool draagt er als onderwijsinstituut zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in
overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te
vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend
voortgezet onderwijs. Zij hoopt daarmee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en
opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van
Gods Woord
Onze school vervult voor Achterberg en omgeving een op een dorp gerichte streekfunctie voor
het reformatorisch onderwijs. De kinderen komen uit gezinnen die een binding hebben met een
kerk, zoals de Hersteld Hervormde Gemeente, de Hervormde Gemeente binnen de PKN, de
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Gereformeerde Gemeente (in Nederland).
Van ouders wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de school onderschrijven en de
schoolregels in acht nemen.

Geografische gebieden en afnemers
Achterberg is een dorp in de gemeente Rhenen, in de
Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft ca.
1660 inwoners (2018). Achterberg is een agrarisch
dorp met monumentale boerderijen. Verder is er een
benzinepomp, een fietsenmaker, een café, een
christelijke basisschool en een dorpshuis. De
mogelijkheden van een multifunctioneel centrum geeft
verder kleuring aan het dorp. Het gaat om een
winkelcomplex met appartementen voor senioren en
beginners erboven. In het gebouw is o.a. een bank,
een kapper en een supermarkt opgenomen. Dit in
verband met de uitbreiding van Achterberg met
Achterberg West. Ook zijn er in Achterberg 3 kerken:
Hervormde Gemeente Achterberg, Hersteld
Hervormde Gemeente en Oud Gereformeerde
Gemeente. De meeste inwoners van Achterberg
hebben een christelijke achtergrond, hetgeen mede blijkt uit hun betrokkenheid bij een van de
genoemde kerkgenootschappen in het eigen dorp of in de buurtgemeenten Rhenen, Kesteren en
Veenendaal.

Projecten
In het perspectief van de structurele afname van het aantal ouders dat reformatorisch onderwijs
voorstaat en de doorgaande verkleining van de gezinnen met daartegenover de lichte aanwas
van het aantal inwoners door het nieuwbouwproject De Molenhoek (8 woningen) en ’t
Boerenerf (10 woningen) lijkt het aannemelijk dat het leerlingaantal (ongeveer 163 leerlingen)
de komende periode zal dalen en niet meer zal stijgen.
In de achterliggende tijd heeft de keuze voor identiteitsgebonden methodieken geleid tot een
toename van de uitgaven voor onderwijsleerpakket (met name de invoering van de taalmethode
Taalactief leidt tot hogere kosten voor met name het verbruiksmateriaal). In het toekomende
jaar worden de vervolgstappen gezet om deze kostenstijgingen structureel aan te passen.
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Door de maatschappelijke nadruk die er ligt op de participatie in een democratische
samenleving en de daarmee gepaard gaande antipathie tegen Bijbels genormeerd onderwijs is
het voor de school van belang om kennelijk te investeren in beleid ten aanzien van goed
burgerschap en heldere profilering van het gedachtegoed. Dat brengt met zich mee dat er
financiën beschikbaar gesteld moeten worden voor de ontwikkeling en uitvoer van methodieken
op het gebied van sociale vorming en kwaliteitszorg.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Door de ligging van de Willem Teellinckschool in het dorp Achterberg met de aangegeven
christelijke achtergrond is een groot aantal leerlingen afkomstig uit het dorp (ongeveer 60 %
van de jeugd uit Achterberg-oude kern bezocht de school). In de nieuwe woonkernen,
Achterberg-Oost (ongeveer 40% van de daar wonende jeugd) en Achterberg-West (ongeveer
30% van de daar wonende jeugd) neemt het aantal op het reformatorisch onderwijs gerichte
ouders gestaag af. In de prognoses voor de toekomstige leerling populaties moet met deze
trendmatige ontwikkeling rekening gehouden worden aangezien de school met haar eenduidige
toelatingsbeleid haar bedding in de reformatorische gezindte heeft.
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1.4 Dialoog
Belanghebbende
Het management van de school werkt in het verband van scholen met een reformatorische
grondslag in de regio Utrecht/Gelderland samen met de scholen in Veenendaal, Barneveld,
Kootwijkerbroek, Scherpenzeel, Woudenberg, Doorn, Rhenen en Ede (VEBAKOWOSZ). Dit
geschiedt op vrijwillige basis en richt zich met name op het uitwisselen van kennis en het
gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.
Daarnaast participeert de school in de verbanden van de gemeente Rhenen op het gebied van
VVE en de lokale educatieve agenda. Daarbij worden subsidiegelden ingezet op de genoemde
gebieden.

Klachtenbehandeling
Er zijn geen klachten van ouders, personeel of overige belanghebbenden in het afgelopen jaar
behandeld. Het bestuur maakt gebruik van de VGS-klachtenregeling.

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

2.1 Onderwijs en kwaliteit
Onderwijskwaliteit
•

Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?

Onderwijs en ondersteuning geven is de kernactiviteit van onze scholen. We gaan daarbij uit
van het principe: “de leraar doet er toe”. De school richt zich primair op de kennis en de
vaardigheden die nodig zijn om de basisvakken (Nederlands en rekenen en wiskunde) goed te
beheersen. Daarnaast vinden we de brede vorming en de persoonsvorming van belang. In alle
gevallen werkt de school doelgericht. De leraren verzamelen data (uitkomsten van toetsen en
observaties), analyseren deze en stellen vervolgens hun handelen bij. Op de school wordt
handelingsgericht gewerkt: daar waar mogelijk houden de leraren rekening met de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het school- ondersteuningsprofiel van de school
staat beschreven hoe de school gestalte geeft aan de zorg en begeleiding, en wat de
mogelijkheden zijn voor extra-begeleiding.
•

Op welke manier heeft het bestuur zicht op onderwijskwaliteit?

Het onderwijs is de laatste jaren meer in een klimaat terecht gekomen van kwaliteit leveren,
resultaten boeken en daarvan verantwoording afleggen aan ouders en andere stakeholders.
De overheid trekt zich steeds meer terug en legt de verantwoordelijkheid van het onderwijs bij
de besturen. De ouders worden gezien als educatieve partners van de scholen. Het creëren van
een veilige en betrouwbare werk- en leeromgeving op de scholen is een belangrijk
aandachtspunt.
Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd waardoor besturen een zorgplicht hebben
gekregen om alle kinderen te plaatsen in een school van onze organisatie of op een andere
school in ons Samenwerkingsverband. In onze maatschappij zijn de gezinssamenstellingen en
de relatievormen de laatste jaren veranderd. Er zijn meer zorgen gekomen om kinderen die
niet goed functioneren en soms ontsporen. De jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de
gemeenten geworden. De school heeft een opvoedende taak van de overheid gekregen en
heeft gestructureerd overleg met de gemeenten.
De uitdaging voor onze scholen is om kwalitatief goed onderwijs te geven. We hebben hoge
verwachtingen van de personeelsleden en van de kinderen. Ons doel is dat kinderen zich
optimaal ontwikkelen in een vertrouwende omgeving waarin ze zich veilig en gewaardeerd
voelen. We geven veel aandacht aan handelings- of doelgericht werken en willen de talenten
van de kinderen ontwikkelen. De hoogbegaafde leerling heeft op onze scholen evenveel
aandacht nodig als de leerling die moeite heeft met het leren.
Het welzijn van kinderen, ouders en personeelsleden in onze scholen is voor ons heel
belangrijk. Voor leerkrachten is het belangrijk om de kinderen die zorg te geven die ze nodig
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hebben. Door de veranderende gezinssamenstellingen wordt er een opvoedende taak bij de
leerkrachten neergelegd.
We besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, lezen en spellen. We geven les
in veilige, goed uitgeruste schoolgebouwen en maken gebruik van moderne onderwijs- en
leermiddelen.
We zijn ons er ook van bewust dat we de kinderen voorbereiden op de maatschappij. Voor de
scholen is het een uitdaging om de groeiende opvoedende taak goed vorm te geven.

Speerpunten 1 en 2
1. De school werkt opbrengstgericht. De opbrengsten richten zich op zowel de cognitieve als
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (welbevinden).
2. De school heeft een duidelijke visie en missie op onderwijs.
Richtinggevende uitspraak
Domein: ONDERWIJS

A

Resultaten

Speerpunt 1

1.

Het bestuur hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs:
• (boven)gemiddelde opbrengsten
• een visie op onderwijs voor de school
• oog voor onderwijskundige vernieuwingen
• doorgaande lijn met voorschool
• ontwikkelingen ict worden gevolgd
• zelfstandigheid/autonomie en talenten
• goede overgang naar het voortgezet onderwijs
• Engels als internationale taal
• excelleren op een thema
•

onderzoekend leren.

Speerpunt 2
2.

Het bestuur hecht aan Passend Onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen.

Speerpunt 3
3.

De school werkt opbrengstgericht. De opbrengsten richten zich op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (welbevinden).
Indicatoren/kengetallen:
• De tussenopbrengsten voor lezen, rekenen en spelling liggen binnen 3 van de 4 jaar voor de school op de gemiddelde norm van de inspectie.
• De school heeft hiervoor haar eigen ambities geformuleerd.
• De eindopbrengsten van de school (de Cito-eindscore) liggen twee keer in de 3 jaar voldoende of bij voorkeur boven het landelijk gemiddelde. (hard control)
• De school scoort minimaal voldoende bij een inspectiebezoek
• Er is een doorgaande lijn met de voorschool. Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen school en voorschool.
• Er is een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.
• 80% van de kinderen kan het niveau van het voortgezet onderwijs waar voor gekozen is aan.
• In alle lagen van de organisatie wordt de zelfstandigheid en betrokkenheid het samenwerkend leren bevorderd zodat talenten zich kunnen ontwikkelen en opgedane kennis wordt gedeeld.
• Het onderzoekend leren wordt bevorderd. Elke school formuleert op welke wijze zij het onderzoekend leren bij kinderen bevordert zodat ze hierdoor de wereld om zich heen op een actieve manier leren
onderzoeken en ontdekken.
De school heeft een duidelijke visie en missie op onderwijs.
Indicatoren/kengetallen:
• De school herijkt zijn visie en missie op onderwijs om de 4 jaar en formuleert deze op heldere wijze in het schoolplan.
• De school heeft een actueel schoolondersteuningsprofiel.
• De school formuleert op welke wijze zij elk kind biedt wat het nodig heeft, hoe zij de mogelijkheden van elk kind optimaal benut en de talenten van elk kind tot ontwikkeling brengt.
• De school formuleert op welke wijze zij de betrokkenheid van elk kind bevordert.
De school zorgt er voor dat er aandacht is voor internationalisering van het onderwijs:
• De visie en de ambities zijn verwoord in het schoolplan en in de schoolgids.
• Engels wordt minimaal 60 minuten per week gegeven in de bovenbouw en zo mogeljk - minimaal 30 minuten - in de onderbouw. In de groepen 7 en 8 moet 80% van de kinderen voldoende scoren op
de toetsen.
• 80% van de kinderen heeft een goede doorgaande lijn in Engels met het voortgezet onderwijs.
De school werkt aan onderwijskundige vernieuwingen en heeft een eigen beschreven schoolconcept.
• de visie en de ambities zijn beschreven in het schoolpan en in de schoolgids.
• over vier jaar heeft de school een thema waarin het excelleert en heeft dit beschreven in de schoolgids.
• over vier jaar weet 80% van de ouders waarin de school excelleert en zich hiermee profileert.
• de school staat open voor en springt in op nieuwe ontwikkelingen ter versterking/ondersteuning van het onderwijs.
• ict wordt optimaal ingezet ter versterking/ondersteuning van het onderwijs.
• de directie is op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden die de ict biedt en deze worden ingezet wanneer dit de kwaliteit van het onderwijs verbetert en financieel verantwoord is.
•

•

De school richt zich op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (welbevinden).

•

o De school gebruikt een Cotan gecertificeerd SEO programma om jaarlijks de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
De uitslag is bovengemiddeld.
o De school bevraagt de leerlingen om de twee jaar door middel van een vragenlijst Sociale veiligheid (WMK) gericht op hun welbevinden in de school en rapporteren hierover aan het bestuur.
De groepsscore is bovengemiddeld.
(Officiële) Klachten worden conform de procedures afgehandeld. De directeur rapporteert jaarlijks aan het bestuur.

Het bestuur hecht eraan dat de kinderen die de Willem Teellinckschool bezoeken met plezier naar school gaan.

•

De school heeft een actueel schoolondersteuningsprofiel en heeft ambities geformuleerd.

• Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor leerlingen voor wie een beroep wordt gedaan op extra ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het
samenwerkingsverband middelen toewijst.
• De school gebruikt handelingsgericht werken en heeft dit in 2020 bij minimaal drie hoofdthema’s ingevoerd. Dit zijn rekenen, taal, lezen, spelling en/of gedrag.
• De school heeft beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen opgesteld en werkt hiermee.
o Leerkrachten met hoogbegaafde leerlingen beschikken over voldoende kennis en vaardigheden.
o 80% van de ouders en van de kinderen is tevreden over dit aanbod in de groep.
o 80% van de ouders en van de kinderen is tevreden over het aanbod in de plusgroep.

Op welke manier werkt het bestuur aan onderwijskwaliteit en de waarborging hiervan?

Door het opstellen van een bestuurlijk beleidskader waarbinnen de opbrengsten met
indicatoren en de benodigde frequentie van meting worden aangegeven. De speerpunten
worden via een prioriteitenplanning in een jaarplanning uitgewerkt.
•

Hoe verantwoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit?

Door jaarlijkse managementrapportage via het bestuurlijk toezichtkader – door rapportage in
de schoolgids – door opname van de gegevens in Scholen op de kaart.
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Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit
en met welke resultaten? Beschrijf per doel:
• Het doel/beleidsvoornemen
Standaard 1 Opbrengsten

Opbrengsten

Resultaten en doelstellingen
1. De onderwijsopbrengsten zijn voldoende en naar tevredenheid; er wordt hierin onderscheid gemaakt in cognitieve,
sociaal-emotionele, burgerschap en overige opbrengsten. Welbevinden van leerlingen behoort tot de opbrengsten.
2. De school heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie.
3. De school voldoet aan het omschreven niveau van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband.
4. De school heeft het kwaliteitssysteem geïmplementeerd.
5. Ouders, leerlingen en partners zijn tevreden over aanbod en resultaten.
6. De school hanteert een eindtoets
7. De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs vorm te geven

1. Onderwijskwaliteit

Onderdelen
1.1 Onderwijsopbrengsten
1.2 Basiskwaliteit Onderwijsinspectie
1.3 Basisondersteuning SWV / Passend Onderwijs
1.4 Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg
1.5 Tevredenheid ouders, leerlingen en partners
1.6 Systeem van tussen- en eindtoets
1.7 Samenwerkingsverband

Indicatoren
De school voldoet aan de schoolstandaard
De school voldoet aan minimaal "voldoende" beoordeling
De school voldoet aan de minimumeisen van het samenwerkingsverband
De school gebruikt de cyclus van ParnasSys/WMK met minimaal een 3 als resultaat
De school komt gemiddeld op een 3 score
De school hanteert CITO LOVS
De school werkt in het samenwerkingsverband Berseba

Frequentie
2x per jaar
1x per 4 jaar
1x per jaar
volgens cyclus WMKPO
1x per 2 jaar
2x per jaar
4x per jaar

Ambitie 1
1. De school heeft het spellingonderwijs op het niveau van de schoolstandaard

Standaard 2 Onderwijsproces

Opbrengsten

Resultaten en doelstellingen

2.1 Aanbod
Onderdelen
2.1 Dekkend aanbod
2.2 Inspectie-eisen
2.3 Lesrooster
2.4 Gedifferentieeerde leertijd
2.5 WMKPO aanbod

1. De school heeft een wettelijk vereist dekkend aanbod
2. De school voldoet minimaal aan de inspectie- eisen
3. De school heeft voldoende uren ingeruimd om per vakgebied aan de verplichte eisen te voldoen
Frequentie
Indicatoren
De school heeft een aanbod voor alle kinderen in de groep
1x per 4 jaar
De school heeft een aanbod voor Top-Basis en Intensieve kinderen
1x per 4 jaar
De school heeft een vastgesteld lesrooster, leertijd, voor alle groepen.
1x per jaar
Leerkachten variëren de leertijd naar de behoefte van de groep.
1x per jaar
De school evalueert het aanbod met behulp van de WMKPO kaarten
1x per 4 jaar

Standaard 2 Onderwijsproces
2.2 Zicht op ontwikkeling
Onderdelen
2.2.1 Procesoverzicht
2.2.2 Fasenplanning
2.2.3 Jaarverslag

Resultaten en doelstellingen
1. De school ontwikkelt planmatig op basis van het strategisch beleid van het bestuur en het schoolplan
2. De school heeft overzicht in welke fase de ontwikkeling zich bevindt
3. De school legt jaarlijks verantwoording af over het bereiken van de afgesproken doelen
Frequentie
Indicatoren
De school heeft haar schoolplan vertaald in een procesoverzicht
De school heeft haar procesoverzicht vertaald in een fasenplanning
De school legt verantwoording aan het bestuur in een jaarverslag

1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar

Standaard 2 Onderwijsproces
2.3 Didactisch Handelen
Onderdelen
2.3.1 Document didactisch handelen
2.3.2 Doorgaande lijn
2.3.3 Borging
2.3.4 Kijkwijzer

Resultaten en doelstellingen
1. De school heeft een duidelijk visie op didactisch handelen
2. De school heeft een éénduidige doorgaande lijn in didactisch handelen
3. De afgesproken doorgaande lijn wordt regelmatig geborgd
4. Voor borging hanteert de school een document en een kijkwijzer
Indicatoren
De school heeft een vastgesteld document didactisch handelen
De school heeft de doorgaande lijn didactisch handelen vastgelegd
De school organiseert klassenconsulaties om de doorgaande lijn te borgen
De school hanteert een genormeerde kijkwijzer

Frequentie
1x per jaar
1x per 4 jaar
2x per jaar
2x per jaar

Standaard 2 Onderwijsproces
2.4 Ondersteuning
Onderdelen
2.4.1 Visiedocument ondersteuning
2.4.2 Doorgaande lijn
2.4.3 Stappenplan
2.4.4 Borgen
2.4.5 Kijkwijzer borging

Resultaten en doelstellingen
1. De school heeft een duidelijke visie op ondersteuning/ passend onderwijs
2. De school heeft een éénduidige doorgaande lijn in ondersteuning
3. De school heeft een beschreven stappenplan t.a.v.de zorgniveaus
4. De afgesproken doorgaande lijn wordt regelmatig geborgd
5. Voor borging hanteert de school een genormeerde kijkwijzer

Indicatoren
1. De school heeft een recent visiedocument t.a.v de ondersteuning
2. Er is een doorgaande lijn in ondersteuning beschreven

3. De school heeft een beschreven stappenplan t.a.v.de zorgniveaus
4. De afgesproken doorgaande lijn wordt regelmatig geborgd
5. Voor borging hanteert de school een genormeerde kijkwijzer

Ambitie 2
2. De school heeft een doorgaande lijn in opbouw van zelfstandig werken
3. De school heeft een genormeerde kijkwijzer op het gebied van OGW
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Frequentie
1x per 4 jaar
1x per 4 jaar
1x per 4 jaar

2x per jaar
2x per jaar

•

Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode groen = behaald/oranje = in
uitvoering)
1. De school heeft het spellingonderwijs op het niveau van de schoolstandaard

Opgesteld om de resultaten van het spellingonderwijs structureel te verbeteren
Investering in tijd en instructiekwaliteit
Verdiepte DATA analyse van de oorzaken van het huidige spellingniveau van de leerlingen –
schoolbrede aanpak
•

Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is
om het te halen en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is

2. De school heeft een doorgaande lijn in opbouw van zelfstandig werken
Opgesteld om de zelfstandigheid van onze leerlingen te versterken en de ondersteuning van
zorgleerlingen te verbeteren.
Investeren in protocolmatige aanpak en leerkrachtbegeleiding
Uitwerken van differentiatiemodel in ondersteuning zorgleerlingen
3. De school heeft een genormeerde kijkwijzer op het gebied van OGW
Opgesteld om het OGW via een herkenbaar protocol uit te voeren
Investeren in opzet kijkwijzer en uitvoering acties volgens protocol
OGW benutten ter verbetering van de resultaten
Internationalisering
•
•

Is er beleid op het thema internationalisering?
Zo ja, wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen?

Op dit moment is er geen beleid op het thema internationalisering

Onderwijsresultaten
www.scholenopdekaart.nl.
Inspectie
Inspectierapport
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/po/id/1587?pagina=1&zoekterm=3911+sk
Visitatie
Bestuurlijke visitatie heeft dit kalenderjaar niet plaatsgevonden.
Wel is er vanuit het Samenwerkingsverband Berseba een bestuurlijke audit afgenomen.
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Passend onderwijs
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling
jaarverslag artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden.
• Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de
middelen vanuit de lumpsum heeft uitgegeven?
Inzet interne begeleiding zorgleerlingen
Remedial teaching binnen en buiten de groep/extra handen in de groep/gericht op
ondersteuning aan leerlingen
Speerpunt 2
2.

Het bestuur hecht aan Passend Onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen.

•

• De school heeft een actueel schoolondersteuningsprofiel en heeft ambities geformuleerd.
• Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor leerlingen voor wie een beroep wordt gedaan op extra ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het
samenwerkingsverband middelen toewijst.
• De school gebruikt handelingsgericht werken en heeft dit in 2020 bij minimaal drie hoofdthema’s ingevoerd. Dit zijn rekenen, taal, lezen, spelling en/of gedrag.
• De school heeft beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen opgesteld en werkt hiermee.
o Leerkrachten met hoogbegaafde leerlingen beschikken over voldoende kennis en vaardigheden.
o 80% van de ouders en van de kinderen is tevreden over dit aanbod in de groep.
o 80% van de ouders en van de kinderen is tevreden over het aanbod in de plusgroep.

Wat zijn de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor het bestuur de
middelen vanuit het samenwerkingsverband heeft uitgegeven?

Inzet interne begeleiding zorgleerlingen
Remedial teaching binnen en buiten de groep/extra handen in de groep/gericht op
ondersteuning aan leerlingen
•

Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen?

Vanuit strategisch beleidsplan Samenwerkingsverband Berseba
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2.2 Personeel en professionalisering
Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van personeel en de
professionalisering en met welke resultaten? Beschrijf per doel:
• Het doel/beleidsvoornemen
• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode)
• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is
om het te halen, zijn er financiële middelen ingezet en wat zijn eventueel de
vervolgstappen
Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de
kwaliteit van een school. We beschouwen de schoolleider (directeur) als de leraar van het
team: hij geeft leiding aan de schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren.
Vanzelfsprekend zorgt de directeur (geregistreerde schoolleider) in de eerste plaats voor zijn
eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelt hij op zijn school een professionele
cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren. Een kernwoord daarbij is
eigenaarschap: hij maakt de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste
aspect: de schoolleider zorgt ervoor, dat hij de leraren uitdaagt en stimuleert om zich passend
te ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar.
Daarbij maakt hij onderscheid tussen startbekwame -, basisbekwame - en vakbekwame
leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn.
Dat ze beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te
optimaliseren. We verwachten van de leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele
ontwikkeling (POP) en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse
gesprekken met de schoolleiding. Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we
“overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak) beschikt onze stichting over een
taak-functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge kwaliteitseisen
gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.

Strategisch Bestuurlijk Beleidskader:
In ons strategisch bestuurlijk beleidskader is een kader opgesteld met de voor de
personeelsontwikkeling belangrijke speerpunten/aandachtspunten.
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E

Richtinggevende uitspraak
Domein: PERSONEEL EN ORGANISATIE

Indicatoren/normen

Speerpunt 10

10.

Het bestuur hecht eraan dat de stichting op een professionele wijze functioneert

Binnen de school wordt een aanspreekcultuur gerealiseerd.
• Het dagelijks handelen van de medewerkers van de school kenmerkt zich door
voorbeeldgedrag inzake feedback geven en ontvangen (soft control).
• De school besteedt minimaal eens in een jaar in een teamvergadering
aandacht aan het werken aan de professionele aanspreekcultuur.
• Eens in de twee jaar heeft iedere medewerker een beoordelingsgesprek,
waarbij de persoonlijke bijdrage aan de aanspreekcultuur wordt besproken.
• Medewerkers spreken elkaar aan op onprofessioneel gedrag, maken
hieromtrent afspraken en zien toe op naleving van deze afspraken.
• De directeur/Managementteam vervult hierin een voorbeeldrol.

Speerpunt 11
11.

De medewerkers van het bestuur blijven zich continu ontwikkelen/scholen, zodat zij
adequaat en modern onderwijs realiseren.
• Elke medewerker heeft een (digitaal) bekwaamheidsdossier, voldoet aan de
competenties leerkracht basisonderwijs en ontwikkelt deze competenties.
• Iedere medewerker volgt jaarlijks een nascholingsprogramma.
• Iedere medewerker heeft om de twee jaar een beoordeling.
De score is minimaal 3 op de schaal van 4.

Het bestuur hecht aan kwalitatief goed personeel.

Speerpunt 12

12.

Het bestuur hecht eraan dat de school een professionele leergemeenschap vormt,
waarbinnen medewerkers in samenwerkingsbreed kader van elkaar leren.

De directeur is toegerust voor zijn taak. Hij

Speerpunt 13

13.

Het bestuur hecht aan een kwalitatief goede directeur.

Speerpunt 14
14.

Het bestuur hecht aan kwalitatief goede leden van het managementteam.

Het bestuur hecht er waarde aan dat personeelsleden zich betrokken weten op de
stichting Willem Teellinckschool.

Speerpunt 16
16.

Het bestuur hecht grote waarde aan het welzijn van de personeelsleden.

Speerpunt 17
17.

Het bestuur hecht aan een bestuursmodel met vrijwillige en betrokken intern
toezichthouders, die op een professionele manier opereren. Ook
onderwijsinhoudelijke kennis moet gewaarborgd zijn binnen het bestuur.

• De personeelsleden weten dat ze een bestuursbenoeming hebben en deel
uitmaken van de stichting Willem Teellinckschool
• De personeelsleden weten dat ze gebruik kunnen maken van vrijwillige
mobiliteit en dat dit kansen biedt voor de ontwikkeling.
• Alle personeelsleden nemen deel aan de bijeenkomst tussen bestuur en
personeel van de Willem Teellinckschool.
• De directeur denkt en handelt in het schoolbelang en in het belang van de
stichting en draagt dit uit.
Iedere medewerker werkt in een veilige omgeving en voelt zich gewaardeerd.
Werkdruk is een punt van aandacht.
• Er is een tweejaarlijkse arbo quickscan Welzijn personeel. De teamscore is
bovengemiddeld.
• De WMK enquête Personeel wordt om de vier jaar afgenomen. De teamscore
ligt boven het gemiddelde.
• Het welzijn van een medewerker wordt besproken in de gesprekscyclus en
jaarlijks in een teamvergadering.
• Het bestuur evalueert jaarlijks haar functioneren (eventueel met een externe
adviseur). Uit deze rapportage blijkt dat het bestuur goed functioneert.
• Beginnende interne toezichthouders dienen verplicht een cursus voor
toezichthouders te volgen bij een daarvoor gecertificeerde organisatie.
• Nieuwe interne toezichthouders worden geworven op basis van de
profielschets voor interne toezichthouders zoals vermeld in het bestuursstatuut.
• Om de vier jaar wordt een Arbo Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
afgenomen. De verbeterpunten worden zo spoedig mogelijk opgelost.
• De school heeft een preventiemedewerker. De school heeft een Arbo-jaarplan.
De directeur rapporteert hier jaarlijks over.
• Op bestuurs- en schoolniveau ligt het ziekteverzuimcijfer onder het landelijk
gemiddelde: 6,44% in 2021.
• De meldingsfrequente ligt op bestuurs- en schoolniveau onder het landelijk
gemiddelde: 1,05% in 2021.
• Jaarlijks wordt een verzuimanalyse opgesteld op schoolniveau.

Speerpunt 18
18.

• is in het bezit van een afgeronde directeursopleiding en ingeschreven in de
RDO, register directeur onderwijs.
• voldoet aan de criteria die het RDO register aan hem stelt. Hij voldoet aan het
beroepsprofiel.
• heeft in een assessment aangetoond dat hij geschikt is voor zijn functie.
• werkt aan zijn ontwikkeling en toont dit aan. Hij stemt jaarlijks met het
bestuur af waarop en op welke wijze hij zich willen blijven ontwikkelen. Dit wordt
afgestemd op de speerpunten van het bestuur en/of de speerpunten van de
school.
• De directeur neemt deel aan een professionele leergemeenschap.
• De directeur heeft een heldere visie op onderwijs en een heldere visie op
leiderschap.
• De directeur kan vanuit zijn/haar visie het team inspireren en motiveren om
blijvend te werken aan de verbetering van het onderwijs.
• De directeur formuleert om de twee jaar voor zichzelf en voor de andere
managementteamleden verbeterpunten voor de leiderschapskwaliteiten.
De Interne begeleider leerlingen zorg en een bouwcoördinator zijn toegerust voor
hun taak.
• Ze zijn in het bezit van een HBO+ opleiding die in het verlengde ligt van hun
specifieke taak.
• Ze voldoen aan de taakbeschrijving.
• Ze tonen hun ontwikkeling aan in het bekwaamheidsdossier.
De personeelsleden zijn betrokken op de stichting en leveren hier een bijdrage aan.

Speerpunt 15
15.

• De organisatie stuurt op de kwaliteit van de medewerkers door te faciliteren
in coaching, (na) scholing en intervisie. Het leren van elkaar, tussen leerkrachten
in de school en tussen scholen onderling, wordt bevorderd.
• Iedere medewerker participeert twee keer per jaar in een
intervisiebijeenkomst in de eigen school en/of tussen scholen onderling.
• Iedere medewerker voert minimaal 1x per jaar collegiale consultatie uit.
• Er worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd binnen verschillende
geledingen (BOCO’s, ib, ICO’s, ict-ers). Minimaal twee keer in een jaar is er een
intervisiebijeenkomst.
• Specifieke kennis van medewerkers binnen de stichting en in het
samenwerkingsverband wordt optimaal ingezet binnen de scholen om zodoende
aanwezige talenten/kwaliteiten te benutten en minder externe deskundigheid te
hoeven inkopen.

Het bestuur hecht grote waarde aan goed arbobeleid.
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Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van personeel en de
professionalisering en met welke resultaten? Beschrijf per doel:
• Het doel/beleidsvoornemen
• Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode groen=behaald/oranje=nog
niet behaald)
• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is
om het te halen en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is

7a. De school is een gecertificeerde opleidingsschool
Opgesteld om voldoende opgeleid personeel te hebben ter ondersteuning van de functie als
opleidingsschool/stageplaats.
Investering in opleiding personeel (mentor Plus opleiding + SchoolOpleider Post HBO) en
ontwikkeling/certificering middels opleidingsdocument.
Uitvoering/mentoraat/begeleiding faciliteren in tijd en middelen
7b. De school houdt beoordelingsgesprekken met alle medewerkers
Opgesteld om doorstroming functieprofielen op school te bevorderen/beoordelen
Verdere uitwerking van gesprekkencyclus in uitvoering
Integraal onderdeel van gesprekkencyclus in het personeelsbeleid opnemen
Toekomstige ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen rondom personeel en professionalisering verwacht het bestuur in de toekomst,
die mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid?

Vanwege de daling van het leerlingaantal op onze school en het ontstaan van
gecombineerde jaargroepen is er een oriëntatie gaande op het lesgeven in
combinatiegroepen. Daarbij gaat het ook om het bepalen van de juiste strategie voor de
inzet van het personeel in de verschillende jaargroepen.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis
Waren er het afgelopen ontwikkelingen met een grote personele betekenis die nog niet aan de orde
zijn gekomen? Zo ja, welke?
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De toename van het aantal personeelsleden dat parttime in de organisatie haar
werkzaamheden verricht vraagt een heroriëntatie op ons taakbeleid en de personeelsinzet op
onze school.
Wat waren de scholingstrajecten van het personeel?
SVIB/co-teaching IB/MT in overleg met instromend/beginnende leerkrachten
MSV cursus voor de leerkrachten onderbouw – versterking rekenactiviteiten
Post HBO SchoolOpleider- ter ondersteuning certificering Opleidingsschool
Post HBO Hoogbegaafdheid – ter ondersteuning differentiatie Leerlingzorg
Mentor Plus cursus voor mentoren/leerkrachten – ter ondersteuning begeleiding stagiaires
Uitkeringen na ontslag
• Wat is de hoogte van de kosten voor uitkeringen na ontslag in het verslagjaar?
• Welk maatregelen worden genomen om werkloosheidskosten in de toekomst te
kunnen voorkomen?
Er zijn dit kalenderjaar 2021 geen uitkeringen na ontslag voor onze school ontstaan.
Aanpak werkdruk
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling
jaarverslag artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden.
• Welk proces is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de
werkdrukmiddelen?
• Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding van de werkdrukmiddelen?
• Waar zijn de werkdrukmiddelen voor ingezet?
• Heeft de P-MR ingestemd met het voorstel voor de besteding van de
werkdrukmiddelen?
• Overzicht met:
o Inkomsten werkdrukvermindering
o Uitgaven werkdrukvermindering (personeel)
o Uitgaven werkdrukvermindering (materieel)
• Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen? En zo
ja, welke maatregelen zijn dit?

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen
Begin 2018 heeft minister Slob bekend gemaakt dat de middelen voor het verminderen van de
werkdruk eerder beschikbaar komen. Hierdoor hebben we eerder de mogelijkheid gekregen om
te investeren in het verminderen van de werkdruk.
Naar aanleiding van dit besluit is er overleg gevoerd met het hele team hoe de middelen het
best besteed kunnen worden. Geconcludeerd is dat de meeste werkdruk wordt ervaren door de
hoeveelheid administratieve lasten en het vele voor- en nawerk. Daarom is besloten te
investeren in leerkrachtformatie om extra handen in de klas te kunnen creëren en ondersteuning
bij de administratieve taken te kunnen realiseren. Bij de besluitvorming is het gehele team
betrokken en heeft de personeelsgeleding van de MR een doorslaggevende stem gehad.
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Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing.

Ontvangen subsidie
Loonkosten OP
Loonkosten OOP
Overige kosten
Resultaat

Begroting 2021
€ 12.313,€ 7.783,33
€ 4.529,16
0

Realisatie 2021
€ 12.313,€ 7.783,33
€ 4.529,16
0

De loonkosten hebben betrekking op 0,35 fte extra inzet onderwijsassistentie en 0,25 fte inzet
groepsleerkracht zij-instroom vanaf augustus 2021. Binnen de overige kosten zijn verder geen
uitgaven gedaan.
Binnen de uitvoering van de leerlingzorg is er een proces ter vermindering van de administratieve
taken ingezet.

Strategisch personeelsbeleid
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling
jaarverslag artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden.
• Hoe is het personeelsbeleid afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven
waar de scholen voor staan?
• Hoe wordt het personeelsbeleid geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd?
• Hoe is de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders
ingericht?
TIP: Uitkomsten van meest recente tevredenheidsonderzoek.
Het strategisch personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de
medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de
school, en aan de vastgestelde competenties. De competenties en criteria waarop we ons
richten hebben we vormgegeven in een competentieboekje (zie bijlagen). Dit boekje vormt
het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gebruik Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming (HGW)
Klassenmanagement
Opbrengstgericht werken
Beroepshouding
Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en
vakbekwaam (conform de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een
kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument Mijnschoolteam (MST), waardoor
we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als geheel. MST
gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij
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de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij
de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Het in samenhang benaderen van de doelen van de school en de doelen van de medewerkers
heeft de naam strategisch personeelsbeleid gekregen. Bij strategisch personeelsbeleid gaan
wij uit van het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet en bekwaamheden van de
medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school, ingebed in de
strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt
zoveel mogelijk professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van
instrumenten en middelen, die gericht zijn op de ontwikkeling van de medewerkers.
Door het inzetten van strategisch personeelsbeleid richt de school zich sterk op zowel de
ontwikkeling van de school als op de ontwikkeling van de werknemers. De horizontale
afstemming waarbij de gebruikte instrumenten voor bijvoorbeeld werving en selectie, de
introductie van nieuw personeel, functionerings- en beoordelingsgesprekken inhoudelijk op
elkaar en op de doelen van de school zijn afgestemd en de verticale afstemming waarbij de
competentie-ontwikkeling van de individuele medewerkers zodanig is dat zij zich
ontwikkelen in de richting van de doelen van de school zijn hierin cruciaal.
Door kwaliteitszorg en strategisch personeelsbeleid te koppelen en als parallelle processen te
zien, waarbij kwaliteitszorg bestaat uit het beschrijven, beoordelen en verbeteren van de
doelen van de school en integraal personeelsbeleid zich richt op hert beschrijven, beoordelen
en verbeteren van competenties en criteria van de medewerkers moet de school ervoor zorgen
dat de kwaliteitsaspecten ten behoeve van kwaliteitszorg en de doelen van de school helder
zijn en daaraan gekoppeld de competenties en criteria vast stellen waarop het integraal
personeelsbeleid zich richt.
In het bestuursoverleg en in de MR wordt het strategisch personeelsbeleid als wederkerend
agendapunt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd.
Middels het teamoverleg is er structureel aandacht voor strategisch personeelsbeleid en de
daarbij behorende instrumenten.
RI&E/ Plan van aanpak geeft bevindingen strategisch personeelsbeleid weer.
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2.3 Huisvesting en facilitair

Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de huisvesting en
facilitaire zaken en met welke resultaten? Beschrijf per doel:
3.
Het doel/beleidsvoornemen
4.
Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode)
5.
Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er
gedaan is om het te halen en wat het vervolg gaat zijn als dat nodig is
De Willem Teellinckschool is gevestigd in een modern schoolgebouw dat aan alle eisen voor
het geven van goed onderwijs voldoet. Bij de inrichting is expliciet rekening gehouden met de
mogelijkheden van het gebruik van ICT. Het gebouw heeft 11 lokalen die geschikt zijn om
onderwijs te geven aan 9 groepen/ een peutergroep/handvaardigheid lessen/IB-IRT ruimten.
Door het huidige hoge niveau van voorzieningen in het gebouw is er geen directe noodzaak
voor aanpassingen op de korte termijn.
Voor de langere termijn geldt dat de post groot onderhoud in de komende jaren zal moeten
worden aangevuld tot de noodzakelijke reserve voor het onderhoud in de jaren na 2025.
Het gebouw heeft met haar 11 lokalen en de noodzakelijke verkeersruimten een ruimtebeslag
die zinvol kan worden gebruikt. Het totale aantal vierkante meters bedraagt 1350.
De omgeving van het gebouw is voorzien van een groot speelterrein waarop zich
verschillende toestellen bevinden. In het onderhoudsplan is er ruime aandacht voor het
voortdurend bijhouden van het hoge onderhoudsniveau van het gebouw en deze speelruimte.
Toekomstige ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen verwacht het bestuur in de toekomst, die mogelijk leiden tot aanpassingen van
het gevoerd beleid? NB Risico’s en risicobeheersing komen in 2.5 aan bod.

Vanwege toekomstige bouwplannen in het dorp Achterberg verwachten wij een (geringe)
toename van het aantal leerlingen op onze school. Ons gebouw heeft voldoende capaciteit om
deze toename te kunnen opvangen.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om het gebouw te voorzien van voldoende duurzaamheid wordt er voor materialen gekozen
die een langere levensduur hebben en vindt er voortdurend onderhoud plaats. In de
meerjarenbegroting is er een post opgenomen voor de verdere verduurzaming van het
gebouw, mede ook in relatie met de mogelijke energietransitie. Op het schooldak zullen
zonnepanelen worden aangebracht, die voor een groot deel de energiebehoefte zullen
ondersteunen. In de periode daarna zal er in samenwerking met de gemeente Rhenen een
postcoderoos worden gerealiseerd.
Standaard 5 Huisvesting

100%

Resultaten en doelstellingen
1. Het gebouw voldoet aan de eisen van passend onderwijs
2. De school beschikt over een meerjaren onderhouds- en investeringsplan
Onderdelen
5.1 Eisenpakket
5.2 Onderhoud

Indicatoren
1. De school heeft een actueel huisvestingsplan
2. De school heeft een onderhouds- en investeringsplan
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Frequentie
1x per jaar
1x per jaar
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2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van het financieel beleid en met
welke resultaten? Beschrijf per doel:
•
Het doel/beleidsvoornemen
•
Gehaald/deels behaald/niet behaald (TIP: met kleurcode)
•
Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het
te halen, wat is de koppeling tussen doelen en de inzet van financiële middelen en wat is het
vervolg als dat nodig is. Schenk hierbij ook aandacht aan politieke en maatschappelijke
thema’s die impact hebben op de gemaakte keuzes.
D

Richtinggevende uitspraak
Domein: FINANCIËN EN BEHEER

Speerpunt 6
6.

Het bestuur hecht aan een gezonde financiële positie van de
scholen en de organisatie.

7.

Het bestuur hecht eraan dat strategisch beleid wordt vertaald
in financiële kaders en uitgewerkt in een planning en
controlcyclus binnen een meerjarenperspectief.

8.

Het bestuur hecht eraan dat ten minste één bestuurder/
intern toezichthouder deskundig is op financieel gebied
(expertise).

Indicatoren/normen
•

De solvabiliteit is minimaal 50%.

• De liquiditeit is minimaal 2,0 en maximaal 4,0.
• De kapitaalbehoefte wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte.
• De kapitalisatiefactor ligt tussen de 35 en 45%.
• De rentabiliteit ligt tussen de 0 en 5%, met dien verstande dat een negatieve rentabiliteit is toegestaan zolang de kapitalisatiefactor van de Stichting boven de
maximale signaleringsgrens ligt.
• Het door het bestuur goedgekeurde begrotingsresultaat op stichtingsniveau wordt behaald.

Speerpunt 7
• Financiële (extra) investeringen in het onderwijs (o.a. scholing, extra personeel, onderwijsleerpakket) zijn (aantoonbaar) zichtbaar in de opbrengsten van de
scholen.
• Er is een aantoonbare relatie tussen de meerjarenbegroting en het meerjarenbestuursformatieplan, waarbij iedere keer wordt geanticipeerd op de meest
recente leerlingprognose.

Speerpunt 8

Speerpunt 9

•

In de profielschets voor intern toezichthouders is opgenomen dat één toezichthouder financiële expertise moet hebben.

•

Interne toezichthouders worden gericht geworven aan de hand van de opgestelde profielschets.

•

Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de (externe) controller van de organisatie. De opleidingseisen zijn minimaal hbo of SPD.

•
•
•

9.

Het bestuur hecht eraan dat de financiële aansturing op het
administratiekantoor VGS van een hoog niveau is waardoor de
opgestelde documenten betrouwbaar zijn.

Er is een functiescheiding inzake controlerende taken en administratieve taken ten aanzien van financiën.
Er wordt gewerkt volgens de administratieve afspraken.
De directeur levert kwartaalrapportages / jaarrapportages met toelichting op de volgende punten:
o Uitputting
o Personeel (waaronder mutaties)
o Percentage ziekteverzuim
o Onderwijskwaliteit
o Overzicht van managementinterventies op basis van het risicomanagement
• Per kwartaal wordt door de directeur een overzicht gegeven van de stand van de banksaldi aan het algemeen bestuur.
o Er zijn voldoende liquiditeiten om aan de lopende verplichtingen te voldoen.
• Het treasury statuut voldoet aan de wettelijke eisen. Het statuut wordt jaarlijks geëvalueerd door het algemeen bestuur.
• De financiële risico’s worden jaarlijks door de directeur in samenwerking met de controller van het administratiekantoor VGS geanalyseerd met behulp van een
landelijk erkend analyse-instrument. De uitslag wordt gerapporteerd aan het algemeen bestuur.
o De financiële risico’s bevinden zich in het lage segment.

Opstellen meerjarenbegroting
Welke stappen heeft u gezet in het maken van de meerjarenbegroting? Hoe sluit de begroting aan bij
het strategisch meerjarenplan?

De meerjarenbegroting richt zich op de jaren 2022-2026. Zij sluit daarbij aan op het
strategisch beleidskader.
Toekomstige ontwikkelingen
Welke ontwikkelingen rondom onderwijs en kwaliteit verwacht het bestuur in de toekomst, die
mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid?

Er wordt alvast rekening gehouden met een mogelijke verdere daling van het leerlingaantal.
Dat moet leiden tot een verdere aanpassing van het bestedingspatroon voor onze school.
Investeringsbeleid
Hoe is het investeringsbeleid vormgegeven? Geef een beknopte toelichting op het
besluitvormingsproces ten aanzien van investeringen / totstandkoming van investeringsplannen.

Door gebruik te maken van een meerjareninvesteringsplan per onderdeel van de begroting is
er voortdurend zich op de juiste besteding van de middelen.
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Treasury
In 2021 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.
Wij maken gebruik van een treasarystatuut.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de
Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.
• Heeft de school een schoolscan gemaakt? Ja
• Op welke wijze zijn de onderwijsachterstanden geïnventariseerd en welke doelen zijn bepaald
met betrekking tot het bestrijden van deze achterstanden?
Opgenomen in Schoolprogramma NPO/Schoolplan
• Hoe zijn ouders en leraren betrokken bij de plannen en is de vereiste instemming van de MR
verkregen? Via protocol Nationaal Programma Onderwijs/Mijn Schoolplan
• Hoeveel procent van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst
(PNIL)? 0%

23

•

Welke praktische keuzes zijn gemaakt als het gaat om het bestrijden van
onderwijsachterstanden? (o.a. op basis van interventies menukaart OCW) Zie schoolposter

•
•

Welke middelen zijn hieraan gekoppeld? Opgenomen in Schoolprogramma/Mijn Schoolplan
Zijn er reeds resultaten te melden naar aanleiding van het NPO-plan? Zijn aangegeven in
vragenlijst Rijksoverheid.
TIP: Check het schoolplan NPO en de menukaart van het ministerie voor een volledige onderbouwing.
Of check de tips van de PO-Raad: Verantwoording Nationaal Programma Onderwijs, zó pak je dat aan
| PO-Raad (poraad.nl)

Onderwijsachterstandenmiddelen
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moet op grond van de Regeling jaarverslag
artikel 4 lid 6 nadere verantwoording plaatsvinden.
•
Hoe verdeelt het bestuur de onderwijsachterstandsmiddelen over de scholen (n.v.t. voor
eenpitters)?
o Schoolscores van het CBS
o Andere wijze van verdelen namelijk:
•
Hoe heeft de besluitvorming over deze verdeling van de OAB-middelen heeft
plaatsgevonden? (n.v.t. voor eenpitters)
•
Welk type maatregelen wordt gefinancierd met de extra middelen voor
onderwijsachterstanden en waarom?
•
Waarom is hiervoor gekozen?

Er zijn voor onze school geen onderwijsachterstandenmiddelen beschikbaar
Prestatiebox
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Hoe zijn de middelen van de prestatiebox ingezet (tot augustus 2021)?

Verplichte onderdelen:
- Verantwoording dient afgelegd te worden per bestuur, dus niet per school;
- Korte omschrijving van de ambities uit het bestuursakkoord, waar het bestuur zich
specifiek op richt;
- Beschrijving van de doelstellingen welke voortvloeien uit de ambities;
- Beschrijving voortgang realisatie doelstellingen inclusief korte omschrijving van de
activiteiten die daarvoor ondernomen zijn.
De geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord:
Ambities gericht op opbrengstgericht werken
1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op
leeropbrengsten taal en rekenen.
De school werkt met meetbare doelstellingen voor de leeropbrengsten taal en rekenen
d.m.v. streefnormen die in een OGW-cyclus zijn opgenomen.
2. Scholen werken opbrengstgericht.
De school werkt door middel van een OGW-cyclus opbrengstgericht aan haar
doelstellingen voor de vakgebieden taal/lezen en rekenen.
3. Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie
De school maakt gebruik van de inzet van een peutergroep waarbinnen voorschoolse
educatie wordt gegeven en de resultaten middels een observatiesysteem en meting
leerlingvolgsysteem worden bijgehouden.
4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde
leerlingen.
5. Geen onderpresterende scholen meer.
6. Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan
leerprestaties
De school heeft voor haar ouderbeleid de inzet om thuisactiviteiten gericht te stimuleren.
7. Scholen maken hun opbrengsten transparant.
Ambities gericht op professionalisering
8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de
klas is op orde.
9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.
In het werken met de OGW-cyclus is de bekwaamheid van de leerkrachten met betrekking
tot opbrengstgericht werken een belangrijke voorwaarde die gericht wordt ondersteund.
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10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.
11. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid.
12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.

2.5 Continuïteitsparagraaf
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het
financieel beleid:
•
•
•

Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.2
Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht

Intern risicobeheersingssysteem
•
•
•
•
•

Hoe werkt het intern risicobeheersingssysteem?
Wie voert bijvoorbeeld welke taken uit in het kader van het risicobeheer en hoe worden
risicogebieden in kaart gebracht en gemonitord?
Hoe heeft het intern risicobeheerssysteem in het verslagjaar in de praktijk gefunctioneerd?
Welke resultaten zijn er met interne risicobeheersingssysteem bereikt?
Welke aanpassingen worden eventueel doorgevoerd in de komende jaren?

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 directies wordt opgesteld en ter
fiattering aan het bestuur 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 ook sprake is van
risico’s. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende
fronten. Jaarlijks is dit een terugkomend fenomeen. Sector breed is sprake van een tekort op de
materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.
Een ander risico is het verloop van het leerlingaantal. De afgelopen jaren heeft de school te
maken gehad met een dalend leerlingaantal. Ook kan gedacht worden aan ziekteverzuim en
hieraan verbonden kosten (grotendeels afgedekt via VFGS), ontwikkeling van de VVE-subsidie
en de verantwoordelijkheid rondom het buitenonderhoud.
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.

26

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

3.1 Realisatie staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie 2020
x € 1.000

Realisatie 2021
x € 1.000

Begroting 2021
x € 1.000

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

1.032
34
77
1.144

1.082
47
37
1.166

984
16
1.000

98
47
22
166

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

927
50
65
102
90
1.233

774
49
74
100
75
1.072

749
44
55
84
52
985

25
5
19
16
23
87

Saldo baten en lasten

-90

94

15

79

Saldo fin. baten en lasten

-1

-0

-

-0

-90

94

15

79

Nettoresultaat

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

Willem Teellinckschool
Kinderopvang
Vereniging
Totaal

Realisatie 2020
-91.650
20.400
-19.071
-90.320

Realisatie 2021
74.681
20.260
-1.168
93.773

Begroting 2021
14.922
199
15.121

Verschil
59.759
20.260
-1.367
78.652

Algemeen
2021 was een jaar met de nodige financiële ontwikkelingen. Dit heeft zijn invloed gehad op
de exploitatie en de daardoor ontstane afwijkingen op de individuele posten op de begroting.
Reeds aan het begin van het jaar was al bekend dat er een nieuwe cao moest komen. De oude
cao liep tot 1 november 2020 en was reeds verlengd tot en met eind 2020. In de bekostiging
was er reeds rekening mee gehouden dat hieruit een gedeelte van de verwachte
salarisverhoging kon worden betaald. Het heeft echter tot en met 2 november 2021 geduurd
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voordat de cao voor 2021 uiteindelijk is vastgesteld. Het beeld in de monitoring werd
daardoor vertekend aangezien de loonkosten steeds achterliepen op de bekostiging.
Een andere ontwikkeling was het opstarten van het Nationaal Programma Onderwijs. In dit
verslag is hier reeds melding van gemaakt en is er een verantwoording opgenomen. Onderdeel
van deze omvangrijke gelden die het onderwijs is gaan ontvangen was ook de subsidiëring
‘Extra hulp voor de klas’. Hier is door de organisatie gebruik gemaakt. Al eerder waren er
subsidies mogelijk voor inhaalprogramma’s buiten schooltijd.
Het verschil in realisatie 2021 ten opzichte van 2020 kent verschillende oorzaken. De baten
laten, naast afwijkingen vanwege leerlingaantallen en ontwikkeling van de compensatie voor
de leeftijdsontwikkeling van het personeel, hogere ontvangsten zien vanwege genoemde
subsidies en de NPO bijdragen die vanaf augustus worden ontvangen. In 2020 was er sprake
van extra loonkosten waarvoor de compensatie reeds in 2019 was ontvangen. Dit kon
vanwege de regelgeving niet worden gematcht. Hierdoor is wel een belangrijke vertekening in
2020 zichtbaar, waardoor 2020 hogere kosten (33.000 euro) laat zien waarvoor de baten reeds
in 2019 waren ontvangen. In 2021 is deze matching door tijdigheid van de cao wel mogelijk.
De verhoging van de salariskosten heeft gezorgd voor een forse indexatie.
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2021; ook hierbij spelen de extra
baten een grote rol. De NPO baten zorgen, evenals de subsidie ‘extra hulp in de klas’, ook
voor meer kosten. In de begroting wordt er van uitgegaan dat gestegen loonkosten en
gestegen pensioenpremies worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. De
loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.
Nadere toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste
verschillen per categorie ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 98.000 euro. Dit is voor 21.000 euro
toe te wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en daarbij behorende sociale lasten.
De NPO baten (701 euro per leerling vanaf augustus) zorgen voor 49.000 aan extra baten.
Vanuit de subsidie ‘extra hulp in de klas’ is 24.000 euro ontvangen. Daarnaast wijkt de bijdrage
Passend onderwijs af vanwege een extra uitkering van het samenwerkingsverband welke in
december is ontvangen (4.000 euro).
De bijdragen vanuit de gemeente zijn 47.000 euro hoger uitgekomen dan begroot. Voor 1.000
euro heeft dit betrekking op inkomsten voor de school in het kader van de sportbieb. Het overige
verschil betreft inkomsten voor de kinderopvang die tevens in de jaarrekening worden
verantwoord.
De overige baten komen 22.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 8.000 euro heeft dit
betrekking op inkomsten van de kinderopvang. De baten van de vereniging (7.000 euro) zijn
hier opgenomen. Deze wijken 1.000 euro negatief af van de begroting. Verder heeft de school
ruim 5.000 euro meer ontvangen aan ouderbijdragen en is er bijna 3.000 euro subsidie
ontvangen vanuit het RaboValleifonds voor het project Erfgoed Educatie.
De personele lasten komen op totaalniveau 25.000 euro hoger uit dan begroot. Dit betreft
42.000 euro hogere loonkosten, waartegenover 17.000 euro lagere overige personele lasten
staan. De overschrijding van deze kosten kennen de volgende verklaringen:
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o Voor 16.000 euro wordt dit verklaard vanwege de CAO wijziging. Deze is in november
vastgesteld en met terugwerkende kracht is er een verhoging van het salaris uitbetaald;
o 25.000 euro betreft loonkosten voor de kinderopvang;
o De inzet in het jaar is 0,38 fte hoger dan begroot. Dit betreft met name een toename in
het onderwijs ondersteunend personeel. De kosten zijn hierdoor 10.000 euro hoger.
o De vervangingsinzet is 0,1353 fte lager dan begroot. Hierdoor zijn de
vervangingskosten bijna 9.000 euro lager;
o De lagere overige personele lasten van 17.000 euro zijn met name verklaarbaar door de
vrijval van de personeelsvoorziening duurzame inzetbaarheid voor een bedrag van
31.000 euro. Dit zijn 24.000 euro meer aan baten. De kosten voor nascholing, extern
personeel en bedrijfsgezondheidszorg laten een daling zien van gezamenlijk 9.000 euro.
Daar staan hogere lasten tegenover voor schoolontwikkeling (8.000 euro) en overige
personele lasten (8.000 euro).
De afschrijvingen zijn 5.000 euro hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat er
meer is geïnvesteerd dan was begroot. Daarnaast is er activa afgeboekt, welke nog een
boekwaarde had van bijna 400 euro.
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding gerealiseerd van bijna 19.000 euro. Dit
betreft een overschrijding van 7.000 euro van de onderhoudskosten, 4.000 euro huur en ruim
3.000 euro schoonmaakkosten. De overige 5.000 euro wordt veroorzaakt door hogere lasten
voor energie en water, bewaking en overige huisvestingslasten.
Bij de leermiddelen zijn de kosten 16.000 euro hoger dan begroot. Dit betreft met name hogere
kosten voor het onderwijsleerpakket (10.000 euro). Daarnaast zijn de kopieerkosten hoger dan
begroot (4.000 euro). De overige 2.000 euro betreft een toename van zowel de computerkosten
als de overige lasten.
De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 23.000 euro, wat voor 13.000
euro wordt verklaard door kosten voor cultuureducatie. Verder zijn er hogere lasten zichtbaar
voor de administratie (5.000 euro), inventaris (2.000 euro), managementondersteuning (1.500
euro) en kantinekosten (1.500 euro). Daarnaast zijn de lasten (7.800 euro) van de vereniging
hier verwerkt. Deze zijn conform de begroting.
Er is geen rente begroot en ontvangen.
Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

251
251

222
222

237
237

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

69
400
469

69
360
428

67
429
496
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Totaal activa

719

650

733

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Eigen vermogen

330
114
444

255
95
350

313
33
94
440

Voorzieningen
Kortlopende schulden

128
148

151
149

159
133

Totaal passiva

719

650

733

PASSIVA

De verschillen in het resultaat 2021 ten opzichte van eerdere jaren is reeds in de vorige paragraaf
opgenomen. Het reguliere resultaat 2021 is verwerkt in de algemene reserve.
In 2021 is er voor ruim 78.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een
bedrag van 17.650 euro. Er is in 2021 een bedrag van 57.000 euro afgeboekt en 48.980 euro
afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. De gerealiseerde
investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
Inventaris en apparatuur
21.000 euro
Overige materiële vaste activa 1.500 euro
ICT
46.000 euro
Leermiddelen
9.500 euro
Totaal
78.000 euro
De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt
door de aanschaf van nieuw meubilair en nieuwe vloerbedekking voor de personeelskamer.
Aan overige materiële vaste activa is een investering zichtbaar in fietsenrekken. De ICTinvesteringen hebben betrekking op onder andere de aanschaf van tablets, laptops en beamers.
De leermiddelen bestaan onder meer uit de module Wereld in Getallen en voorinvestering in
een nieuwe aardrijkskundemethode.
De reserves zijn met circa 94.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private
(vereniging) reserves.
De voorzieningen zijn met 24.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is ruim
21.000 euro gedoteerd en ruim 14.000 euro onttrokken (met name klimaatinstallaties en
beveiliging). Op basis van het personeelsbestand heeft een dotatie aan de voorziening
jubileumuitkering plaatsgevonden. De voorziening voor duurzame inzetbaarheid is volledig
vrijgevallen in het jaar.

3.2 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
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Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met de volgende
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.
Teldatum per 1 oktober
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2020
74
93
167

2021
67
84
151

2022
67
74
141

2023
68
69
137

2024
65
71
136

2025
68
67
135

Verloop leerlingaantal
230
210
190
170
150
130
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en
komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gedaald. De komende jaren is
rekening gehouden met een verdere daling. De verhouding tussen het aantal leerlingen in de
onder- en bovenbouw zal in de toekomst gelijkwaardiger worden. Dit wijst op een verwachte
stabilisering van het leerlingaantal.
FTE
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
Onderwijsondersteunend personeel
Schoonmaak
Vervanging eigen rekening
Totaal

2020
1,00
7,55
2,36
0,34
0,28
11,54

2021
1,00
7,03
3,27
0,38
0,01
11,68

2022
1,00
6,55
3,46
0,38
0,10
11,48

2023
0,83
6,51
2,40
0,38
0,10
10,22

2024
0,60
5,93
1,91
0,38
0,10
8,91

2025
0,60
5,93
1,91
0,38
0,10
8,91

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de
komende jaren. Er is voor de komende jaren rekening gehouden met een formatieve daling van
de inzet vanwege de dalende leerlingaantallen. Uiteindelijk zal bij een nieuwe begrotingsronde
gekeken worden of de daadwerkelijke begrote afbouw nog noodzakelijk is. Het leerlingaantal
kan namelijk positiever uitvallen, waardoor een afbouw van de inzet uitgesteld kan worden.
Staat van baten en lasten

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

Begroting
2023
x € 1.000

Begroting
2024
x € 1.000

1.082
47
37
1.166

1.010
15
1.025

938
15
953

885
15
900
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Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

774
49
74
100
75
1.072

758
49
57
85
60
1.008

701
46
57
85
60
948

626
39
57
85
60
866

94

18

5

34

-

-

-

-

94

18

5

34

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Het overzicht laat de
komende jaren positieve resultaten zien. In de begroting van 2022 is een afboeking van een
vordering op het ministerie van OCW verwerkt wat de belangrijkste reden voor het dalende
resultaat is. Deze afboeking wordt verwacht vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging
per 1-1-2023.
Voor 2025 en 2026 zijn positieve resultaten begroot. Wel zal er van jaar tot jaar nader bepaald
worden of de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten haalbaar en gewenst is.
Afhankelijk van die uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden
zijn binnen de kaders van onder andere de kengetallen.
De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting is de verwachte daling van het
leerlingaantal waardoor de formatie eveneens afneemt.
Balans
ACTIVA

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

251
251

201
201

176
176

153
153

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

69
400
469

18
378
395

18
323
341

18
377
394

Totaal activa

719

596

517

547

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Ultimo 2024
x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve privaat
Eigen vermogen

330
114
444

318
42
361

323
42
366

357
43
400

Voorzieningen
Kortlopende schulden

128
148

110
125

26
125

22
125

PASSIVA
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Totaal passiva

719

596

517

547

Bovenstaande tabel toont de balans over 2021 en de jaren hierop volgend. De balans van 2021
is gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2022 zijn echter berekend op basis van
een voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2021. Hierdoor kunnen er
onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Er is geen sprake van majeure investeringen in de komende jaren. Ook heeft er geen
doordecentralisatie van huisvesting plaatsgevonden.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren af zullen
nemen. Er is sprake van een gedetailleerde investeringsplanning. Er is geen sprake van
stelposten. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; nieuw leerling meubilair
en ICT middelen voor groep 7 en 8.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen.
De voorziening groot onderhoud laat een dalend saldo zien door de geplande onttrekkingen de
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; verduurzaming van
het schoolpand, het vervangen van kozijnen en daken.
Zoals reeds eerder benoemd dient de vordering op OCW vanaf 31-12-2022 te vervallen. Dit
effect is zichtbaar onder de vorderingen.
De liquide middelen laten een daling zien. De belangrijkste reden hiervoor is de verwachte
onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud.

3.3 Financiële positie
Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de
financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2020 en
2021, worden tevens de begrote waarden getoond. De signaalwaarde betreft de
signaleringswaarde van de inspectie. De organisatie hanteert gedeeltelijk schoolspecifieke
normen welken mede worden meegenomen in de toelichting.
Kengetal
Solvabiliteit
Weerstandsvermogen inspectie
Liquiditeit
Rentabiliteit
Signaleringswaarde (t.o.v. publiek
vermogen)

Norm
0,50
5,00%
2,00
n.v.t.

2020
2021
2022
2023
2024
0,54
0,62
0,61
0,71
0,73
30,61% 38,06% 35,16% 38,38% 44,43%
2,88
3,17
3,16
2,73
3,15
-7,90% 8,04% 1,73% 0,56% 3,77%
0,50

<1

0,61

0,64

0,69

0,80

De norm geeft de grenzen aan waarbij de inspectie het gesprek aan zou willen gaan. In de
praktijk geeft alleen de signaleringswaarde aanleiding om het gesprek aan te gaan. De overige
normen zijn dermate laag, dat hier vrijwel nooit sprake van zal zijn.
De solvabiliteit geeft een indicatie of de organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen op
zowel de lange als op de korte termijn. Bij een waarde die hoger ligt dan 0,5 is er meer eigen
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vermogen dan vreemd vermogen. Zoals zichtbaar ligt de verwachte solvabiliteit hier ruim
boven.
Het weerstandsvermogen vanuit de inspectie heeft als doel om financieel zwakke scholen op
de radar te krijgen. De inspectienorm bedraagt 5% en wordt berekend door het eigen vermogen
te delen door de totale baten. Hier wordt ruimschoots aan voldaan. Voor onze organisatie wordt
een andere berekening van het weerstandsvermogen gehanteerd. Hierbij wordt het eigen
vermogen eerst gecorrigeerd door de aanwezige materiële vaste activa. Dit deel is immers direct
beschikbaar voor financiële tegenvallers. Voor onze organisatie ziet dit er als volgt uit:
Kengetal
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)

Norm
15%
15%

2020
2021
2022
2023
2024
12,45% 17,87% 15,81% 20,22% 27,89%
4,02% 8,06% 12,42% 16,55% 23,97%

De liquiditeit geeft de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de
kortlopende verplichtingen. Dit geeft aan of aan de verplichtingen op korte termijn voldaan kan
worden. Bij een waarde van 1,5 zijn de aanwezige kortlopende middelen anderhalve keer zo
hoog als de kortlopende verplichtingen. De huidige en toekomstige waardes liggen hier
ruimschoots boven.
De rentabiliteit is positief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Hierbij zijn de totale
baten gelijk aan de totale lasten. Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een
negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn.
De inspectie laat de beoordeling van de rentabiliteit ook afhangen van de financiële positie.
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen.
Indien de waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Onze
vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor houden
wij een gespecificeerde buffer aan, zoals gemeld bij het weerstandsvermogen. Deze buffer
bestaat uit een inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet
in gevaar te brengen. Naast deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de volgende
doeleinden:
o Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de
bekostiging vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen
vermogen. Deze vordering is reeds in de begroting van 2022 verwerkt;
o Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te worden omgezet naar een nieuwe
systematiek. Dit zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere
stand van de voorziening benodigd is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen).
De omvang is nog niet exact bekend maar zal substantieel zijn.
WNT

De leden van zowel het uitvoerend als toezichthoudend bestuur betreffen vrijwilligers en
ontvangen hiervoor geen vergoeding.
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Bijlage: Verslag intern toezicht
Intern toezichtsorgaan

Functieverdeling bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Tweede voorzitter:
Tweede secretaris:
Tweede penningmeester:
Algemeen adjunct:

Dhr. A. van Hattum
Dhr. W. van den Dikkenberg
Dhr. C.G. Drost
Ds. J.H. de Vree
Dhr. J. van Laar
Dhr. T. Klaassen
Dhr. E. van Laar

Taakverdeling deelterreinen
Commissie
Identiteit

Commissie
Huisvesting

Commissie
Financiën

Commissie
Personeel

Identiteits-/toelatingsbeleid
Contacten met kerkenraden
Samenwerking instanties/scholen
School/bestuursdocumenten
Huisvesting/onderhoud
Schoolgebouw/terrein/inventaris
Contacten gemeente
Financieel beleid/beheer

Dhr. A. van Hattum
Dhr. W. van den Dikkenberg
Ds. J.H. de Vree

Personeelsbeleid
Sollicitatie/werving en selectie

Dhr. A. van Hattum
Dhr. C.G. Drost
Ds. J.H. de Vree

Dhr. T. Klaassen
Dhr. E. van Laar
Dhr. W. van den Dikkenberg
Dhr. C.G. Drost
Dhr. T. Klaassen
Dhr. J. van Laar

Hoe het toezicht is vormgegeven
•

•
•
•
•

Hoe heeft intern toezicht uitvoering gegeven aan het toezien op de uitvoering van de taken
en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur? Verwijs, indien aanwezig, naar het
toezichtsvisie, het toezichtskader en de uitslag van de zelfevaluatie.
Hoe is de werkgeversfunctie ten opzichte van het bestuur ingevuld?
Hoe heeft intern toezicht uitvoering gegeven aan het toezien op de naleving van de wettelijke
verplichtingen en toepassing van de Code Goed Bestuur?
Hoe heeft intern toezicht uitvoering gegeven aan het toezien op rechtmatige en doelmatige
bestemming en aanwending van middelen?
Hoe heeft intern toezicht uitvoering gegeven aan het goedkeuren van de begroting,
bestuursverslag en meerjarenplan?
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Verslag van toezichthoudende orgaan, indien reeds aanwezig. De Raad van Toezicht legt
verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in
het jaarverslag;
De door het bevoegd gezag gehanteerde code voor goed bestuur wordt in het jaarverslag
vermeld alsmede ten minste verantwoording wordt afgelegd over de afwijkingen van die code
voor goed bestuur.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd
gezag te delegeren naar de directeur en daar toezicht op te houden. Het bevoegd gezag heeft
kaders en doelen in het strategisch beleid vastgesteld en ziet erop toe dat beleid dat wordt
uitgevoerd, past binnen deze kaders.
De wijze waarop het bevoegd gezag wordt gekozen, staat in de statuten. In het
managementstatuut staat welke bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd naar de
directeur.
Het bevoegd gezag bestuurt conform de code goed bestuur, zoals vastgesteld door de POraad.
De inkomende geldstromen voor onze scholen betreffen zowel publieke als private gelden.
Het publieke geld ontvangen wij met name van de Rijksoverheid. De private gelden komen
voor een belangrijk deel uit onze achterban. In beide gevallen geldt dat het om ‘gekregen’
geld gaat waar wij als een goed rentmeester mee om willen gaan en verantwoording over
willen afleggen.
Dit uitgangspunt is te duiden als het voeren van een risicomijdend, doelmatig en rechtmatig
financieel beleid.
Sinds de invoering van lumpsum zijn schoolbesturen zelf integraal verantwoordelijk voor hun
financiën. Het financiële beleid moet daarom tevens erop gericht zijn dat de 'bedrijfsvoering'
op langere termijn wordt gewaarborgd. Dit komt tot uitdrukking in de financiële
(meerjaren)begroting, waar naast de jaarlijkse exploitatie ook de volgende thema’s zijn
opgenomen:
✓ Formatiebegroting
✓ Investeringsbegroting
✓ Onderhoudsbegroting
✓ Liquiditeitsbegroting
✓ Treasuryplan
De kaders voor dit financiële beleid worden enerzijds gevormd door de voorschriften van het
Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de beleidsregel ‘Regeling
beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’. Verder gelden het
treasurystatuut en het offerte- en aanbestedingsbeleid als kader voor de financiële
bedrijfsvoering.
De inhoud van deze documenten draagt bij aan een risicomijdend, doelmatig en rechtmatig
financieel beleid.
Collecten, ouderbijdrage en sponsoring.
Ieder jaar wordt een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd.
De school heeft een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring. Sponsoring mag geen
invloed hebben op de inhoud van het onderwijs. Daar waar gewenst en mogelijk is, wordt de
naam van de sponsor vermeld. Er is een sponsorconvenant.
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De inkomsten vanuit de collecten, ouderbijdragen en sponsoring komen in de kas van de
stichting en zijn bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet direct onder de
subsidieregelingen vallen.
Hiermee proberen we op verantwoorde wijze met additionele middelen om te gaan.
We voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de Beleidsregel Financieel toezicht po en vo1.
Het beleid van het bestuur is gericht op financiële continuïteit. Hierbij is het voldoen aan de
gestelde voorwaarden door het Rijk als belangrijkste bekostiger van het onderwijs van
eminent belang. Overigens is het bestuur van mening dat de gestelde eisen in de Beleidsregel
sowieso getuigen van een gezond financieel beleid voor een onderwijsorganisatie.
Indicatoren: Voor alle indicatoren geldt dat deze op het niveau van de publieke middelen
wordt bekeken, dus exclusief private gelden en vermogens.
Voor financiële continuïteit:
✓
✓
✓

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit

: (eigen vermogen +/+ voorzieningen) / totaal passiva > 0,3
: vlottende activa / vlottende passiva > 2
: resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone
bedrijfsvoering is meerjarig nul

Het werkkapitaal wordt gevormd door de vlottende activa minus de kortlopende schulden.
Deze indicator bepaalt de hoogte van de mogelijke investeringsruimte gegeven de financiële
positie. Het werkkapitaal hangt samen met de liquiditeit. Door het bestuur is bepaald dat er
jaarlijks een werkkapitaal beschikbaar dient te zijn dat minimaal twee maal de omvang heeft
van de totale investeringsplanning van het betreffende jaar.
Voor financiële doelmatigheid:
✓ Kapitalisatiefactor

: (totaal kapitaal -/- boekwaarde gebouwen en terreinen)/(totale
baten +/+ rentebaten) < 60%

Voor financiële rechtmatigheid:
Geen opmerkingen inzake tekortkomingen met betrekking tot de financiële rechtmatigheid in
de controleverklaring of het accountantsverslag van de externe accountant.
We hebben een adequaat financieel beheer.
Het beleid van het bestuur is gericht op financiële continuïteit en een doelmatige en
rechtmatige inzet van middelen op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier.
Indicatoren:
1. De volgende documenten zijn goedgekeurd / vastgesteld in overeenstemming met de
statuten en interne reglementen:
✓ Meerjarenbegroting inclusief jaarbegroting, formatie-, investerings-, onderhouds- en
treasuryplan en liquiditeitsprognose
1

Vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs op 10 november 2012 en
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 november 2012
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✓ Jaarrekening
✓ Jaarverslag
✓ Treasurystatuut
✓ Handboek AOIB inclusief competentiematrix
✓ Offerte- en aanbestedingsbeleid
2. Uit de controleverklaring of het accountantsverslag van de extern accountant blijken geen
tekortkomingen uit hoofde van bovengenoemde documenten.
We hebben een adequate planning & control cyclus.
Om de bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheid (o.a. sturen en beheersen) goed
te kunnen invullen is een adequate planning & control cyclus van belang. Naast de tijdige
beschikbaarheid van de verschillende documenten in deze cyclus, is ook een goede
inhoudelijke en beleidsmatige onderbouwing van belang.
Indicatoren:
✓ Er is een meerjarenbegroting voor de komende 5 jaar die aansluit op de
beleidsdoelstellingen;
✓ De verantwoording in de begroting, de kwartaalrapportages en de jaarrekening zijn
uniform;
✓ De begroting, de kwartaalrapportages en de jaarrekening worden tijdig conform de
jaaragenda’s in het bestuur besproken en vastgesteld c.q. goedgekeurd.
De samenstelling van het toezichthoudende orgaan: 7 bestuursleden vanuit het zittende
bestuur.
o Belangrijkste onderwerpen van toezicht in het afgelopen jaar:
goedgekeurd zijn de meerjarenbegroting/jaarrekening – meerjarenonderhoudsplanning –
onderwijskundige planning. Toezicht is gehouden op de uitvoering van de schoolgidsschoolplan-taakbeleid-financiële maandoverzichten. Voor de controle van de jaarrekening is
een accountant benoemd.
o Op welke wijze is er aandacht geweest voor eigen functioneren, professionalisering, etc.:
Het onderwerp zelfevaluatie is enkele malen op de toezichthoudende vergadering als
agendapunt behandeld.
o De resultaten van een eventuele zelfevaluatie of audit: Op de volgende onderwerpen zijn
verbeteracties opgenomen:
Het bestuur evalueert periodiek zijn eigen functioneren, waarbij het zijn handelen spiegelt
aan het handelen zoals dat is vastgelegd in het bestuursconcept, en stelt zonodig de inrichting
van de bestuurlijke organisatie hierop bij (cgb.9).
Bestuurders verdiepen zich vanuit hun verantwoordelijkheid in relevante ontwikkelingen en
inzichten in het onderwijs (cgb.13).

Toelichting op gegeven adviezen
•
•

Welke adviezen zijn er tijdens het verslagjaar uitgebracht en welke afspraken zijn hierover
met het bestuur gemaakt?
Indien dit in het verslagjaar aan de orde is geweest: wat waren de (belangrijkste)
vraagstukken of uitkomsten van commissies?
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o Er zijn geen zaken veranderd in bevoegdheden o.i.d. ten opzichte van vorig jaar.
o De (zakelijke) relatie met het bestuur is vormgegeven door gelijktijdige vergaderingen.
(vergaderfrequentie van 5x per jaar.)
o De toezichthouder heeft de afgelopen tijd, anders dan met het bestuur/de bestuurder
gesproken met:
de MR, delegatie team en kerkenraden, ook is er schoolbezoek afgelegd

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
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