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Verslag toezichthoudend orgaan-collectief bestuur 
 
In haar rol als toezichthouder heeft het Collectief Bestuur (CB) in 2019 toezicht gehouden op het 
functioneren van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GAVE scholen, binnen de stichting Hervormde 
Scholen van Veenendaal. 
 
In dit toezichthouden is ook in 2019 gefocust op de punten identiteit, financiën en algemeen bestuur.  
Daarnaast hebben wij toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en op de rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van de ons toevertrouwde middelen. Wij 
hebben geconstateerd dat er gehandeld is conform de wettelijke voorschriften en daarnaast hebben 
wij geconstateerd dat de middelen rechtmatig zijn verworven en recht- en doelmatig besteed. 
  
In een drietal vergadermomenten kwamen allerlei vragen aan de orde die met name naar deze 
pijlers te herleiden zijn. Ook was er in 2019 bijzondere aandacht voor de bestuursstructuur en in de 
aansturing van de scholen. Het contract met de parttime directeur-bestuurder is uitgebreid. De 
werkgroep die het externe advies heeft uitgewerkt of de huidige bestuursstructuur nog past in deze 
tijd en bij onze scholen, heeft in 2019 rapport uitgebracht. In de loop van 2020 zal het ontvangen 
advies worden uitgewerkt. 
 
Door alle ontwikkelingen heen mogen we dankbaar terugkijken op 2019 waarin we vooral mochten 
ervaren dat de Heere niet loslaat wat Hij begonnen is en we Zijn zegen mochten zien in al het werk 
en in de voortgang die er in 2019 mocht zijn.  
 
Veenendaal, juli 2020 
Namens het Collectief  Bestuur 
G. van Wakeren, voorzitter a.i. 
 
 
 
Ondertekening: 
Naam: 
G. van Wakeren, voorzitter collectief bestuur a.i. (toezichthoudend orgaan) 
 
 
 
J.G.N. Schreuders. Secretaris collectief bestuur (toezichthoudend orgaan) 
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1. Schoolbestuur 

1.1 Organisatie 
 

Contactgegevens: 
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. 
Website: www.gavescholen.nl 
 
Overzicht scholen. 
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 
 

Contactpersoon 
Voor vragen over dit bestuursverslag kan contact opgenomen met: 
M. Roelofse, directeur bestuurder. 
Telefoon: 06-10306144 
 

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. 
 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Onderwijsgroep GAVE in het jaar 
2019 en de plannen voor het komende jaar. 
 

Organisatiestructuur. 
Het collectief bestuur is het bevoegd gezag van de Onderwijsgroep GAVE en opereert als een 
executief en beleidsbepalend bestuur.  
 
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). 
 
Gezien de plannen om de bestuursstructuur te wijzigen, is een bestaande vacature in het collectief 
bestuur nog niet opgevuld. 
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Jaarrekening 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2019 van de Onderwijsgroep Gave is opgesteld door de 
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Deze jaarrekening is gecontroleerd door Van 
Ree Accountants B.V. te Barneveld 
 
 

Governance code en  Bestuur 
In de Code Goed bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent 
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. 
Onderwijsgroep Gave hanteert deze code. 
 
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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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 Onderwijsgroep Gave 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 Onderwijsgroep Gave. 

 
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) 
C.J. van Vreeswijk   : Projectleider Frank van Woerden Bouw (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) 

 
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. 
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 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. 
 

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap.  
Vanuit de medezeggenschapsraden van de bij ons aangesloten scholen is een Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad ingesteld conform wet- en regelgeving. Een van de bestuursleden vanuit het 
dagelijks bestuur woont een gedeelte van deze vergaderingen bij als vertegenwoordiger vanuit het 
bevoegd gezag. 
 

Toegankelijkheid & toelating. 
De identiteit van de school is verwoord in een identiteitsnotitie. Alle ouders en/of verzorgers die hun 
kind willen aanmelden worden persoonlijk door de directie van de betreffende aangesloten school 
uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek komen onder andere aan de orde identiteit en het 
onderwijsconcept. Als de ouders/verzorgers zich hierin kunnen vinden en er ruimte is op de school 
en vanuit de school de verwachting is te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling, 
wordt deze toegelaten. 

 

1.2. Profiel 
 

Missie  
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. 
 

Visie 

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. 
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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.  
 

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.  
 

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.  
 

2. Strategische doelstellingen 
Er wordt onderscheid gemaakt in doelstellingen op het gebied van identiteit, diversiteit, financiën, 
huisvesting, onderwijskundig, organisatie en personeel. 
  

2.1.  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. 
 

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. 
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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.  
 

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. 
 

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. 
 
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. Omdat de schoolbesturen betrokken bij het IHP niet tot een advies konden komen dat door 
een ieder gedragen kon worden, is de uitvoering van de bouw van het Integraal Kind Centrum 
vertraagt. Bij het maken van dit bestuursverslag was nog geen nieuwe vastgestelde uitvoeringagenda 
beschikbaar. 
 
Het streven van de bij de bouw van het IKC in het Franse Gat betrokken partijen is om hier een 
circulair en duurzaam gebouw te plaatsen. 
 
De huidige locaties van de Patrimoniumschool aan de Patrimoniumlaan en de Binnenronde kunnen 
dan worden afgestoten.  
 
Vergroening en duurzaamheid is vanuit ons rentmeesterschap belangrijk. Voor het groenonderhoud 
zijn wij in deze verslagperiode een contract aangegaan met een lokale partij op basis de inkoop van 
zogenaamde Social Return On Investment-uren (SROI).  Op deze wijze kopen wij bewust sociaal in. 
Wij sparen voor verduurzaming van onze scholen en voor de Rehobothschool in het bijzonder.  
 
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. 
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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) 

 

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. 
 
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.   
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2.2  Uitwerking doelstellingen. 

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. Wij 
sparen voor verduurzaming van onze scholen en met name voor de Rehobothschool. 
 
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.  In de verslagperiode is er een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een kinderopvang organisatie waardoor de kosten van 
leegstand beperkter zijn geworden. 
 
Engelenburgschool 
De school is gevestigd aan de Fuikenweide en heeft leegstand. Deze leegstand is in de loop van 2020 
grotendeels gevuld met de overloop van leerlingen vanuit de Bron. In het Ontmoetingshuis is sprake 
van ruimte tekort. In de schoolperiode 2020-2021 zal de leegstand geheel zijn weggewerkt. 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 is gaan knellen. Hierover worden voortdurend gesprekken gevoerd met de gebruikers en de 
gemeente Veenendaal. Inmiddels zijn er twee groepen ondergebracht in de ‘Engelenburgschool’ en 
er zal in de loop van de tijd een derde groep vanuit de Bron hier gehuisvest worden. 
 
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.  
 
In 2019 is gestart met de herijking van het Integraal Huisvestingsplan(IHP)  van de Gemeente 
Veenendaal. Al onze scholen zijn gehuisvest in de gemeente Veenendaal. 
Gezien de financiële kaders vanuit de Overheid en het gemeentelijke beleid met betrekking tot ‘thuis 
nabij onderwijs, de politieke ambitie om bij nieuwbouw deze gebouwen te bestemmen als Integraal 
Kind Centrum (IKC), is er sprake van een ingewikkeld proces waarbij zowel alle schoolbesturen van 
het PO en VO zijn betrokken. Mede gezien de complexiteit en de vele hierbij betrokken partijen is er 
nog geen breed gedragen nieuw IHP vastgesteld. De verwachting is dat eind 2020 tot een nieuw 
herijkt IHP gekomen zal worden. 
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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. 
 

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.  
 
Samen met onze externe adviseur op gebied van personeelsbeleid monitoren wij de ontwikkelingen 
en behoeften en maken daar plannen op.  
 
In 2020 is er onder het personeel wederom een tevredenheidspeiling afgenomen. Onderstaand de 
resultaten zijnde het gemiddelde eindcijfer per school. 

Beatrixschool De Bron Engelenburgschool Rehobothschool Patrimoniumschool 

7,1 8,2 8,2 7,3 8,3 
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Er zijn tussen directies en teams afspraken gemaakt over die zaken die school breed voor verbetering 
vatbaar. 
 

Strategisch personeelsbeleid. 
Gezien de situatie op de arbeidsmarkt is het voor de onderwijsgroep GAVE een uitdaging om de 
formatie op peil te houden.  
 
Met het bestaande personeel voeren wij jaarlijks individueel overleg over de wensen, mogelijkheden, 
opleidingen en wel bevinden. De onderwijsgroep GAVE investeert in tijd en middelen om het 
welbevinden van de medewerkers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Uit 
onderzoek blijkt dat tevreden medewerkers sterker in hun werk staan en minder worden getroffen 
door uitval. Wij werken hierin samen met externe partijen die ons ondersteunen. 
 
De onderwijsgroep GAVE heeft regelmatig overleg met opleidingsinstituten voor onderwijzend 
personeel om samen te komen tot een zo optimaal mogelijk aanbieden van stage- en 
werkervaringsplaatsen. De visie van de onderwijsgroep GAVE is om de studenten die stage lopen 
zoveel als mogelijk aan ons te binden zowel tijdens de studieperiode als na het afronden van de 
studie. Ook zijn wij actief in de werving van leerlaar ondersteunend personeel en zijinstromers. Dit 
binnen de organisatorische en financiële mogelijkheden van de onderwijsgroep GAVE. 
 

Werkdruk 
In 2019 is er EUR 215.524 aan werkdruk gelden ontvangen. 
Allereerst hebben wij een inventarisatie gehouden onder de schoolleiders waarmee zij denken de 
werkdruk het meest naar beneden te kunnen brengen. De schoolleiders hebben in 
teamvergaderingen met de collega’s hierover gesproken en samen plannen gemaakt om de 
werkdruk zoveel als mogelijk te verlagen. Nadat de plannen financieel zijn getoetst zijn deze plannen 
voor gelegd aan de personeelsgeleding van de MR. Alle plannen zijn door de betreffende geleding 
goedgekeurd. 
 
Overzicht per school. 
Engelenburgschool. 

Ontvangen subsidie 15.598 

Loonkosten OP 15.459 

Loonkosten OOP  3.319 

Overige kosten          0 

Resultaat -3.180 

 
 
De Bron. 

Ontvangen subsidie 31.106 

Loonkosten OP           0 

Loonkosten OOP 32.878 

Overige kosten         0 

Resultaat - 1.572 

 
 
Rehobothschool. 

Ontvangen subsidie 95.392 

Loonkosten OP 10.627 

Loonkosten OOP 67.200 
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Overige kosten 
gymdocent 

18.000 

Resultaat -    435  

 
Beatrixschool. 

Ontvangen subsidie 18.055 

Loonkosten OP   4.117 

Loonkosten OOP 11.500 

Overige kosten   2.500 

Resultaat -      62 

 
Patrimoniumschool. 

Ontvangen subsidie 55.173 

Loonkosten OP 10.627   

Loonkosten OOP 12.351 

Overige kosten o.a. 
gymdocent en 
muziekdocent 

33.000 

Resultaat -     805 

 
 

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

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

2.3  Ambities bij het strategisch beleid. 
 
 
De directies en bestuur hebben vier pijlers vastgesteld. Bij iedere pijler zijn een of meer ambities 
geformuleerd. 
 

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." 
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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) 
 
 
 

Kwaliteitszorg 
 
1. De ambitie is: Vertrouwen in de kwaliteit van de werknemers staat voorop. 
 
We hebben 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.  
 
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? 
In 2020 verwachten wij de bestuurlijke heroriëntatie te kunnen afronden. 
 

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. 
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 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.  
In 2019 hebben wij wederom aanvullend onderwijs georganiseerd middels een plusklas. In 2020 zijn 
wij samen met het CPOV een proef gestart middels een klusklas. Op de Patrimoniumschool zijn wij 
gestart met een huiswerkklas. 
 

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. 
 
In 2020 is er een advies vanuit de werkgroep Lestijdenmodel uitgebracht aan het bestuur. Ook de 
GMR heeft inmiddels kennis genomen van dit advies. De verwachting is dat er in het schooljaar 
2021/2022 sprake zal zijn van een gewijzigd lestijdenmodel. 
 

3. 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. 
 
Ook hebben wij een Klokkenluidersregeling vastgesteld en geïntroduceerd. 
 
In 2019 was er sprake van een tweetal klachten die in samenwerking met de externe 
klachtenpersoon zijn afgewikkeld.  

 

4. 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. 
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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. 
 
 

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. 
 

5. 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 2020-2014 
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) 
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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. 
 

6. 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. 
 
 

7. Onderwijsverantwoording 2019. 

  

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 IEP toets.  
 
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 (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. 
 
Middels ons protocol kwaliteitszorg onderwijsgroep GAVE nemen wij indien nodig acties op de 
onderwijsresultaten om te komen tot de optimale resultaten behorende bij de betreffende 
groep/klas. Deze kwaliteitszorg omvat alle groepen/klassen. 
 
Op de volgende pagina’s ziet u per school de resultaten van de eindtoets 2019. 
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8.  Financieel 

Realisatie staat van baten en lasten en balans 

 

Staat van baten en lasten   
Realisatie 2018 

 
Realisatie 2019  Begroting 2019  Verschil   

x € 1.000 
 

x € 1.000  x € 1.000  
Baten 

 
 

 
     

Rijksbijdragen 
 

6.332 
 

6.914  6.509  405 
Overige 
overheidsbijdragen 

 

8 

 

6  -  6 
Overige baten 

 
366 

 
319  331  -12 

Totaal baten 
 

6.706 
 

7.239  6.840  399 

 
 

 
 

     

Lasten 
 

 
 

     

Personele lasten 
 

5.730 
 

5.719  5.705  14 
Afschrijvingen 

 
224 

 
209  197  12 

Huisvestingslasten 
 

400 
 

434  413  21 
Leermiddelen 

 
311 

 
337  300  37 

Overige instellingslasten 
 

201 
 

219  224  -5 

Totaal lasten 
 

6.866 
 

6.919  6.840  79 

 
 

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

-160 
 

320  0  320 

 
 

 
 

     

Saldo fin. baten en lasten 
 

-1 
 

-  -  - 

 
 

 
 

     

Nettoresultaat 
 

-161 
 

320  0  320 

 
 

 
 

     

Bestemmingsreserve 
 

- 
 

227  -  227 

 
 

 
 

     

Genormaliseerd resultaat 
 

-161 
 

93  0  93 

 
 

 
 

     

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele 
organisatie. 

Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.  

         

  Realisatie 2018  Realisatie 2019  Begroting 2019  Ver-schil 

Engelenburgschool  -63.565  -24.572  -63.908  39.336 
"De Bron"  35.319  109.178  -36.911  146.089 
Rehobothschool  9.466  135.912  98.456  37.456 
Prinses Beatrixschool  -44.565  57.695  14.335  43.360 
Patrimoniumschool  72.627  32.784  -11.955  44.739 
Bovenschools  -170.013  9.121  278  8.843 

Totaal  -160.731  320.118  295  319.823 
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Algemeen 
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2019 is de besluitvorming rondom 
het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 
maart 2019 een nieuwe cao afgesloten. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties 
op de jaarresultaten 2019 en 2020. In deze cao is namelijk afgesproken dat alle medewerkers vanaf 
januari 2020 een verhoging van het salaris ontvangen van 4,5%. Daarnaast ontvangen zij twee 
eenmalige uitkeringen; eenmaal 33% van het verhoogde maandloon en eenmaal 875 euro (naar 
werktijdfactor). Zowel de verhoging van 4,5% als de uitkeringen vinden plaats in 2020. De middelen 
om deze uitbetaling te kunnen doen heeft echter al plaatsgevonden in de bekostiging 18/19 en de 
verhoogde bekostiging van 19/20. De eenmalige uitkering van 875 euro wordt betaald uit een 
eenmalige uitkering van 150 miljoen euro die in december 2019 over de basisscholen in Nederland is 
verdeeld. Het matchen van de opbrengsten met de kosten is niet mogelijk gebleken waardoor het 
resultaat 2019 een veel hogere realisatie laat zien. Deze hogere realisatie is bovenstaand inzichtelijk 
gemaakt door middel van een ‘genormaliseerd resultaat’. Het overschot in 2019 zal immers als tekort 
weer terugkomen in het verslagjaar 2020. Het overschot is in een bestemmingsreserve opgenomen 
zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat.  
 
Het verschil in realisatie 2019 ten opzichte van 2018 heeft als belangrijkste oorzaak dat in de baten er 
hogere ontvangsten zijn geweest voor gestegen loonkosten, indexaties en extra werkdrukmiddelen. 
Daarnaast zijn er hogere ontvangsten zichtbaar vanwege gestegen leerlingaantallen. De lasten laten 
afwijkingen zien in de loonkosten, ondanks een vrijwel gelijke inzet ten opzichte van 2018, vanwege 
gestegen loonkosten. Daarnaast is de realisatie op een aantal materiële budgetten in 2019 anders 
verlopen dan in 2018. 
 
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2019 is het effect betreffende de nieuwe cao 
circa 227.000 euro. Daarnaast is er in de begroting vanuit gegaan dat gestegen lasten voor pensioenen 
worden gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de 
rijksbijdragen is 35.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare 
overschrijding zien. 
 
Een andere onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van extra middelen voor 
werkdrukvermindering per augustus 2019. Er werd in 2019 een bedrag van 183.500 euro verwacht 
terwijl er door een hogere bijdrage per leerling, een bedrag van 215.500 euro is ontvangen. Deze 
middelen zijn ingezet voor extra inzet van personeel en behoud van de huidige formatie.  
 
Staat van baten en lasten 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 
per categorie ten opzichte van de begroting. 
 
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 405.000 euro. Voor 278.000 euro (cao 
227.000 euro, werkdrukmiddelen 32.000 euro, indexaties 35.000 euro) wordt dit verklaard door de 
eerder genoemde ontwikkelingen. De bijdragen voor Passend Onderwijs vallen circa 70.000 euro hoger 
uit door een extra uitkering wegens hoogbegaafdheid en een eenmalige uitkering van 40 euro per 
leerling. Tevens is ruim 26.000 euro meer groeibekostiging ontvangen, 7.000 euro meer subsidie voor 
impulsgebieden in het kader van onderwijsachterstandenbeleid, ruim 1.000 euro meer 
samenvoegingsbekostiging en ruim 4.000 euro niet-begrote subsidie voor zij-instromers. Daar staat 
ruim 3.000 euro lagere subsidie voor studieverlof tegenover.  
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De zorgarrangementen zijn conform begroting ontvangen, al zijn wel wat verschuivingen zichtbaar 
tussen de diverse scholen. Er is een bedrag van circa 6.000 euro ontvangen vanuit Bartiméus, wat 
gerealiseerd is onder de overige baten. Dit bedrag was echter begroot onder de rijksbijdragen, 
waardoor een verschuiving zichtbaar is.  
 
Er is totaal voor 6.000 euro aan bijdragen vanuit de gemeente ontvangen, welke bestaan uit een 
tegemoetkoming voor herintreders en een aanvullend zorgarrangement beide voor “De Bron”. 
 
De overige baten komen wat 12.000 euro lager uit dan begroot. Bij deze post is het goed om te 
realiseren dat hier soms baten worden begroot die niet altijd ook hier worden gerealiseerd. Dit heeft 
vooral een technische reden en betreft bijvoorbeeld inhouding op loonkosten en dergelijke. De 
realisatie hiervan vindt plaats onder loonkosten. Dit betreft dan geen ‘echte afwijking’ maar een 
verschuiving. Dit geldt in 2019 van 2 verschillende bedragen. Er is in de begroting rekening gehouden 
met een inhouding op het loon van 18.500 euro en een levensloopuitkering van 77.000 euro. Deze zijn 
dus wel gerealiseerd als baten, maar verwerkt onder de loonkosten waar deze dus ook terugkomen.  
 
De echte verschillen bestaan uit het niet begroten van ouderbijdragen en overblijfbaten. De gedachte 
hierbij is dat er ook lasten volgen zodat dit per saldo elkaar opheft. In totaal zijn er 40.000 euro aan 
dergelijke baten geweest. Daarnaast zijn er 5.000 euro hogere huurbaten op de Engelenburgschool 
geweest. Ook noemenswaardig is een vrijval van een reservering personeel. Het salaris van een 
medewerker werd wel berekend maar gereserveerd voor uitbetaling. Na gerechtelijke uitspraak is 
deze reservering van bijna 26.000 vrijgevallen. Als laatste zijn er wat zorgmiddelen gerealiseerd die 
onder de rijksbijdragen waren begroot.  
 
De personele lasten komen op totaalniveau 29.000 euro hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door 39.000 euro aan hogere loonkosten waar een besparing op de overige personele lasten tegenover 
staat: 

o De loonkosten laten, mede vanwege de gestegen pensioenpremies en overige indexaties, een 

overschrijding zien; 

o Daarnaast is er circa 2,35 fte aan extra inzet van leerkrachten en onderwijsondersteunend 

personeel gerealiseerd waar tegenover staat dat er ook loonkosten voor vervanging zijn 

begroot. Daarop is echter een voordeel ontstaan, doordat er uitkeringen zijn ontvangen voor 

ziekte en zwangerschap en er daardoor veel minder vervangingsinzet is gerealiseerd dan was 

begroot. Veel vervanging zal ook intern zijn opgevangen en een relatie hebben met de 

overschrijding in de reguliere bezetting; 

o De besparing van 10.000  euro op de overige personele lasten is veroorzaakt door een 

besparing op de overige personele lasten waar een hogere dotatie aan de voorziening 

jubileumuitkering tegenover staat. 

 
De afschrijvingen zijn 12.000 euro hoger dan begroot, met name doordat bij de Patrimoniumschool 
diverse activa zijn afgeboekt die nog een boekwaarde hadden.  
 
Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding zichtbaar van 21.000 euro. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door 19.000 euro hogere lasten in de vorm van schoonmaakkosten, kosten voor energie 
en water en een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Het restant betreft wat kleinere 
overschrijdingen. 
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Bij de leermiddelen is een nadelig resultaat zichtbaar van circa 37.000 euro. Dit is vooral toe te schrijven 
aan 53.000 euro hogere kosten voor het onderwijsleerpakket, waar een besparing op de 
computerkosten tegenover staat. Hier moet echter wel genoemd worden dat een groot gedeelte van 
de aanschaffingen, gedaan van de genoemde ouderbijdragen onder de overige baten, hier zijn 
verwerkt.  
 
De overige instellingslasten laten een besparing zien van 5.000 euro. Onderling zijn er wat verschillen. 
De zichtbare kosten voor managementondersteuning zijn onder de administratiekosten begroot. Ook 
hierbij geldt dat er lasten voor overblijven zijn gerealiseerd, welke niet zijn begroot maar waar ook 
onbegrote baten tegenover staan.  
 

Allocatie middelen (indien meerpitter) 
Het verdelen van de middelen onder de ressorterende scholen gaat als volgt: voor iedere zelfstandige 
BRIN wordt de verdeling aangehouden conform de beschikkingen van DUO. Indien er bekostiging op 
bestuursniveau wordt ontvangen dan wordt bekeken door welke entiteit dit recht is ontstaan. Indien 
dit niet is vast te stellen van vindt verdeling plaats naar rato van de leerlingaantallen. Hieromtrent 
heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. 
 
De bovenschoolse kostenplaats wordt financieel gevoed vanuit de scholen. De scholen dragen bij naar 
rato van leerlingaantallen. Dat wil dus zeggen dat een grotere school nominaal meer bijdraagt, maar 
de relatieve laste even zwaar zijn. Doordat de afdrachten van de scholen gelijk zijn aan de 
bovenschoolse lasten, is het resultaat van de bovenschoolse kostenplaats beperkt. De lasten die 
bovenschools worden verantwoord bestaan uit personeelslasten (directeur, poolvervangers en 
managementassistentie) overige personele lasten (alleen die betrekking hebben op genoemde 
personeelsleden) en overige instellingslasten. In laatstgenoemde zijn alle administratie- en 
advieskosten opgenomen welke dus pro rato over de scholen worden verdeeld. 
 

Onderwijsachterstandenmiddelen 
Indien er sprake is van ontvangsten vanwege onderwijsachterstanden dan wordt er een verdeling 
toegepast conform de schoolscores van het CBS. Er vindt geen herverdeling over andere scholen 
plaats. Hieromtrent heeft geen afzonderlijk besluit van het bestuur plaatsgevonden. Door de 
Engelenburgschool en de Beatrixschool worden bijdragen voor onderwijsachterstandenbeleid 
ontvangen. Met deze extra middelen wordt de huidige formatie in stand gehouden.  
 

Balans 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 
 
ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa  -  -  - 
Materiële vaste activa  985  983  1.057 
Financiële vaste activa  45  85  34 

Totaal vaste activa  1.029  1.068  1.091 

       
Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  466  376  547 

Liquide middelen  1.176  888  869 

Totaal vlottende activa  1.642  1.264  1.416 

       
Totaal activa  2.672  2.332  2.507 
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PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2018  Ultimo 2017 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve                       1.597  1.504  1.665 
Bestemmingsreserves publiek  227  -  - 
Bestemmingsreserves privaat -  

 -  - 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 
Bestemmingsfonds privaat  -  -  - 

Eigen vermogen  1.824  1.504  1.665 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  243  235  281 
Langlopende schulden  -  -  - 
Kortlopende schulden  605  592  561 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva  2.672  2.332  2.507 

 
In 2019 is er voor 211.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
276.700 euro. Er is in 2019 een bedrag van 195.200 euro afgeschreven en een bedrag van bijna 14.000 
euro gedesinvesteerd waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen.  
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 

Inventaris en apparatuur 80.100 euro 

ICT 69.100 euro 

Overige materiële vaste activa 35.500 euro 

Leermiddelen 26.300 euro 

Totaal 211.000 euro 
 
De investeringen binnen het inventaris en apparatuur worden voor een groot deel veroorzaakt door 
de aanschaf van leerlingensets, touchscreens, meubilair, een kastenwand en lades voor leerlingtafels. 
De investeringen met betrekking tot ICT bestaan voornamelijk uit de aanschaf van Chromebooks, 
laptops, touchscreens en wifi access points. De investeringen aan leermiddelen kennen als 
belangrijkste aanschaf de methodes Lijn 3, Logo 3000 (inclusief trainingen) en Karakter. Daarnaast zijn 
127 polo’s met opdruk aangeschaft voor de Engelenburgschool.  
 
De wijziging in de financiële vaste activa wordt veroorzaakt doordat de hier opgenomen vorderingen 
vanwege betaalde transitievergoedingen in het verleden, in 2019 onder de kortlopende vorderingen 
zijn opgenomen.  
 
De reserves zijn met circa 320.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde 
resultaat. Het overschot dat dit jaar is ontstaan in het resultaat door de verwerking van de cao is in 
een bestemmingsreserve opgenomen, zodat ook volgend jaar nog duidelijk is om welk bedrag het gaat.   
 
De voorzieningen zijn met 8.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 65.500 euro 
gedoteerd en 68.300 euro onttrokken (met name kosten voor een berging en het plein van de Prinses 
Beatrixschool, onderhoud van de technische installaties, maken aansluitingen voor screens). 
Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand rekening gehouden met een hoger bedrag per fte, 
waardoor de voorziening jubileumuitkering een hogere stand laat zien. 
 



 

30 

Treasury  
In 2019 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private 
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden 
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen 
voorgedaan. 
 
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden 
gegarandeerd te zijn. 
 

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende 
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.  
 
Teldatum per 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderbouw totaal 581 588 631 640 638 636 
Bovenbouw totaal 615 594 589 597 590 593 
Totaal 1196 1182 1220 1237 1228 1229 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende 
jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren gestegen. De komende jaren is, mede op basis van de 
gemeentelijke prognose, na een stijging rekening gehouden met een stabiel leerlingaantal.  
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FTE 
 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 4,44 5,09 5,38 5,30 5,30 5,30 
Leerkracht 72,25 70,02 67,80 66,49 66,36 65,57 
Onderwijsondersteunend personeel 4,17 6,24 6,56 6,57 6,57 6,57 
Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vervanging eigen rekening 0,00 0,53 1,02 1,00 1,00 1,00 
Totaal 80,86 81,88 80,77 79,36 79,24 78,45 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de komende 
jaren. De komende jaren is, mede door het toekomstige verlies van bepaalde budgetten 
(onderwijsachterstanden, samenvoegingsbekostiging) per saldo een besparing in inzet nodig. Hierdoor 
is een afbouw van de inzet leerkrachten zichtbaar. Er zal van jaar tot jaar bekeken worden in hoeverre 
de begrote inzet passend is.  

 

Staat van baten en lasten  
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2019  2020  2021  2022   

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

Baten         
Rijksbijdragen  6.914  6.723  6.790  6.951 
Overige overheidsbijdragen  6  -  -  - 
Overige baten  319  249  154  131 

Totaal baten  7.239  6.972  6.943  7.083 

  
       

Lasten  
       

Personele lasten  5.719  5.721  5.751  5.804 
Afschrijvingen  209  203  215  206 
Huisvestingslasten  434  460  460  460 
Leermiddelen  337  340  345  350 
Overige instellingslasten  219  269  264  264 

Totaal lasten  6.919  6.992  7.034  7.083 

  
       

Saldo baten en lasten  320  -21  -91  -1 

  
       

Saldo fin. baten en lasten  -  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  320  -21  -91  -1 

 
 

 
 

     

Genormaliseerd resultaat 
 

93 
 

-21  -91  -1 

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 
investeringen de komende jaren. 
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Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Voor 2022 is een resultaat rond de 
nullijn zichtbaar. Er zal van jaar tot jaar nader bepaald worden of de omvang van de huidig 
gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 
begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere de 
kengetallen.  
 
De belangrijkste ontwikkeling in de meerjarenbegroting is de noodzakelijke afbouw van de 
personeelsinzet in verband met de lagere bekostiging die de komende jaren wordt verwacht op diverse 
budgetten.  
 

Balans  
 
ACTIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    
Materiële vaste activa               985             1.134             1.239             1.187  
Financiële vaste activa                45                 43                 43                 43  

Totaal vaste activa           1.029            1.177            1.282            1.230  

         
Vorderingen               466                455                455                455  
Liquide middelen            1.176                613                419                486  

Totaal vlottende activa           1.642            1.068               874               941  

         
Totaal activa           2.672            2.245            2.156            2.171  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021  Ultimo 2022 

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

         
Algemene reserve               1.597             1.509             1.418             1.418  
Best. reserve publiek               227                  -                    -                    -    
Best. reserve privaat            -                  -                    -                    -    
Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    
Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

Eigen vermogen           1.824            1.509            1.418            1.418  

  
       

Voorzieningen               243                211                213                229  
Kortlopende schulden               605                525                525                525  

  
       

Totaal passiva           2.672            2.245            2.156            2.171  

 
Bovenstaande tabel toont de balans over 2019 en de jaren hierop volgend. De balans van 2019 is 
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2020 zijn echter berekend op basis van een 
voorlopige inschatting van 2019 per het najaar 2019. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 
ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 
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Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren tot en met 2021 
zullen toenemen en daarna een daling laten zien. Na 2020 is er gebruik gemaakt van stelposten om de 
kengetallen niet teveel te vertekenen. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; 
diverse methoden (onder andere Engels, rekenen, creativiteit en zaakvakken), leesboeken, 
leerlingsets, inrichting lokalen, laptops, Chromebooks, digiborden, touchscreens, active panels, 
zonwering en uitvalschermen.   
 
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. Met 
terugwerkende kracht is er in 2019 een private bestemmingsreserve gevormd. In de begroting is dit 
nog binnen de algemene reserves verwerkt.   
 
De voorziening groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door de geplande onttrekkingen de 
komende jaren. De belangrijkste onttrekkingen voor de komende jaren zijn; onderhoud daken 
Beatrixschool, schilderwerk, vervanging plafonds Rehobothschool en onderhoud technische 
installaties. 
 

Financiële positie 

Kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2018 en 2019, worden tevens 
de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer. 
 

Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 

Liquiditeit 2,00 2,13 2,72 2,03 1,66 1,79 

Solvabiliteit 0,50 0,65 0,68 0,67 0,66 0,65 
Rentabiliteit n.v.t. -2,40% 4,42% -0,30% -1,31% -0,01% 
Huisvestingsratio <10% 5,98% 6,42% 6,72% 6,68% 6,64% 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 8,23% 12,14% 5,59% 2,64% 3,32% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 8,23% -5,70% 5,59% 2,64% 3,32% 
Kapitalisatiefactor  <60% 33,20% 35,59% 31,00% 30,00% 29,76% 

  
     

 
De liquiditeit laat een stijging zien in 2019 ten opzichte van 2018. De komende jaren wordt echter een 
daling van de liquiditeit verwacht, waardoor deze naar verwachting onder de norm gerealiseerd zal 
worden in 2021 en 2022. De solvabiliteit blijft over de zichtbare jaren vrij stabiel. Beide kengetallen 
voldoen vooralsnog aan de gestelde adviesnormen.  
 
De rentabiliteit laat ten opzichte van 2018 in 2019 een stijging zien. Dit beeld wordt echter vertekend 
door de meegenomen bestemmingsreserve. Wordt deze niet meegenomen, dan komt de rentabiliteit 
lager uit. De komende jaren wordt een negatieve rentabiliteit verwacht. 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 de rentabiliteit en de buffers goed te monitoren.  
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de 
dotatie aan het groot onderhoud.  
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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 achterblijven. Het kengetal geeft de 
rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Private middelen mogen 
buiten beschouwing gelaten worden aangezien de overheid hier geen zeggenschap over heeft. De 
maximale norm van 60% wordt niet overschreden.  
 

Reservepositie 
De komende jaren wordt er gekoerst op de nullijn. De huidige buffers zijn niet van dien aard om 

substantieel negatief te begroten.  

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

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

Beheersing van de risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 
eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 
gebruik gemaakt van het standaard risicoprofiel van 15%. 
 
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 
meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een 
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 
doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

9. Jaarrekening 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 

 
 
 
 
 



 

38 

 

 
 
 
 
 



 

39 

 
 
 
 
 
 



 

40 

 
 
 
 
 
 



 

41 

 
 
 
 
 
 



 

42 

 
 
 
 
 
 



 

43 

 
 
 
 
 



 

44 

 



 

45 

 
 
 
 
 
 



 

46 

 
 
 
 
 
 



 

47 

 
 
 
 
 



 

48 

 
 
 
 
 
 



 

49 

 
 
 
 
 



 

50 

 
 
 
 
 



 

51 

 
 
 
 
 
 



 

52 

 
 
 
 
 



 

53 

 

 
 
 
 
 



 

54 

 
 

 

 

 



 

55 

Controleverklaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

 
 
 
 
 



 

57 

 

 
 
 
 
 



 

58 

 
 
 
 
 
 



 

59 

 
 
 
 
 



 

60 

Overige gegevens. 
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