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1. Algemeen 

1.1 Inleiding 
De Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs werkt onder de handelsnaam: Onderwijsgroep 
GAVE en is gevestigd te Veenendaal, Prins Willem Alexanderpark 602, 3905 DR Veenendaal 
Postbus 1109, 3900 BC Veenendaal. Email: bestuur@gavescholen.nl. 
 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Onderwijsgroep GAVE in het jaar 
2018 en de plannen voor de komende vier jaar. 
 

1.2 Jaarrekening 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting Hervormde Scholen voor 
Basisonderwijs is opgesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Deze 
jaarrekening is gecontroleerd door Van Ree Accountants B.V. te Barneveld. 
 

1.3 Kernactiviteiten en beleid 
Onder het bevoegd gezag van de Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs, met bevoegd 
gezag nummer 70085, vallen de onderstaande scholen: 
 
      Brinnummer 
Engelenburgschool    13CY 
De Bron     13CY01 
Rehobothschool    13CY02 
Prinses Beatrixschool    13NI 
Patrimoniumschool    13RU 
 

1.4  Juridische structuur 
Het bevoegd gezag vindt gestalte in de vorm van een stichting. De Stichting Hervormde Scholen voor 
Basisonderwijs is op 9 februari 1977 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 
Utrecht onder dossiernummer 41177227. 
De Stichting Hervormde Scholen voor basisonderwijs zal verder in dit document genoemd worden 
Onderwijsgroep GAVE. 

 

1.5  Organisatiestructuur. 
Het collectief bestuur is het bevoegd gezag van de Onderwijsgroep GAVE en opereert als een 
executief en beleidsbepalend bestuur.  
 
In 2018 is er onderzoek gedaan of de huidige bestuursstructuur nog past binnen de Onderwijsgroep 
GAVE. Wij hebben ons laten adviseren door een externe partij en hebben daarna intern een 
werkgroep gevormd die voorstellen heeft gedaan aan het collectief bestuur. 
 
Unaniem is vastgesteld dat er een aanpassing moet worden gedaan in de directiestructuur. Er is een 
parttime directeur/bestuurder benoemd. Na een jaar wordt deze aanpassing geëvalueerd. Van groot 
belang is de betrokkenheid van het bestuur bij de scholen. 
 
Daarnaast is in 2018 in verband met de pensionering van een van de directeuren, die binnen zijn 
portefeuille onder andere de uitvoering van bovenschoolstaken had, gekozen om een nieuwe 
directie structuur in te voeren. 
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Het collectief bestuur heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur benoemd als parttime directeur-
bestuurder. Daarnaast zijn er thans drie schooldirecteuren en twee locatieleiders. Deze locatieleiders 
geven leiding aan de Prinses Beatrixschool en de Engelenburgschool. Beide werken onder 
verantwoordelijkheid van een van de schooldirecteuren. 
 
De directeur bestuurder werkt samen en in overleg met het dagelijks bestuur. De directeur 
bestuurder en de directeuren van de scholen leveren een bijdrage aan de invulling en uitvoering van 
het door het bestuur geformuleerde beleid. Het bestuur en de directeuren worden hierbij 
ondersteund door de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (VGS). 
 
Door deze wijze van besturen, kunnen wij met beperkte inzet van financiële middelen de organisatie 
verder professionaliseren en onze visie handhaven om de aan ons toevertrouwende financiële 
middelen zoveel als mogelijk in te zetten voor het onderwijs. 
 

 
 
 
De Onderwijsgroep GAVE als organisatie en de scholen hebben een transparante structuur die 
ruimte biedt aan iedereen binnen de organisatie en eigen verantwoordelijkheden geeft. Er is een 
verdeling waarbij de zeggenschap en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 
De directie van de school zorgt voor een management, waarbij men uitgaat van de individuele 
competenties van de personeelsleden en deze weet te benutten. 
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1.6. Code Goed bestuur  
 
Sinds 1 augustus 2011 heeft het bestuur van de Onderwijsgroep GAVE uitvoering gegeven aan deze 
wet.   
 
Er is binnen onze onderwijsgroep sprake van een collectief bestuur. Het collectief bestuur is 
opgedeeld in een toezichthoudend bestuur en een dagelijks bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld: 
De heer M. Roelofse     voorzitter 
De heer J.G.N. Schreuders    secretaris 
De heer D. Wegen     penningmeester 
Mevrouw C.W. Schlingmann- van den Hoef  lid, portefeuille Personele zaken 
 
 
De leden van het dagelijks bestuur vormen het bestuur van de Onderwijsgroep GAVE. De overige 
bestuursleden zijn lid van het collectief bestuur, doch vervullen geen bestuurstaken. Zij bekleden de 
functie van toezichthouder. 

 
De leden van het dagelijks bestuur van de SHS ontvangen een vergoeding voor hun 
bestuursactiviteiten in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Het bedrag dat per cursusjaar 
uitbetaald wordt, bedraagt EUR 1.000,-- per persoon. De voorzitter is hiervan uitgesloten omdat deze 
in dienst is van de SHS. 

 
Het betreft de volgende bestuursleden: 
De heer J.G.N. Schreuders     
De heer D. Wegen      
Mevrouw C.W. Schlingmann- van den Hoef  
 
Nevenfuncties bestuursleden: 
M. Roelofse    : voorzitter Stichting tot Bevordering Hervormd Onderwijs (onbetaald). Risk  
                                               manager Gebr. Sluyter makelaars in assurantiën. (betaald).  
J.G.N. Schreuders   : Lid RvT Ichthus college (vrijwilligers vergoeding) 
     : Voorzitter Reformatorische Oudervereniging (ROV) (onbetaald) 
     : bestuurslid Stichting tot Bevordering Hervormd Onderwijs (onbetaald) 
                                             : Manager Juridische Dienstverlening en Coördinator arbeidvoorwaarden-                           
                                               Beleid RMU (betaald). 
C.W. Schlingmann   : Verpleegkundige GGZ instelling (betaald). 
D. Wegen    : Business Developer  Gilde Assuradeuren / Bestuurder  N.V. de Burcht  
                                               (betaald) 
A.C.P. Thoutenhoofd   : Teamleider GL/TL van Lodenstein college, betaald. 
G. van Wakeren   : Sales Engineer Laser Technology at Trumpf Nederland. (betaald) 
J. Zwijnenburg- van Eden: Secretaresse financiële administratie Bond tegen vloeken (betaald) 
K.M.P. Brak    : Layer Poultry Production Technical Service LOHMANN TIERZUCHT GmbH 
                                               (betaald) 
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In artikel 19 Onafhankelijkheid van de Code Goed Bestuur PO raad per 1 augustus 2017 is lid 2 
gewijzigd. De nieuwe tekst is als volgt: Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de functie 
van intern toezichthouder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het 
schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een organisatie 
in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. 
 
J.G.N. Schreuders is naast bestuurslid van onze organisatie ook lid van de Raad van Toezicht van het 
Ichthus college. Gezien de wijziging van de Code Goed Bestuur zoals hiervoor weergegeven betekent 
dit dat wij op dit punt niet voldoen aan deze code. 
 
De zittingsduur van de heer Schreuders loopt echter op korte termijn af. Gezien de recent gewijzigde 
directiestructuur binnen onze organisatie, is het gewenst dat de heer Schreuders zijn zittingsperiode 
uitdient binnen onze organisatie. Ook de raad van toezicht van het Ichthus college is akkoord met 
deze tijdelijke uitzondering op de Code Goed Bestuur 2017. 
 

1.7  Algemene Verordening Gegevensbescherming  
In 2018 heeft het bestuur en directie een externe partij opdracht gegeven om een programma te 
maken voor de invoering van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit beleidsdocument is ingevoerd op alle scholen. 
 
Daarnaast is een externe Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. In 2018 heeft deze 
functionaris alle scholen van onze onderwijsgroep bezocht om te inventariseren en controleren of de 
implementatie en uitvoering voldoet aan de wettelijke vereisten. De rapportage is besproken in het 
bestuur. Er was sprake van nog meer bewustwording van een aantal zaken. Zaken met een minimale 
impact. De directeuren zorgen voor borging van deze aanbevelingen. 
 
Om de financiële impact van een mogelijk data lek zoveel als mogelijk te beperken hebben wij een 
verzekering afgesloten waarbij de financiële kosten verband houdende met een mogelijk data lek 
worden vergoedt en wij technische ondersteuning ontvangen bij de opsporing van ongewenste 
binnendringers en herstel van bestanden. 
 

1.8  Beleid inzake uitkeringen bij ontslag. 
De Onderwijsgroep GAVE hecht veel waarde aan goed personeelsbeleid. De stichting zet zich in om 
ontslagen zoveel als mogelijk te voorkomen en problemen met werknemers in onderling overleg op 
te lossen. In geval van ontslag worden geen afzonderlijke ontslagvergoedingen toegekend. 

 

1.9  Naleving wettelijke voorschriften. 
De Onderwijsgroep Gave handelt volgens relevante wet- en regelgeving. 
 

2. Missie GAVE 
Bestuur en personeel van Onderwijsgroep GAVE geven de Bijbelse boodschap handen en voeten. 
Hierdoor bieden we ieder kind, dat we zien als een uniek schepsel een goede basis voor de toekomst. 
De schoolleiding en het schoolbestuur dragen zorg voor alles wat hiervoor iedere dag nodig is. 
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3. Visie GAVE 
 

3.1   Geloof 
De Onderwijsgroep GAVE bestaat uit 5 scholen met een duidelijke christelijke identiteit, waar we met 
hart en ziel werken aan de geloofsopvoeding van kinderen. Wij zien de Bijbel als het onfeilbaar 
woord van God en dit is onze grondslag. Wij werken met leerkrachten die vanuit een persoonlijke 
relatie met de Here Jezus willen werken aan christelijk onderwijs. We willen dat de kinderen God 
leren kennen en gaan leven zoals Hij het bedoeld heeft.  
We hebben een nauwe relatie met de Hervormde Gemeente en willen in deze traditie blijven staan. 
Op onze scholen streven we naar de zichtbaarheid van het Koninkrijk van God; rechtvaardigheid, 
vrede en blijdschap, in de Geest! 
Romeinen 14:17-18 
17. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en 
blijdschap in de Heilige Geest. 
18. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. 
 

3.2. Aandacht 

Wij willen elk kind zien met al de talenten die het van God gekregen heeft. We zijn oprecht begaan 
met en hebben aandacht voor elkaar, voor ouders, voor kinderen en voor iedereen die bij ons op 
school werkt. Op onze scholen mogen de kinderen en leerkrachten hun talenten van hoofd, hart en 
handen ontwikkelen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Wij werken handelingsgericht en blijven 
voortdurend in ontwikkeling om zorg te dragen voor Passend Onderwijs en voor een goede kwaliteit 
van ons onderwijs.  
 

3.3. Vertrouwen 
Wij werken uit vertrouwen in elke laag van onze organisatie. Wij dragen zorg voor personeel dat 
goed gekwalificeerd is en gebruik kan maken van alle faciliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te 
geven. Bij alles wat we doen, zijn onze waarden doorslaggevend. Zo zorgen wij voor een positief, 
veilig en respectvol klimaat.  
 
Wij werken doordacht en denken goed na over de keuzes die we maken. Bij vernieuwing behouden 
we het goede, waardoor we rust en stabiliteit creëren.  
Wij zorgen voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Voor directie, voor leerkrachten, 
ondersteunend personeel, leerlingen en voor ouders.  
 

3.4 Enthousiasme 
Wij werken met leerkrachten en ondersteunend personeel die passie hebben voor kinderen en 
onderwijs. Wij willen ons onderwijs boeiend en uitdagend maken. Met plezier inspireren en 
waarderen we onze leerkrachten en onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. We dagen 
onszelf uit om het best denkbare onderwijs te geven. We bieden ruimte voor ontwikkeling en 
scholing.  
 

4. Strategische doelstellingen 
Er wordt onderscheid gemaakt in doelstellingen op het gebied van identiteit, diversiteit, financiën, 
huisvesting, onderwijskundig, organisatie en personeel. 
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4.1 Identiteit en algemene doelstelling. 
Personeel met onderwijsgevende- en ondersteunende taken, bestuursleden en leidinggevenden 
moeten in woord en daad hun geloof in de Drieenige God uitdragen. De identiteit zoals deze wordt 
uitgedragen, staat beschreven in de identiteitsnotitie. Volgens het benoemingsbeleid horen 
leerkrachten lid te zijn van de kerken die door het bestuur zijn vastgelegd. 
Het is een beleidsvoornemen om de scholen, ook al zijn ze klein, in de 5 wijken in stand te houden.  
Alle ouders en/of verzorgers die hun kind willen aanmelden krijgen in een gesprek met de directie 
informatie over de identiteit en het onderwijsconcept. Als ouders zich hierin kunnen vinden, er 
ruimte is op school en vanuit de school de verwachting is te kunnen voldoen aan de 
onderwijsbehoefte van de leerling, wordt deze toegelaten. 
 

4.2. Diversiteit. 
Ook voor ons is de diversiteit in de samenleving een uitdaging. Allereerst de diversiteit in cultuur en 
achtergrond van de leerlingen. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. Ons onderwijs is 
daarom gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. We willen dat onze 
leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 
leeftijdsgenoten. Ons onderwijsaanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat. 
Het aanbod sluit aan op het niveau van de kinderen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd 
op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op 
het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs.  We streven naar doorgaande leerlijnen. 
 
 
Daarnaast hebben we te maken met seksuele diversiteit. Met behulp van de methode Wonderlijk 
Gemaakt geven we hieraan gericht en passend bij onze leerling populatie en onze identiteit op goede 
wijze vorm. We vinden het belangrijk dat kinderen zich ook hierin veilig voelen en gezien weten op 
onze scholen.  
 

4.3 Financiën 

De centrale doelstelling is een gezonde financiële huishouding. De organisatie heeft een transparant 
meerjarig beleid dat jaarlijks door het bestuur wordt bijgesteld en goedgekeurd. Elk jaar worden 
begrotingen en jaarrekeningen opgesteld. Het bestuur en de directie hebben toegang tot het 
financiële dashboard waarin maandelijks kan worden beoordeeld of we in control zijn. Door middel 
van kwartaalrapportages worden het bestuur en de scholen geïnformeerd.  Het financieel jaarverslag 
wordt namens het bestuur door VGS opgesteld. 
 

4.4 Huisvesting 

De inrichting en de kwaliteit van de gebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs in 
algemene zin. Daarom wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering met aanpassingen in het kader van 
onderwijskundige vernieuwing.  Vanuit de Gemeente Veenendaal wordt om de vier jaar een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Als Onderwijsgroep GAVE mogen wij input leveren en 
zijn we mede afhankelijk van de in dit IHP vastgestelde beleidsvoornemens inclusief de daarbij 
behorende financiële paragraaf. 
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In de periode 2019 tot 2021 zijn er vergevorderde plannen om in het Franse gat te komen tot een 
Integraal Kind Centrum (IKC). Samen met de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en 
omgeving (CPOV) en Christelijke kinderopvang Luna zijn wij in 2016 gestart met de voorbereidingen 
hiervoor. We hopen in het jaar 2021 tot een afronding te komen. 
 
De huidige locaties van de Patrimoniumschool aan de Patrimoniumlaan en de Binnenronde kunnen 
dan worden afgestoten.  
 
Vergroening en duurzaamheid is vanuit ons rentmeesterschap belangrijk. Dit is de reden waarom wij 
in 2019 op de Rehoboth een onderzoek zullen doen naar de plaatsing van zonnepanelen.  Als we 
kijken naar het IHP dat in 2019 opnieuw vastgesteld zal worden, lijkt het vooralsnog niet 
verantwoord om op de andere locaties eveneens zonnepanelen te plaatsen. 
 
Het IKC in het Franse Gat zal duurzaam gebouwd worden. 
 
Ook de wijze van verlichting binnen de gebouwen is onderwerp van onderzoek. Wij streven ernaar 
om in 2023 op de scholen die hiervoor in aanmerking komen te werken met ledverlichting. 
 

In samenwerking met onze facilitaire dienst werken we zoveel als mogelijk met 
schoonmaakmiddelen mede op basis van bacteriën. Hierdoor werken we op een voor het milieu 
verantwoordelijke wijze. 
 
Reserveringen en investeringen in gebouwen en inventaris zijn benoemd en vastgesteld in het 
Meerjarig Onderhoud Plan (MOP) 

 4.5 Onderwijskundig 
 
Het onderwijs op de scholen wordt gekenmerkt door een hoge onderwijskwaliteit. De scholen 
begeleiden de leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan en stimuleren de sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling. De hoofdvakken taal, lezen en rekenen worden 
gestructureerd en methodisch aangeboden. Daarnaast is er een ontwikkeling waarbij aandacht is 
voor 21e -eeuwse vaardigheden. 
 
Naast hoge kwaliteit van onderwijs wordt gestreefd naar een optimaal ontwikkelde 
ondersteuningsstructuur voor leerlingen met de specifieke onderwijsbehoefte. Elke school heeft één 
of meerdere IB-ers die professionele ondersteuning op het gebied van zorg aan leerlingen bieden. 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd en iedere school werkt met een 
leerlingvolgsysteem en goedgekeurde, gecertificeerde toetsen. 
 
In het schoolplan stelt elke school jaarplannen op, waaruit blijkt op welke onderdelen de school zich 
verder gaat ontwikkelen. 
 
Alle scholen integreren ICT binnen hun onderwijs, zodat alle leerlingen in staat zijn de computer te 
gebruiken als een belangrijk hulpmiddel voor hun ontwikkeling. 
 
Alle GAVE scholen hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de vervanging van 
leermiddelen en methoden. 
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Alle scholen werken met WMK in ParnasSys om een objectief en goed hanteerbaar 
kwaliteitsinstrument te hebben.  
De peilingen worden gebruikt in een cyclus van 2 jaar en vormen de basis voor het schoolplan. 
 
Alle scholen houden met een vaste regelmaat een onderzoek bestaande uit:  
oudertevredenheidspeiling:  elke twee jaar 
leerkrachttevredenheidspeiling:  elke twee jaar   
leerling tevredenheidspeiling:  ieder jaar in ZIEN en ieder jaar in Scholen op de kaart 
 
Het onderwijs wordt jaarlijks geëvalueerd door een verantwoording van de opbrengsten.  
De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor verdere ontwikkeling. 
 
We signaleren ontwikkelingen in de maatschappij en spelen daarop in. De scholen hanteren ieder 
voor zich een onderwijskundig concept dat aansluit bij de cultuur en populatie van de school, maar 
dat ook past binnen het strategisch beleid van de Onderwijsgroep GAVE.   
 

5.   Uitwerking doelstellingen. 

5.1 Huisvesting 
Rehobothschool 
De school is gevestigd aan de Koninginnelaan en beschikt over voldoende ruimte voor de komende 
jaren. Een gedeelte van het gebouw is beschikbaar gesteld voor kinderopvang door Kinderopvang 
Luna. Zij betalen hiervoor een gebruikersvergoeding aan de hand van een vastgesteld contract. 
 
Patrimoniumschool 
Met de locaties aan de Patrimoniumlaan en Willem Dreeshof beschikt de school over voldoende 
ruimte voor de toekomst. er zijn vergevorderde plannen voor de vorming van een IKC op een andere 
locatie in de wijk. 
 
Pr. Beatrixschool 
De school is gevestigd aan het Prins Willem Alexanderpark en beschikt over voldoende ruimte. De 
school is goed onderhouden. Er is sprake van leegstand.  De directie onderzoekt of er voor- en 
naschoolse opvang in het gebouw gevestigd kan worden. 
 
Engelenburgschool 
De school is gevestigd aan de Fuikenweide en heeft momenteel leegstand. Het binnenklimaat wordt 
als onvoldoende plezierig ervaren. Dit heeft de aandacht binnen de financiële mogelijkheden die 
beschikbaar zijn. Ook wordt hierbij afgewogen of de vorming van een IKC of MFA in de nabije 
toekomst van toepassing is.  
 
De Bron 
De Bron heeft onderdak in het Ontmoetingshuis. Gezien de sterke groei van het aantal leerlingen en 
de totale beschikbare ruimte zal de verdeling van deze ruimte onder de drie daarin gehuisveste 
scholen gaan knellen. Hierover worden voortdurend gesprekken gevoerd met de gebruikers en de 
gemeente Veenendaal. 
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MeerjarenOnderhoudsplan: 
In 2019 is het Meerjarig Onderhoud Plan (MOP) voor de scholen geactualiseerd. Hierin is zowel 
aandacht voor de jaarlijkse dotatie met het oog op toekomstige investeringen als aandacht voor 
goed onderhoud aan de gebouwen. We vinden het belangrijk dat de scholen er netjes en goed 
onderhouden uit zien.  
 

5.2 Onderwijskundig 

 
Pedagogische identiteit 
Op school streven we ernaar dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling 
van de kinderen. Daarom zorgt de leerkracht ervoor dat hij / zij een pedagogisch klimaat creëert, 
waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.  
 
Passend onderwijs 
Als GAVE zijn wij een onderdeel van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei (SWVRGV).  
Binnen dit verband wordt gewerkt vanuit het schoolondersteuningsprofiel dat elke school heeft.  
 
Als een school niet de ondersteuning kan bieden die een leerling nodig heeft, wordt in overleg met 
de schoolondersteuner en de ondersteuningscoördinator van het SWVRGV en de ouders  / 
verzorgers gezocht naar een andere plaats. Door de IB’er van de betreffende school kan ook binnen 
de GAVE-scholen gekeken worden of er een mogelijkheid tot plaatsing is. Sommige scholen van 
Onderwijsgroep GAVE hebben door expertise op bepaalde gebieden, door passende groepsgrootte 
of andere factoren soms meer mogelijkheden.  
 
ICT-ontwikkelingen 
Heel bewust worden de ICT-ontwikkelingen goed gevolgd en waar mogelijk ingezet in het leerproces. 
Er moet een goed evenwicht zijn tussen het werken op een tablet/computer en het ontwikkelen van 
goede motorische en sociaal/emotionele vaardigheden.  
 
In 2018 is er een werkgroep ICT geformeerd om school overstijgend informatie uit te wisselen en 
beleidsadviezen te geven aan directie en bestuur. 
 

5.3 Personeel 
 
Voor de invoering van de functiemix is een plan gemaakt. Als er vacatures zijn, wordt eerst bekeken 
of op een van de scholen een terugloop in formatie is te verwachten. In dat geval wordt mobiliteit 
gestimuleerd. Uiteindelijk kan het nodig zijn dat gedwongen mobiliteit nodig is, maar eerst wordt 
geprobeerd via overleg tot een goede oplossing te komen. 
 
Voor de professionalisering is vanuit de cao voor elke leerkracht met WTF1.0  een budget van € 500 
beschikbaar. Tijdens de gesprekscyclus komen de ambities van de leerkracht en de behoefte aan 
deskundigheidsbevordering aan de orde.  
 
Naast de individuele deskundigheidsbevordering zijn er de teamscholingen in de vorm van 
studiedagen of teambijeenkomsten. Deze scholing past bij de ontwikkeling van de school en wordt 
geborgd in het schoolplan van de betreffende school.  
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6. Ambities bij het strategisch beleid. 
 
De directies en bestuur hebben vier pijlers vastgesteld. Bij iedere pijler zijn een of meer ambities 
geformuleerd. 
 

6.1.  Identiteit 
 
 1. De ambitie is: We streven ernaar om het Koninkrijk van God steeds meer zichtbaar te laten zijn op 
onze scholen. 
 
 Geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest willen we de waarden: rechtvaardigheid, blijdschap 
en vrede uitdragen in onze scholen, naar elkaar en naar ouders en leerlingen. 
 
Romeinen 14 vers 17 en 18: 
"Want het Koninkrijk van God bestaat (niet uit eten en drinken,) maar uit gerechtigheid en vrede en 
blijdschap in de Heilige Geest. 
Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen." 
 
 
2. De ambitie is:  Bestuur en directies  blijven het gesprek over identiteit voeren.  
 
 We plannen iedere twee jaar een gesprek met het collectief bestuur en de directie over alles wat 
te maken heeft met onze Christelijke identiteit.  
 
3. De ambitie is: Iedereen voelt zich veilig in onze scholen!  
 
 
 We streven ernaar dat iedereen die betrokken is bij onze scholen zich op elk moment veilig voelt. 
Door dit met regelmaat te vragen aan de betrokkenen en door te handelen naar aanleiding van deze 
uitkomsten en situaties die voorkomen, komen we tot een maximale veiligheidsbeleving.  Dit wordt 
verder uitgewerkt in het schoolveiligheidsplan en in het Integraal Personeel Beleid (IPB) 
 

6.2.  Kwaliteitszorg 
 
1. De ambitie is: Vertrouwen in de kwaliteit van de werknemers staat voorop. 
 
We gaan het Integraal Personeelsbeleid op een nieuwe manier vormgeven. Binnen het nieuwe IPB 
staat de eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling voorop.  
Ook wordt collegiale consultatie (het leren van elkaar) en het vragen van feedback een vast 
onderdeel van het IPB.  
 
2. De ambitie is: We communiceren met elkaar over de kwaliteit van ons onderwijs! 
 
 Door te gaan werken met ‘Werken Met Kwaliteit’ (WMK) in ParnaysSys hebben we een eenduidig 
systeem dat op iedere school de kwaliteit van onderwijs en processen in kaart brengt. Dit maakt 
vergelijking tussen scholen eenvoudiger zodat de taak van de bestuurders eenvoudiger wordt.  
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Op de scholen worden de uitkomsten gebruikt voor het gesprek in het team.  
Naar aanleiding van de opbrengsten kunnen beleidsbeslissingen genomen worden.  
 
3. De ambitie is: De wijze waarop Onderwijsgroep GAVE bestuurt wordt is de best mogelijke manier 
voor onze vijf scholen. 
 
 We blijven onderzoeken welke vorm van aansturing en bestuur het beste past bij onze scholen. 
Waarbij vragen aan de orde komen zoals: 
 Moeten de verhoudingen en verdeling blijven zoals ze nu zijn?  
 Zijn er aanpassingen nodig in de functie van de directeur bestuurder? 
 Zijn er aanpassingen nodig in de samenstelling c.q. taakverdeling van het DB / CB?  
 Of in de samenstelling en/of taakverdeling van het DO? 
 

6.3.  Passend Onderwijs 
 
1. De ambitie is om aandacht te hebben voor alle kinderen en alle medewerkers.  
We voorzien in de onderwijsbehoefte van iedere leerling en zorgen voor de ondersteuning van alle 
medewerkers. 
 
 We zoeken naar onderwijsvormen voor de leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn én voor 
leerlingen die praktisch begaafd zijn. Dit kan in de vorm van plusonderwijs en klusklassen.  
 
 

6.4.  Lestijdenmodel 2020 
 
1. De ambitie is: We hebben in 2023 een lestijdenmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij:  
   
 onze uitgangspunten,  
 onze leerkrachten,  
 onze leerlingen en hun ouders 
 bij de maatschappelijke ontwikkelingen 
 
 We hebben een tijdpad voorgesteld om onderzoek te doen en vervolgens een weloverwogen 
keuze te maken voor een lestijdenmodel dat het beste past bij de scholen, leerlingen, leerkrachten 
en ouders / verzorgers van Onderwijsgroep GAVE. 
 

7. Beleid rondom klachten 
 
Binnen de Onderwijsgroep GAVE en de daaronder vallende scholen bestaat een klachtenprocedure. 
In de schoolgids van elke school staat omschreven hoe een klacht kan worden ingediend. Er is een 
vertrouwenspersoon van buiten de Onderwijsgroep Gave aangesteld indien de klacht niet met de 
directie kan worden opgelost. Ook is er een klachtencommissie voor het protestants onderwijs in 
Veenendaal. Op elke school is een vertrouwenspersoon aangesteld voor het personeel. Mocht het 
betreffende personeelslid niet naar tevredenheid hier uit komen dan is het Dagelijks bestuur 
hiervoor aanspreekbaar. 
 
In 2018 hebben wij een Klokkenluidersregeling vastgesteld en geïntroduceerd. 
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8. Communicatie en relaties. 
 
Verantwoording naar belanghebbenden. 
Er zijn twee categorieën belanghebbenden, interne en externe. Hieronder wordt verder aangegeven 
op welke wijze de communicatie plaatsvindt en op welke manier de verantwoording wordt gegeven. 
Bij een verticale verantwoording is er sprake van een formele verplichting die voortkomt uit een 
hiërarchische relatie. Bij horizontale verantwoording is er sprake van een zekere vrijwilligheid of een 
zelf opgelegde verplichting. 
 

8.1 Interne belanghebbenden. 
Onder interne belanghebbenden worden verstaan de personen of partijen binnen de organisatie die 
intern belanghebbend zijn bij datgene wat de Onderwijsgroep GAVE doet. De interne 
belanghebbenden zijn: 
- Personeel: interne horizontale verantwoording 
- Leerlingen: interne horizontale verantwoording 
- Medezeggenschapsraad (personeel) (MR): interne horizontale verantwoording 
- Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (personeel) (GMR): interne horizontale  
   verantwoording 
- Bestuur: interne verticale verantwoording 
 
Met de interne belanghebbenden communiceert de Onderwijsgroep GAVE hoofdzakelijk middels 
nieuwsbrieven en bijeenkomsten, memo’s, school(jaar)plannen en schoolgidsen. Teven wordt men 
op de hoogte gehouden d.m.v. de websites van de scholen, nieuwsbrieven en berichten vanuit het 
programma Parnassys. De verantwoording richting organen zoals de (G)MR en het bestuur vindt 
hoofdzakelijk plaats door middel van documenten en vergaderingen. 
 
 
 

8.2  Externe belanghebbenden. 
Externe belanghebbenden zijn personen of partijen buiten de organisatie van de Onderwijsgroep 
GAVE die direct of indirect belanghebbend zijn bij de activiteiten van de Onderwijsgroep GAVE of die 
anderzijds belang hebben bij de prestaties die de Onderwijsgroep GAVE levert. De belangrijkste 
externe belanghebbenden zijn: 
- Ouders van leerlingen: externe horizontale verantwoording 
- Medezeggenschapsraad (ouders): externe  horizontale verantwoording 
- Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders): externe  horizontale verantwoording 
- Samenwerkingspartners: externe horizontale verantwoording 
- Ministerie van OCW: externe horizontale verantwoording 
- Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): externe  horizontale verantwoording 
- Gemeente Veenendaal: externe horizontale verantwoording 
De communicatie van de Onderwijsgroep GAVE met en de verantwoording naar externe 
belanghebbenden gebeurt voornamelijk aan de hand van officiële documenten zoals jaarverslagen, 
jaarplannen en nieuwsbrieven. De manier van communiceren varieert van de websites van de 
scholen tot aan schoolgidsen en begrotingen, het jaarverslag en publicaties. Tevens vindt de 
verantwoording naar organen zoals de (G)MR plaats door middel van vergaderingen en documenten. 
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9.  Kwaliteitszorg. 
 
De kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel in het gezamenlijke onderwijsbeleid. Alle scholen 
hanteren kwaliteitsinstrumenten. Jaarlijks worden deze instrumenten binnen de eigen school met de 
medezeggenschapsraad en bestuur besproken en geëvalueerd. Op iedere school zijn de volgende 
kwaliteitsinstrumenten: 
1. Strategische Beleidsplan van de Onderwijsgroep GAVE 
2. Schoolplan 2015-2019 
3. Schooljaarplan (jaarlijks), waarin de plannen voor het komende schooljaar zijn uitgewerkt. 
4. Jaarverslag opbrengsten met daarin de ontwikkeling op de scholen 
5. Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) 
 
Daarnaast worden er volgens de afgesproken cyclus tevredenheidspeilingen gehouden onder de 
ouders, leerlingen en onderwijzend personeel. Deze peilingen vormen mede een uitgangspunt voor 
het nieuwe schoolplan. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen jaarlijks een 
leerlingentevredenheidspeiling van scholen op de kaart in. 
 
Voor de kwaliteitszorg voor de medewerkers, zie onder personeel. 
 

10.  Internationalisering. 
 
De scholen werken niet aan internationalisering en er worden op korte termijn geen stappen 
ondernomen om dit te gaan opzetten.  Wel zijn we aan het onderzoeken of een 
uitwisselingsprogramma tot de mogelijkheden hoort. 
 

11. Onderwijsverantwoording 2018. 

  

11.1. Onderwijsprestaties. 
 
Tijdens de onderwijsloopbaan van kinderen in het Primair Onderwijs worden regelmatig toetsen 
afgenomen om de ontwikkelingen van kinderen te volgen. Dit kan op velerlei manieren gebeuren. 
Van observaties door onderwijzend personeel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
te volgen, maar ook de ontwikkelingen op gebied van basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en 
studievaardigheden worden in kaart gebracht. 
 
De resultaten worden van ieder kind verzameld in ons Leerling- en Onderwijs Volgsysteem. Een 
digitaal kind dossier. 
 
De onderwijsinspectie toets de eindopbrengsten van groepen in de school en heeft daar normen 
voor bepaald. Jaarlijks leveren wij deze eindopbrengsten aan bij de Onderwijsinspectie. Een 
belangrijk criterium voor de onderwijs inspectie is het resultaat van de scholen bij de afname van de 
eindtoets basisonderwijs van leerlingen uit groep 8. De behaalde individuele score van deze 
eindtoets wordt meegewogen bij het bepalen van het niveau van Voortgezet Onderwijs voor iedere 
leerling. Binnen de onderwijsgroep GAVE maken we gebruik van de zogenaamde CITO toets alsmede 
de IEP toets. Scholen zijn vrij in de keuze. 
 
  



 

19 

Voorafgaande aan genoemde toets geeft de school in februari een niveauadvies. Het advies wordt 
gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten van de leerling gedurende zijn 
of haar onderwijstijd op school. De school bepaalt het niveauadvies en de ouders bepalen de 
schoolkeuze. De Eindtoets (CITO of IEP) bevestigen dit advies. Als de uitslag lager uitvalt dan het 
advies dan heeft dit geen invloed op het gegeven advies. Als de uitslag hoger uitvalt, heroverweegt 
de school haar advies en dit kan eventueel leiden tot een aanpassing van het schooladvies. Dit laatste 
gaat altijd in overleg met de ouders. 
 
In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs van de scholen 
behorende bij de Onderwijsgroep GAVE. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Pr. Beatrixschool 535,6 535,7 532,6 531,2 532.6 

Engelenburgschool 529,9 536,3 530,3 534,6 82,3 IEP 

Patrimoniumschool 535,0 534,3 535,8 79,8 (IEP) 81,0 IEP 

Rehobothschool 535,0 537,2 82,1 (IEP) 80,4 (IEP) 82,9 IEP 

De Bron n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t 85,7 IEP 

 

10.2. Uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. 
In onderstaande tabel ziet u een overzicht uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 

Naam GAVE school Beatrix Engelenburg Patrimonium Rehoboth 
de 
Bron 

Totaal 
GAVE 

VWO/HAVO 1 1 19 22 3 46 

HAVO 1 1 3 24 2 31 

TL/HAVO 6 4 9 1 2 22 

VMBO 
TL/Gemengd 

2     15 1 18 

VMBO 
Kader/Beroeps 

2 3 10 10 2 27 

Leerweg Onderst.             

Praktijk onderwijs             

Anders SVO 1         1 

Aantal leerlingen 13 9 41 72 10 145 

 
In onderstaande tabel ziet u een overzicht uitstroom naar welke school voor het voortgezet 
onderwijs periode 2014-2018 

Totaal GAVE  2014    2015    2016    2017    2018   

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Christelijk Lyceum 34 20 46 28 38 25 27 22 29 20 

Christelijke  31 19 19 12 26 17 24 20 27 19 

Ichthus college 81 49 79 49 63 42 49 41 69 47 

Rembrandt college 11 7 4 2 9 6 5 4 5 3 

V.O. buiten Veenendaal 9 5 14 9 15 10 16 13 15 11 

Totaal 166 100 162 100 151 100 121 100 145 100 
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10.3. Verdeling van de leerlingen op basis van postcode periode 2016, 2017 en 2018. 
 

2016 Beatrix Engelenburg Patrimonium Rehoboth 
de 
Bron Totaal 

3901 18 68 32 20   138 

3902 8 9 2 119 24 162 

3903   6 33     39 

3904 7   237 14   258 

3905 98   7 309   414 

3906 3   7 13   23 

3907 3   8 14 31 56 

3911           0 

3925           0 

3927           0 

6714           0 

6715           0 

6718       9   9 

6745     6 13 4 23 

Totaal 137 83 332 511 59 1122 

 

2017 Beatrix Engelenburg Patrimonium Rehoboth 
de 
Bron Totaal 

3901 12 67 30 31   140 

3902   9 9 116 34 168 

3903 6 7 34     47 

3904 7 4 209 14   234 

3905 83   7 297   387 

3906 2     15   17 

3907 2   5 13 51 71 

3911     6     6 

3925           0 

3927           0 

6714           0 

6715       7   7 

6718       7 3 10 

6745     6 12 2 20 

Totaal 112 87 306 512 90 1107 
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2018 Beatrix Engelenburg Patrimonium Rehoboth 
de 
Bron Totaal 

3901 10 63   37 6 116 

3902 5 10   123 49 187 

3903   8   2 3 13 

3904 9 1 298 25 1 334 

3905 74 2   279 3 358 

3906 2     15   17 

3907   2   16 114 132 

3911   2   8 7 17 

3925       2   2 

3927 1     1 2 4 

6714 2         2 

6715       3   3 

6718       8 10 18 

6745       10 2 12 

Totaal 103 88 298 529 197 1215 
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11.  Financieel 
 

11.1. Analyse van het netto resultaat. 

  
Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   

x € 1.000  x € 1.000    
     

Baten 
 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                6.332                   5.869             463  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                      8                        -                   8  
(B3) Overige baten 

 
                   366                      316               50  

 
 

     
Totaal baten 

 
                6.706                   6.185             521  

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                5.730                   5.142             588  
(L2) Afschrijvingen 

 
                   224                      197               27  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                   400                      393                 7  
(L4) Overige instellingslasten 

 
                   511                      444               68  

 
 

     

Totaal lasten 
 

                6.866                   6.176             689  

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

                  -160                         9            -169  

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -1                        -                  -1  

 
 

        

Nettoresultaat 
 

                  -161                         9            -170  

 
Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 
gehele organisatie. Het resultaat van 160.731 euro negatief is als volgt opgebouwd: 
 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

Engelenburgschool               -63.565                -18.301        -45.264  
De Bron                35.319                        59         35.260  
Rehobothschool                  9.466                 14.761          -5.295  
Prinses Beatrixschool               -44.565                -20.262        -24.303  
Patrimoniumschool                72.627                 32.548         40.079  
Bovenschools              -170.013                        -8      -170.005  

Totaal              -160.731                   8.797      -169.528  

 
 
In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 
De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de 
nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is circa 316.000 euro geweest. De loonkosten 
laten als gevolg hiervan ook een overschrijding zien.  
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De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 
werkdrukvermindering. Zoals in dit verslag aangegeven heeft de school in 2018 hier circa 76.000 euro 
voor ontvangen. Deze middelen zijn dit jaar ingezet ten behoeve van de werkdrukverlaging, wat 
uiteindelijk ook zorgt voor hogere loonkosten. 
 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 
per categorie ten opzichte van de begroting. 
 
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 463.000 euro. Voor 392.000 euro 
wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daarnaast zijn verschillen geweest op 
passend onderwijs waar 16.000 euro meer is ontvangen, zorgarrangementen die 15.000 euro hoger 
uitkwamen en is er 24.000 euro meer aan groeibekostiging gerealiseerd. De materiële bekostiging 
kwam 24.000 euro lager uit. Het restant verschil betreft een onderlinge verrekening die onder de 
rijksbijdragen is begroot, maar uiteindelijk in de jaarrekening onder de overige baten is verwerkt. Als 
laatste zijn er nog wat kleinere verschillen. 
 
(B2) – Hier is een subsidie ICT van de gemeente Veenendaal gerealiseerd welke niet was begroot.  
 
(B3) – Binnen de overige baten is een positief verschil van 50.000 euro zichtbaar. 36.000 euro betreft 
het genoemde verschil bij de rijksbijdragen, wat het verschil hier groter maakt. Er zijn hier 6.000 euro 
aan vergoedingen van Bartimeüs opgenomen. Voorheen werden ook deze onder de overige 
rijksbijdragen opgenomen. Dit is niet langer toegestaan. Er is 30.000 euro meer dan wat was begroot 
ontvangen vanuit de steunstichting. Dit betrof een hogere reguliere bijdrage en een vergoeding voor 
een onderwijsassistent. Aan baten personeel werd 8.000 euro meer ontvangen, aan medegebruik 
vergoeding 5.000 euro meer en de ouderbijdrage en overblijfvergoedingen waren 37.000 euro. Deze 
laatstgenoemden staan ook kosten tegenover.  
 
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 588.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting 
is 31.700 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen 
die voor eigen rekening zouden komen. Dit is in 2018 onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie 
hiervoor komen de loonkosten circa 362.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele lasten 
laten een overschrijding van 226.000 euro zien.   
 
De overschrijding op de loonkosten wordt voor circa 267.000 euro verklaard door de gestegen 
pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er per saldo meer inzet gerealiseerd (circa 236.000 
euro aan kosten) waar mede de ontvangen werkdrukgelden voor zijn gebruikt. Op de 
vervangingskosten is een voordeel ontstaan. Voor vervangingsinzet wordt een bepaalde inzet per 
school begroot. Per saldo, rekening houdend met de poolinzet van bovenschools, is hier een voordeel 
van 98.000 euro ontstaan. Als laatste zijn er vorderingen opgenomen aan het UWV vanwege het in het 
verleden uitbetalen aan personeel dat na 2 jaar ziekte uit dienst is gegaan. Door een nieuwe wettelijke 
regeling zullen deze uitbetalingen met een omvang van 43.000 euro in 2020 terugontvangen worden.   
 
Het verschil op de overige personele lasten van 226.000 euro kan met name worden toegeschreven 
aan afrekeningen over 2017 van het vervangingsfonds. Dit betreft meer dan 103.000 euro aan 
afrekeningen. Daarnaast zijn er overschrijdingen zichtbaar voor extern personeel (gymdocenten) voor 
circa 40.000 euro, hogere scholingskosten (26.000 euro), meer kosten voor bedrijfsgezondheidszorg 
(15.000 euro) en overige overschrijdingen waaronder wervingskosten, kosten voor APG en overige 
personele lasten. 
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(L2) – De afschrijvingen komen 27.000 euro hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat de activalijsten zijn opgeschoond. Hierdoor zijn er diverse activa afgeboekt, ook activa die nog 
een boekwaarde hadden, maar niet meer aanwezig waren. Dit geeft een negatief boekresultaat.  
 
(L3) – De huisvestingslasten zijn 7.000 euro hoger dan begroot wat veroorzaakt is door hogere 
schoonmaakkosten (11.000 euro), een verhoogde dotatie voor de voorziening groot onderhoud (9.000 
euro) en wat hogere overige lasten (2.000 euro). Daar staat tegenover dat er lagere huurlasten zijn 
geweest voor 8.000 euro (De Bron) en de energielasten voor het restant verschil lager zijn uitgekomen.  
 
(L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten een overschrijding zien 
van 68.000 euro. Dit verschil is met name veroorzaakt door de leermiddelen, en dan met name 
aanschaffingen binnen het onderwijsleerpakket. De overige instellingslasten zijn in totaal conform 
begroting, al zijn er onderling wel wat verschuivingen zichtbaar.   
 
(R1) – De rentebaten zijn per saldo lasten waardoor hier een klein tekort zichtbaar is.  
 

11.2. Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    
Materiële vaste activa               983             1.057             1.068  
Financiële vaste activa                85                 34                 63  

       
Totaal vaste activa            1.068             1.091             1.131  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen               376                547                350  

Liquide middelen               888                869             1.118  

       
Totaal vlottende activa            1.264             1.416             1.468  

       
Totaal activa            2.332             2.507             2.600  
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PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve            1.504             1.665             1.579  
Bestemmingsreserves publiek                 -                    -                    -    
Bestemmingsreserves privaat                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    
Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen            1.504             1.665             1.579  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               235                281                442  
Langlopende schulden                 -                    -                    -    
Kortlopende schulden               592                561                579  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva            2.332             2.507             2.600  

 
Als gevolg van relatief lage investeringen zijn de materiële vaste activa met 74.000 euro gedaald. De 
investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
 
De financiële vaste activa zijn gestegen doordat hier de vordering op het UWV is opgenomen voor de 
uitbetaalde transitievergoedingen in het verleden. Vanaf 1-4-2020 kan hiervoor compensatie worden 
aangevraagd. Verder zijn er waarborgsommen Snappet opgenomen.  
 
De reserves zijn met circa 161.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat.  
 
De voorzieningen zijn met 46.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is 59.000 euro 
gedoteerd en circa 107.000 euro onttrokken. Als belangrijkste onttrekkingen zijn te noemen 
schilderwerk, installatiewerkzaamheden aan diverse installaties, diverse speeltoestellen en overige 
werkzaamheden zoals het vervangen van screens.  
 
Daarnaast is de personeelsvoorziening per saldo wat hoger geworden. 

 

11.3. Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 
tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 
 
Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 2,13 2,53 2,54 

Solvabiliteit 0,50 0,65 0,66 0,61 
Rentabiliteit n.v.t. -2,40% 1,40% 1,71% 
Huisvestingsratio max.10% 5,98% 6,26% 6,66% 
Weerstandsvermogen  15,00% 8,23% 10,45% 8,93% 
Kapitalisatiefactor  max.60% 33,20% 38,78% 41,24% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen over de afgelopen jaren aan de gestelde adviesnormen. De 
school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
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De rentabiliteit is dit jaar negatief. De rentabiliteit is idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft 
geen probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding 
tussen deze twee variabelen goed te monitoren. 
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de 
dotatie aan het groot onderhoud. 
 
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 
opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Deze norm wordt niet 
behaald en is, gezien de grootte van de organisatie ook wel wat aan de hoge kant. Daarnaast is er geen 
rekening gehouden met de buiten de organisatie staande steunstichting.  
 
De kapitalisatiefactor komt in beeld zodra de onderwijsresultaten minder zijn. Het kengetal geeft de 
rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Deze norm wordt niet 
overschreden. 
 

11.4. Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor 149.606 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 
227.300 euro. Er is in 2018 een bedrag van 223.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 
de activa is gedaald. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

   
ICT 43.771 euro 
Inventaris en apparatuur 95.592 euro 
Leermiddelen 5.703 euro 
Overige materiële vaste activa 4.362 euro 
Totaal 149.606 euro 

 
De investeringen binnen ICT hebben vooral betrekking op de aanschaf van laptops. Binnen de 
inventaris zijn investeringen zichtbaar in digiborden, leerlingsets en kasten. De leermiddelen zijn met 
name leesboeken en een leesmethode en binnen de overige materiële vaste activa zijn diverse 
speelmaterialen zichtbaar.  
 

11.5. Treasury verslag 
 
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden.  
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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 te alle tijde gegarandeerd 
te zijn. 

 

11.6. 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 
op de scholen met het gehele team hoe de middelen het best besteed kunnen worden. Bij de 
besluitvorming is het gehele team betrokken en heeft de personeelsgeleding van de MR een 
doorslaggevende stem gehad. 
 
Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing. 
 

De Bron. 
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat de meeste werkdruk wordt ervaren: 
 

• Door de administratieve last 

• De zorgkinderen in de klas 

• De combinatiegroepen in de school 

• Een hard groeiende school in een nieuwe wijk 

• De groter wordende groepen. 

Op basis van bovenstaande knelpunten zal extra geïnvesteerd worden in een 
leerkrachtenondersteuner die 20 uur extra per week beschikbaar is in de school. 
 
Ontvangen subsidie werkdrukvermindering 2018/2019 EUR 22.700,00 die volledig is ingezet. 
 

Engelenburg school. 
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat de meeste werkdruk wordt ervaren: 
 

• Door de administratieve last 

• De zorgkinderen in de klas 

• De combinatiegroepen die wij in de school hebben 

Op basis van bovenstaande knelpunten zal extra geïnvesteerd worden in een leerkracht die 
1 extra dag per week beschikbaar is in de school. Dit kunnen ook eventueel ook 2 ochtenden 
zijn. 
 
Ontvangen subsidie werkdrukvermindering 2018/2019 EUR 12.900 die volledig is ingezet. 
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Beatrix school 
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat de meeste werkdruk wordt ervaren: 
 

• Door de administratieve last 

• Klusjes die er in de school gedaan moeten worden 

• De zorgkinderen in de klas 

• De combinatiegroepen die wij in de school hebben 

Op basis van bovenstaande knelpunten zal extra geïnvesteerd worden in een leerkracht die 1 extra 
dag per week beschikbaar is in de school. Dit kunnen ook eventueel ook 2 ochtenden zijn. 
 
Ontvangen subsidie werkdrukvermindering 2018/2019 EUR 15.850,00 die volledig is ingezet 

 

Rehoboth school 
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat de meeste werkdruk wordt ervaren door de groepsgrootte 
in de onderbouw. 
 
In verband hiermee zijn de volgende maatregelen genomen: 

• Met ingang van schooljaar 2018-2019 formeren we een extra groep 5. De huidige twee 

groepen 4 worden verdeeld over drie groepen 5. Dit kost 1,0 WTF voor een groepsleerkracht. 

• Voor de resterende WTF zoeken we ondersteuning in de groepen 1 tot en met 4 van een 

onderwijsassistent of door een collega met re-integratieverplichtingen in te zetten voor 

ongeveer 0,6 WTF. 

• Het resterende budget komt ten goede aan de uitgaven die we doen voor de vakleerkracht 

gym die we inzetten in verschillende groepen. De uren die hiermee worden vrijgespeeld 

komen ten goede aan de leerling ondersteuning in de bovenbouw. Hierdoor wordt er 

vervolgens menskracht vrijgespeeld voor leerling ondersteuning in de onderbouw door de 

vergrote inzet van TR en IB in deze groepen. 

 
Ontvangen subsidie werkdrukvermindering 2018/2019 EUR 82.250,00 die volledig is ingezet. 

 

Patrimonium school 
In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat de meeste werkdruk wordt ervaren: 

• In de onderbouw. De gemiddelde groepsgrootte is hier 28. Het komende jaar zullen de 

middelen daarom gebruikt worden om een extra groep te creëren in de onderbouw. Kleinere 

groepen zullen leiden tot een lagere werkdruk. 

• In de onderbouw. Deze klassen zijn redelijk groot maar hebben ook te maken met relatief 

veel zorgleerlingen. Hierdoor kan de leerkracht onvoldoende tijd besteden aan afzonderlijke 

leerlingen. De extra beschikbare middelen zullen daarom gebruikt worden voor extra 

onderwijsassistentie. Deze wordt ingezet door leerlingen vaker uit de klas te halen en op 

momenten extra handen in de klas te creëren. De leerkracht heeft hierdoor meer de handen 

vrij voor het geven van goed onderwijs. 
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• Door het vele voor- en nawerk. Dit speelt in het geheel van de school. Oplossing wordt 

gevonden in de inzet van extra onderwijsassistentie. In elke klas komt 1 dagdeel een 

onderwijsassistent. Doel is om allerlei ‘kleinere’ werkzaamheden op te pakken, zoals 

voorbereiden knip- en plakles bij de kleuters, handvaardigheidslessen, nakijkwerk e.d. Dit zal 

de leerkrachten ontlasten. 

• Door de hoeveelheid administratieve lasten. Daarom wordt een 

conciërge/onderwijsassistent/managementassistent aangenomen die beschikbaar is voor 

iedere groep. De inzet wordt gelijkmatig over de school verdeeld en kan ingezet worden voor 

invoeren cijfers, kopieerwerk of andere vormen van het ontlasten van de leerkracht. 

• Door de hoeveelheid administratieve lasten. Er wordt daarom geïnvesteerd in een eigen 

gymdocent. De gymdocent neemt de groepen mee waardoor de leerkracht in de klas andere 

werkzaamheden kan doen. Dit zal de leerkracht ontlasten. 

• Daarnaast investering in Chromebooks vanwege minder nakijkwerk bij toetsen etc. 

Ontvangen subsidie werkdrukvermindering 2018/2019 EUR 47.000,00 die volledig is ingezet. 

11.6. Verantwoording besteding middelen prestatie box.  
De ontvangen middelen vanuit de prestatie box zijn volledig geïnvesteerd  in scholing voor 
leerkrachten en directeuren. Scholing middels teamscholing en individuele scholing. 
 

12.  Continuïteitsparagraaf 

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

 

12.2. Toekomstige interne ontwikkelingen 
 
Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 571 581 600 617 622 614 
Bovenbouw totaal 596 615 607 598 597 593 
Totaal 1167 1196 1207 1215 1219 1207 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. De komende jaren is rekening gehouden met een stijging naar boven de 1.200 leerlingen.  
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Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 4,44 4,97 4,92 4,92 4,92 4,92 
Leerkracht 72,25 70,40 68,19 67,04 66,95 65,30 
O.O.P. 4,17 4,61 4,84 4,84 4,84 4,84 
Vervanging eigen risico 0,00 1,40 1,30 1,40 1,40 1,40 
Totaal 80,86 81,38 79,25 78,21 78,11 76,46 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Om de teruggang in 
baten op te kunnen vangen is er (fictief) rekening gehouden met een afbouw van de formatie. Van jaar 
tot jaar zal bekeken moeten worden hoeveel afbouw er daadwerkelijk nodig is. Binnen de 
leerkrachtinzet zijn ook de bovenschoolse poolleerkrachten opgenomen. Binnen de kosten die voor 
hen gelden is wel rekening gehouden met een vergoeding vanwege het vervangen van langdurig ziek 
personeel of het vervangen wegens zwangerschapsverlof.  
 

12.3. Staat van baten en lasten-begroting 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2018  2019  2020  2021   

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

Baten         
(B1) Rijksbijdragen              6.332               6.509                   6.519               6.633  
(B2) Overige overheidsbijdragen                     8                    -                          -                      -    
(B3) Overige baten                 366                  331                      238                  116  

         
Totaal baten              6.706               6.840                   6.757               6.748  

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten              5.730               5.705                   5.613               5.575  
(L2) Afschrijvingen                 224                  197                      201                  193  
(L3) Huisvestingslasten                 400                  413                      423                  433  
(L4) Overige instellingslasten                 511                  524                      548                  551  

  
       

Totaal lasten              6.866               6.840                   6.785               6.753  

  
       

Saldo baten en lasten                -160                      0                       -28                     -4  

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten                    -1                    -                          -                      -    

             

Nettoresultaat                -161                      0                       -28                     -4  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 
investeringen de komende jaren. 
Het overzicht laat de komende jaren wisselende resultaten zien. Voor 2022 en 2023 is een resultaat 
van circa 6.000 en 5.000 euro negatief zichtbaar. Er is bewust rekening gehouden met een sturing 
richting de nullijn. Van jaar tot jaar zal bij iedere begrotingsronde bekeken worden wat de uiteindelijke 
mogelijkheden zijn binnen de gestelde kaders. 
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Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor 
werkdrukvermindering met ingang van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden 
ontvangen zal dit ook moeten worden ingezet en dus tot kosten leiden. 
 

12.4. Balans – begroting 
 
ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    
Materiële vaste activa               983             1.044             1.098             1.123  
Financiële vaste activa                85                 43                 43                 43  

         
Totaal vaste activa            1.068             1.087             1.142             1.166  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    
Vorderingen               376                  -                    -                    -    
Effecten                 -                  455                455                455  
Liquide middelen               888                664                552                552  

         
Totaal vlottende activa            1.264             1.119             1.007             1.007  

         
Totaal activa            2.332             2.207             2.149             2.173  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

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

         
Algemene reserve            1.504             1.440             1.412             1.408  
Best. reserve publiek                 -                    -                    -                    -    
Best. reserve privaat                 -                    -                    -                    -    
Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    
Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen            1.504             1.440             1.412             1.408  

  
       

Voorzieningen               235                242                212                240  
Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    
Kortlopende schulden               592                525                525                525  

  
       

Totaal passiva            2.332             2.207             2.149             2.173  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 
ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren zullen toenemen 
door omvangrijke investeringen.  
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Door de begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening 
groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de komende jaren.  

 

12.5. Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis 
voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die 
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht 
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s 
onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 
 
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing 
 

12.6. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed 
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op 
een correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de 
middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond en heeft de 
komende jaren waarschijnlijk te maken met een formatieve afbouw. Ook is een mogelijk risico dat het 
moeilijker wordt om vervanging  te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet 
moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze 
ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven. 
 
Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De 
instroom kan fluctueren wat leidt tot wisselingen in de bekostiging.  
 
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich 
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.  
 
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde 
risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd 
zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden. 
 
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. 
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12.7. 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 risicoprofiel van 15%.  
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
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13. Jaarrekening 
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13.1  Balans per 31 december 2018 
  
(na verwerking resultaatbestemming)  
  
 
 

2018     2017 
ACTIVA   
 
Vaste activa       

 
Materiële vaste activa         982.888   1.056.927 
Financiële vaste activa           85.237         34.200 
        1.068.125         1.091.127  
 
Vlottende activa  
Vorderingen          376.077         546.880 
Liquide middelen         887.642        868.991 
        1.263.719         1.415.870 
Totaal        2.331.845         2.506.997 
 
 
PASSIVA  
  
 
Eigen vermogen      1.504.240        1.664.970 
Voorzieningen               235.475           281.467 
Kortlopende schulden                                     592.130           560.560 
 
Totaal        2.331.845         2.506.997 
  
 

13.2  Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk 
maken. 
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13.3  Staat van baten en lasten over 2018 
 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen      6.332.045    5.868.999        5.812.052 
Overheidsbijdragen       
en -subsidies overige 
overheden                                  7.500 
Overige baten          366.081       315.948            353.553 
Totaal baten                         6.705.626                        6.184.947                              6.165.605  
  
Lasten  
Personeelslasten               5.730.358     5.142.248                             5.027.499 
Afschrijvingen                        223.645                            197.102                                191.230 
Huisvestingslasten                400.077                            392.970                                 369.711 
Overige lasten                       511.472                            443.830                                 491.674     
Totaal lasten                                          6.865.552                         6.176.150                               6.080.113 
  
Saldo baten en lasten                             159.926-                               8.797                                     85.492  
 
Financiële baten en lasten                              805-                                                                                   579  
  
RESULTAAT BOEKJAAR                            160.731-                              8.797                                     86.072 
 
 

13.4  Bestemming van het resultaat 
 
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad EUR -160.731 als volg te verdelen: 
 
Algemene reserve      160.731- 
Totaal          160.731- 
 
Dit voorstel is reeds verrekend in de jaarrekening. 
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13.5  Kasstroomoverzicht over 2018 
 
       2018   2017 
Kasstroom uit operationele activiteiten           

 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening         159.926-                              85.492  
  
 
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:           
- Aanpassingen voor afschrijvingen                                   223.645                                    191.230 
- Mutaties van voorzieningen                                               45.992-                                   160.545- 
                                                                                                                        177.653                                30.685 
 
Veranderingen in werkkapitaal:  
- Mutaties vorderingen                                                       170.803                                     196.786-                    
- Mutaties kortlopende schulden                                        31.570                                       18.042-                                           
                                                                                                                        202.373                               214.828- 
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties                                                    220.100                                 98.651- 
  
Ontvangen interest                                                                     805-                                             579 
 
Totaal                                                                                                                     805-                                     579  
  
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten                                       219.295                                98.072-  
  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
 
(des) Investeringen in materiële vaste activa                     149.607-       180.159- 
Mutaties overige financiële vaste activa                               51.037-                                  28.816 
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten                                          200.644-                            151.343- 
Mutatie van liquide middelen                                                                        18.651                             249.415-  
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13.6  Grondslagen 
 
Algemeen  
 
De datum van opmaak van deze jaarrekening is: 28 maart 2019  
  
Grondslagen voor de jaarrekening  
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn  
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving toegepast.  
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.  
  
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon  
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van 
onderwijs.  
  
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
  
Waardering van activa en passiva  
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.  
  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds 
verstreken afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover 
deze economisch eigendom zijn van het bevoegd gezag.  
  
Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per 
stuk, dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. 
lesmethoden.  
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.  
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.  
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.  
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:  
  

 Jaren  Jaren 

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10 

Permanente gebouwen 40  Inrichting speellokaal 20 

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20 

Houten berging 15 Overige inrichting 20 

Dienstwoning 40 ICT 4-5 

Terreinen 0 Bekabeling 20 

Inventaris en apparatuur  Onderwijsleerpakket  

Leerlingensets 20 Leermethoden 8-9 

Docentenset 10 Software bij methoden 8 

Bureaustoelen 18 Overige materiële vaste activa  

Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8 

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15 

Overig 20 Betegeling schoolplein 15 

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15 

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen - 
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Financiële vaste activa  
  
Leningen  
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in 
de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of 
een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.  
  
Vlottende activa  
  
Vlottende vorderingen  
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,  
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen  
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.  
  
Ministerie van OCW  
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over 
het schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.  
  
Eigen vermogen  
  
Algemene reserve  
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke 
bestemming.  
  
Voorzieningen  
  
Voorziening groot onderhoud  
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt 
een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op 
basis van een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. 
Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.  
  
Voorziening jubileumuitkeringen  
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is 
bestemd om  toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. 
Werknemers hebben op grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 
dienstjaren een half maandsalaris en bij 40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen 
wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag. De voorziening is gebaseerd op algemene 
ervaringscijfers en schattingen.  
  
Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.  
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Kortlopende schulden  
  
Vlottende schulden  
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.  
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 
verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking 
van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te 
rekenen transactiekosten.  
  
Overlopende passiva  
Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-
subsidies. OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het 
verslagjaar gebracht waarop deze betrekking hebben.  
  
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen 
voor de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd 
met een opslag voor sociale lasten.  
  
Grondslagen voor bepaling van het resultaat  
  
 
Algemeen  
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten 
en verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.  
  
Personele lasten  
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, 
pensioenen en overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de 
onkostenvergoedingen (zoals verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen.  
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten.  
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten.  
  
Pensioenen  
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per 
balansdatum is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die 
betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord.  
  
Kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Financiële kengetallen  
 
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus 
sprake van een momentopname.  
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal     
Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal  
  
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus 
sprake van een momentopname.     
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden     
Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad 
op de balans is gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)  
  
De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.  
  
De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:  
(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)  
  
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:  
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen 
 
Kengetallen financiële positie 

 2018 2017 

Solvabiliteit 1 0,65 0,66 

Solvabiliteit 2 0,75 0,78 

Liquiditeit (current ratio) 2,13 2,53 

Liquiditeit (quick ratio) 2,13 2,53 

Rentabiliteit -2,40% 1,40% 

Kapitalisatiefactor (incl. privaat) 33,20% 38,78% 

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 8,23% 10,46% 
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13.7  Toelichting behorende tot de balans 
 
Materiele vaste activa 

    
 Aan 

schaf 
prijs 

Cum. 
Af 
schrijving 

Boek 
Waar 
de 
1-1-2018 

In- 
Veste 
ring 
en 

Des 
In- 
Vest 
ering 
en 

Af- 
schrijving 
en 

Boekwaar
de 
31-12-
2018 

Aanschaf- 
prijs 

Cum. 
Af 
schrijving 

Gebouwen 
en 
terreinen 

215.987 100.180 115.807   10.348 105.459 215.987 110.528 

Inventaris en 
apparatuur 

2.187.726 1.495.048 692.677 138.589 21.673 125.248 684.345 1.569.680 885.335 

Andere vaste 
bedrijfs- 
middelen 

965.211 716.769 248.442 11.018 11.172 55.203 193.085 487.037 293.952 

Totaal 3.368.924 2.311.998 1.056.927 149.607 32.845 190.800 982.888 2.272.704 1.289.815 
 

 
Desinvesteringen 

 
 Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvesteringen 

Inventaris en 
Apparatuur 

756.635 734.962 21.673 

Andere vaste 
Bedrijfsmiddelen 

489.192 478.020 11.172 

Totaal 1.245.827 1.212.982 32.845 

 
Financiële vaste activa 

 
 Boekwaarde  

1-1-2018 
Investeringen 
en 
verstrekte 
leningen 

Des 
investeringen 
en 
aflossingen 

Waarde 
veranderingen 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Overige 
deelnemingen 

18.000    18.000 

Transitie 
vergoedingen 

 43.237   43.237 

Overige 
vorderingen 

16.200 7.800   24.000 

Totaal 34.200 51.037   85.237 

 
 
 

Toelichting financiële vaste activa  
De deelname betreft een 100% belang in SHS Facilitair B.V., gevestigd te Veenendaal.  
Bij de transitievergoedingen staat een bedrag benoemd waarvoor vanaf 01-04-2020 compensatie 
kan worden aangevraagd bij het UWV.  
De overige vorderingen betreffen de waarborgsommen voor Snappet BV. 
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Vorderingen. 
 

      2018    2017 
 
Debiteuren          7.782              212.933 
OCW/EZ      284.743             286.795 
Gemeenten en GR’s                -                   1.035 
 
Overlopende activa 
    Vooruitbetaalde kosten        75.188         46.061 
    Overige overlopende activa                        8.363    53 
Overlopende activa                    83.551    46.117 
Totaal       376.077              546.880 
 
 
Liquide middelen. 
 
      2018    2017 
 
Tegoeden op bank en girorekeningen        420.824       402.172 
Deposito’s        466.818       466.818 
Totaal           887.642    868.991 
 
Toelichting liquide middelen 
De liquide middelen zijn direct opneembaar. 
 
Eigen vermogen. 
   

 Stand per  
1-1-2018 

Resultaat Overige mutaties Stand per  
31-12-2018 

Algemene reserve 1.664.970 160.731-  1.504.240 

Totaal 1.664.970 160.731-  1.504.240 

 
 
Voorzieningen. 
  Stand per      Dotaties  Onttrekkingen             Vrijval         Stand per       Kortlopende          Langlopende 
  1-1-2018              31-12-2018    deel < 1 jaar          deel > 1 jaar 

 
Personeels 
voorzieningen 

48.936 4.450 - 2.759 50.627  50.627 

Voorziening 
groot 
onderhoud 

232.531 58.999 106.682 - 184.848 9.682 175.166 

Totaal 281.467 63.449 196.682 2.759 235.475 9.682 225.793 
 

 
            Stand per         Dotaties Onttrekkingen Vrijval     Stand per          Kortlopende         Langlopende 
                                     1-1-2018          31-12-2018     deel < 1 jaar          deel > 1 jaar 

Personeels 
voorzieningen 

       

Jubileum 
uitkering 

48.936 4.450 - 2759 50.627 - 50.627 

Totaal 48.936 4.450 - 2.759 50.627 - 50.727 
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Kortlopende schulden. 
 

      2018    2017 
 
Crediteuren           44.517              70.445 
Belastingen en premies  
sociale verzekeringen             232.207                          225.883 
Schulden ter zake van pensioenen                                            91.304                                                   60.256 
Kortlopende overige schulden          31.909                                                  17.597 
           399.936                                                374.181 
Overlopende passiva 
    Vooruit ontvangen subsidie OCW/EZ       15.938          19.928 
    Vakantiegeld en - dagen                   176.255        166.450  
Overlopende passiva                        192.193                                       186.378 
Totaal                                       592.130                         560.560 
 

 
Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G) 
  
G 1. Verantwoording van subsidies zonder verrekening clausule. De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking. 

 
Omschrijving Jaar Kenmerk   Bedrag van    Ontvangen t/m  Geheel uitgevoerd       Nog niet geheel  
                                                                                Toewijzing      verslagjaar          en afgerond                 afgerond  
Lerarenbeurs 17/18   2017-2018 852810/852907/855263/855266  34.162      34.162  Ja 
Lerarenbeurs 18/19   2018-2019 928618/928593/928612   27.322      27.322     Nee 
Totaal        61.484      61.484     

 
G 2. Verantwoording van subsidies met verrekening clausule. 
 
G 2 A. Aflopende per ultimo verslagjaar. 
Niet van toepassing. 
 
G 2 B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar. 
Niet van toepassing. 
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13.8  Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 
 

Rijksbijdragen. 
        2018   Begroting 2018  2017 
Rijksbijdrage OCW   5.726.000       5.339.205   5.297.209 
 
Overige subsidies 
OCW   
 
Geoormerkte   31.312   34.160         33.120 
OCW subsidies 
 
Niet geoormerkte 
OCW subsidies            333.184              295.688                   254.465 
      364.496        329.848      287.585 
Ontvangen doorbet. 
Rijksbijdrage SWV    241.458                                199.946                     227.257 
 
Totaal                6.332.045     5.868.999   5.812.052 
 

Overheidsbijdragen en – subsidies overige overheden. 
 
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en – 
Subsidies. 
 
Overig                              7.500 
         7.500 
Totaal                                                   7.500 
 
Overige baten. 
 
Verhuur      15.355                       14.948                                 18.153 
Ouderbijdragen                                20.295 
 
Overige 
Detachering                                                                                                                      10.490 
Overige baten                                                                                                                    
personeel                     21.466                                                                                         17.589 
Overige                       308.965                                 301.000                                        307.321                                         
                                                          330.431                                301.000                                      335.400 
Totaal                                              366.081                                 315.948                                      353.553 
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Personeelslasten  
    2018   Begroting 2018   2017 
Lonen, salarissen, sociale lasten en  
pensioenlasten     
  
Lonen en salarissen   4.249.834    3.581.875                                                  3.952.534 
Sociale lasten      792.278                                             924.247                                                     709.589 
Premies Participatiefonds                          -                                                            -                                                      132.363 
Premies VFGS                                     133.124                                             100.687                                                                 - 
Pensioenlasten                                   581.162                                             416.128                                                     533.424 
                                                                                     5.756.397                                                5.022.937                                             5.327.911 
Overige personele lasten  
  
Dotaties personele voorzieningen                                 1.691                                                       1.741                                                   38.018 
Personeel niet in loondienst                                         39.949                                                               -                                                    15.979 
 
Overige  
 
  (Na)scholingskosten                         77.721                                                51.500                                                      54.881 
  Kosten schoolontwikkeling/ 
   begeleiding                                       18.875                                                19.000                                                      26.817 
  Kosten werving personeel                7.556                                                           -                                                            822  
  Kosten bedrijfsgezondheidszorg    24.945                                                14.500                                                      15.340  
  Representatiekosten personeel     23.462                                                          -                                                         1.822- 
  Kosten premiedifferentiatie                     -                                                           -                                                       30.392 
  Overige                                             119.426                                                 32.570                                                     61.761 
Totaal overige                                                               271.986                                                   117.570                                               188.190 
                                                                                         313.627                                                   119.311                                               166.151   
 
Af: uitkeringen                                                              339.666-                                                               -                                               466.564 
 
Totaal                                                                            5.730.358                                               5.142.248                                           5.027.499 

 
Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 85 FTE. (2017 84)  
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT. 

 
Afschrijvingen op materiele activa. 
 
Gebouwen en terreinen               10.348                                                    10.346                                              10.750 
Inventaris en apparatuur                                             146.921                                                  127.537                                           123.987 
Andere vaste bedrijfsmiddelen                                     66.375                                                    59.219                                             56.493 
Totaal                                                                               223.645                                                 197.102                                           191.230 

 
Huisvestingslasten. 
 
Huur                 53.448                                                   61.200                                                40.773 
Onderhoud                                                                       37.541                                                   36.570                                                23.648 
Energie en water                                                             75.924                                                   82.800                                                80.721 
Schoonmaakkosten                                                       158.405                                                147.600                                              152.214 
Belastingen en heffingen                                                  4.893                                                     5.800                                                  4.453 
Dotatie voorziening onderhoud                                     58.999                                                  50.000                                               59.000 
Bewaking/beveiliging                                                         6.729                                                    7.500                                                  7.020 
Overige                                                                                 4.138                                                     1.500                                                  1.882 
Totaal                                                                               400.077                                                 392.970                                              369.711 
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Overige lasten.          
          
Administratie- en beheerslasten          
Administratie en beheer                80.658                   100.000                      78.202   
Accountantslasten (controle jaarrekening)                 8.228                     10.000      7.426   
Telefoon- en portokosten e.d.                  4.127     7.155      6.856   
Kantoorartikelen                   1.701     2.675      2.015   
Bestuurs-/managementondersteuning               40.502             -    32.228   
Overige     397     1.500              -   
               135.613                   121.330                    126.727  
 
Inventaris en apparatuur          
Onderhoud inventaris/apparatuur               13.342     7.400     4.658   

          
Leermiddelen          
Onderwijsleerpakket               183.644                   107.100                    138.828   
Computerkosten                 77.518                     67.500    96.362   
Kopieer- en stencilkosten                49.461                     45.500    42.766   
Overige lasten                          60                     23.500      2.220   
                310.683                   243.600                    280.177  
 
Overige          
Kantinekosten                   7.058             -      5.339   
Cultuureducatie                   4.484     5.050      2.929   
Schoolkrant         -             -      6.109   
Abonnementen                 11.022                      18.900    11.160   
Verzekeringen                   2.294      2.050      1.307   
Medezeggenschapsraad   498      4.050          552   
Overige                  26.480    41.450    52.717   
                  51.835    71.500    80.113  
          
Totaal                511.472                    443.830                    491.674  

          
          

Specificatie honorarium.          
          
Onderzoek jaarrekening                  8.228    10.000     7.426   
Accountantslasten                   8.228    10.000     7.426  
          
          
Financiële baten en lasten          
Rentebaten        -              -     1.149  
Rentelasten                      805-             -        569- 
Totaal                       805-             -        579 
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13.9  Overzicht verbonden partijen 

 
Verbonden partij, meerderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 
      

Statutaire 
naam 

Juridische 
vorm   

Statutaire 
zetel 

Contract 
onderwijs 

Contract 
onderzoek 

Onroerende 
zaken 

Overige Eigen 
Vermogen 
per 31-12-
2018 

SHS 
Facilitair 

b.v. Veenendaal nee nee nee ja 14.406 

 
Verbonden partij, minderheidsdeelneming. 

Statutaire 
naam 

Juridische 
vorm   

Statutaire 
zetel 

Contract 
onderwijs 

Contract 
onderzoek 

Onroerende 
zaken 

Overige Deelname 
percentage 

Samenwerking 
verband 
Passend 
Onderwijs Rijn 
en Gelderse 
Vallei 

Vereniging Ede Nee Nee Nee Ja n.v.t. 

Stichting 
Bevordering 
Hervormd 
Onderwijs 

Stichting Veenendaal Nee Nee Nee Ja n.v.t. 

 
Verbonden partij met belang in bevoegd gezag. 
Niet van toepassing 
 

13.10 WNT 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Hervormde 
Scholen Veenendaal van toepassing zijnde regelgeving: 
 
De klasseindeling is gebaseerd op de uitkosten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn 
vastgesteld: 
Gemiddelde totale baten  4 
Gemiddeld aantal studenten  1 
Gewogen aantal onderwijssoorten 1 
Totaal aantal complexiteitspunten 6 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Stichting Hervormde Scholen Veenendaal is berekend 
conform de WNT klasseindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse B.  
 
Daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum EUR 122.000,--. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn 
dan 1,0 fte. 
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Het individuele WNY-maximum voor de leden van het toezichthoudende orgaan bedraagt voor de 
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van 
de duur van het dienstverband. 
 
1.a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstverband en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 
 
Bedragen x EUR 1   A. van de Mheen M. Roelofse  M. Roelofse 
Functiegegevens   directeur  directeur-bestuurder bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling  
in 2018     010/01-31-/12  01/09-31-12  01/01-31/08 
Omvang dienstverband (in fte)  1,0   0,2320   n.v.t. 
Dienstbetrekking (ja/nee)  ja   ja   nee 
 
Bezoldiging 
Individuele toepasselijke 
Bezoldigingsmaximum   EUR 81.222  EUR 9.461  EUR 81.222 
 
Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen   EUR 52.850  EUR 6.269  EUR 1.000 
Beloningen betaalbaar op termijn EUR   7.394  EUR 1.068  EUR         0 
Subtotaal    EUR 60.243  EUR 7.337  EUR 1.000 
-/- onverschuldigd betaald bedrag EUR           0  EUR         0  EUR         0 
Totale bezoldiging   EUR 60.243  EUR 7.337  EUR 1.000 
 
Gegevens 2017 
Functiegegevens   directeur  directeur-bestuurder bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling  
in 2017     01/01-31/12  n.v.t   01/01-31/12 
Omvang dienstverband 2017 (fte) 1,0   n.v.t.   n.v.t. 
Dienstbetrekking (ja/nee)  ja   n.v.t.   nee 
 
Bezoldiging  
Individueel toepasselijke   EUR 118.000  n.v.t.   EUR 118.000 
bezoldigingsmaximum 2017  
Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen    EUR  72.100  n.v.t.   EUR  1.000 
Beloningen betaalbaar op termijn EUR  10.616  n.v.t.   EUR          0 
Totaal bezoldiging 2017   EUR  82.716  EUR 0   EUR  1.000 
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1.d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van EUR 1.700 of minder 
 

Naam topfunctionaris Functie(s) 

Schreuders J.G.N. Secretaris bestuurders 

Schlingmann- van de Hoef C.W. Bestuurder 

Thoutenhoofd A.C.P. Voorzitter toezichthouders 

Wakeren G. van Toezichthouder 

Wegen D. Penningmeester bestuurders 

Brak K.M.P. Toezichthouder 

Zwijnenburg- van Eden J. Toezichthouder 

Vreeswijk C.J. van Toezichthouder 

 
 
13.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele 
opname zullen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord.  
  
Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van een kopieerapparaten en machines vanaf 1 
juni 2017. De totale looptijd is 60 maanden. Het leasebedrag bedraagt per kwartaal € 5.212,50 (excl. 
BTW).  
  
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen 
duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao. 

 

14. Overige gegevens. 

14.1 Controle verklaring 
 
  



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Stichting Hervormde 
Scholen voor Basisonderwijs 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Hervormde Scholen voor 
Basisonderwijs te Veenendaal gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hervormde 
Scholen voor Basisonderwijs op 31 december 2018 en van het resultaat over 
2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  
2. de staat van baten en lasten over 2018; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
   
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
   
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  
  



 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-
bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in 
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:  

 bestuursverslag;  
 de overige gegevens. 

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

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.  

  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.   
  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  
  



 

 

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



 

 

 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  
 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  
 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 
de daarin opgenomen toelichtingen; en  



 

 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

   
Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Barneveld, 27 juni 2019  
Van Ree Accountants 
 
w.g. 
 
J.A. van Ginkel RA MSc 
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15. Bijlagen. 

15.1 Staat van baten en lasten over 2018 van de Engelenburgschool 

 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen           592.740     535.136       625.400 
Overige baten             12.303       40.600          16.106 
Totaal baten                           605.043                         575.736                              641.507  
  
Lasten  
Personeelslasten                    565.309     496.921                               506.664 
Afschrijvingen                           20.347                          20.701                                 21.982 
Huisvestingslasten                   48.529                          42.430                                 39.893 
Overige lasten                           34.423                         34.075                                 44.155     
Totaal lasten                                            668.607                         594.037                              612.694 
  
Saldo baten en lasten                               63.565-                          18.301-                               28.813  
 
NETTO RESULTAAT                                    63.564-                          18.301-                               28.813 

 

15.2 Staat van baten en lasten over 2018 van de Bron 

 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen           683.474     627.529       356.707 
Overige baten            295.041     265.000       280.000 
Totaal baten                           978.515                         892.529                              636.707  
  
Lasten  
Personeelslasten                    792.870     764.647                               540.055 
Afschrijvingen                           26.892                          27.123                                 20.237 
Huisvestingslasten                   53.469                          60.000                                 40.571 
Overige lasten                           69.965                         40.700                                 50.964     
Totaal lasten                                            943.196                         892.470                              651.827 
  
Saldo baten en lasten                               35.319                                   59                                15.121-  
 
NETTO RESULTAAT                                    35.319                                   59                               15.121 
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15.3 Staat van baten en lasten over 2018 van de Rehobothschool 

 
 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen          2.534.286      2.333.864       2.424.619 
Overige baten                48.554            10.348             33.587 
Totaal baten                             2.582.840                       2.344.212                            2.458.206   
  
Lasten  
Personeelslasten                   2.170.721                   2.002.119                          2.030.473 
Afschrijvingen                              99.422                           88.590                                89.826 
Huisvestingslasten                    148.569                         141.492                              153.153 
Overige lasten                            154.663                           97.250                              145.261     
Totaal lasten                                               2.573.374                       2.329.451                            2.418.714    
  
Saldo baten en lasten                                       9.465                              14.761                                39.492  
 
NETTO RESULTAAT                                            9.465                               14.761                               39.492 

 
 

15.4 Staat van baten en lasten over 2018 van de Beatrixschool 

 
 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen           678.392     619.005       693.450 
Overige baten                                                                         4.985 
Totaal baten                           678.392                         619.005                              698.434  
  
Lasten  
Personeelslasten                    612.664     542.513                              642.657 
Afschrijvingen                           20.632                          16.096                                 15.123 
Huisvestingslasten                   50.493                           50.328                                47.414 
Overige lasten                           39.168                           30.330                                33.596     
Totaal lasten                                            722.957                         639.267                              738.789 
  
Saldo baten en lasten                               44.565-                          20.262-                                40.355-  
 
NETTO RESULTAAT                                    44.565-                          20.262-                               40.355- 
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15.5 Staat van baten en lasten over 2018 van Patrimoniumschool 
 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen          1.572.152     1.481.466       1.509.417 
Overige baten                  9.574                                      -                   14.832 
Totaal baten                           1.588.226                        1.481.466                            1.524.249  
  
Lasten  
Personeelslasten                    1.271.825    1.214.041                              1.200.844 
Afschrijvingen                               55.815                         44.592                                   43.174 
Huisvestingslasten                       99.017                         98.810                                   88.727 
Overige lasten                              88.942                          91.475                                  75.109     
Totaal lasten                                             1.515.599                        1.448.918                            1.407.855 
  
Saldo baten en lasten                                   72.627                              32.548                               116.394  
 
NETTO RESULTAAT                                        72.627                              32.548                               116.394 
 
 

15.6 Staat van baten en lasten over 2018 Bovenschools 
 
Baten     2018  Begroting 2018  2017 
Rijksbijdragen             272.000     271.999       202.459 
Overige baten                     610                                  -                                4.043 
Totaal baten                             272.610                         271.999                             206.503  
  
Lasten  
Personeelslasten                       316.970    122.007                               106.806 
Afschrijvingen                                    538                               -                                        887 
Huisvestingslasten                                -                                -                                           47- 
Overige lasten                            124.311                    150.000                               142.588     
Totaal lasten                                                 441.818                        272.007                           250.234 
  
Saldo baten en lasten                                 169.208-                                    8-                            43.732- 
Financiële baten en lasten                                 805                                     -                                    579  
NETTO RESULTAAT                                      170.012                                     8-                             43.152 

 
 
 


