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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID      

   

   

Inleiding   

   

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van de Stichting 

Protestants Christelijk Onderwijs in het jaar 2021.   

   

   

Jaarrekening   

   

De in dit verslag opgenomen Jaarrekening 2021 van de Stichting Protestants Christelijk 

Onderwijs is opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening is 

gecontroleerd door accountantskantoor RA12 Registeraccountants BV.   

   

   

Kernactiviteiten en Beleid   

   

Onder het bevoegd gezag van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs, met bevoegd 

gezag nummer 30235, valt de school de Peppels/de Canadas met het brinnummer 07KE.   

De school is een Jenaplanbasisschool. Er wordt gewerkt met twee units, de Canadas en de 

Peppels.   

   

   

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)   

   

In het schoolplan 2019-2023 zijn de missie en de visie geformuleerd.  Deze zijn gebaseerd 

op de Jenaplan principes.    

  

Missie van de school:     

Tijdens de hele basisschoolperiode geven wij in een veilige omgeving het kind de bagage 

mee, die het nodig heeft voor zijn toekomst. Dit om een volledig mens te zijn met al zijn 

talenten, ervaringen, vaardigheden en (mensen)kennis. Met als doel dat het zichzelf ten 

volle kan ontwikkelen, de ander tot dienst kan zijn en een positieve, duurzame bijdrage kan 

leveren aan de maatschappij.   

      

Visie van de school:     

Onze schoolsamenleving krijgt vorm vanuit van Jenaplanconcept. Wij zijn nieuwsgierig om 

te ontdekken, gemotiveerd om te onderzoeken en verwonderd door wat we meemaken. We 

leren, zoveel mogelijk in levensechte situaties, de kennis en vaardigheden aan die we nu en 

in de toekomst goed kunnen gebruiken om een waardevolle bijdrage aan onze 

maatschappij te leveren. Dit doen we door kinderen verantwoordelijkheid te geven waar kan 

en structuur te bieden waar moet. Zo ontwikkelen zij zich vanuit sociale context van de 

groep, zoveel mogelijk in hun eigen tempo, niveau en op hun eigen manier. We gaan uit 

van verschillen en proberen ieders talent aan te spreken. We trekken hierbij intensief op 

met ouders, die een onlosmakelijk deel van onze school uitmaken.   
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Missie en visie worden vertaald in een drietal kernwaarden, die de basis vormen voor ons 

pedagogisch/didactisch klimaat:   

• Zinzoekend   

• Betrokken   

• Verantwoordelijk   

   

   

Juridische structuur   

   

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. De Stichting Protestants 

Christelijk Onderwijs is op 19 december 1986 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 41083125.   

De juridische structuur is in 2021 niet gewijzigd.   

   

   

Organisatiestructuur   

   

De school verzorgt onderwijs op de twee units De Peppels en De Canadas. Deze zijn in 

hetzelfde gebouw gevestigd. Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur en twee 

adjunct-directeuren.  Er is gekozen voor de aanwezigheid van één leidinggevende per unit. 

In het schooljaar 2021-2021 is er tijdelijk een derde adjunct benoemd. Daarvoor is gekozen 

omdat in juli 2021 de adjunct met meer dan 40 jaar ervaring de school gaat verlaten. Op die 

manier kan een goede overdracht en soepele overgang gerealiseerd worden. 

In het managementstatuut zijn de bevoegdheden van het MT vastgelegd.   
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Organisatie per unit  

  

 

  

  

Bouwoverleg 

Onderwijs 
assistenten 

Niet 
onderwijzend 

personeel 

Onderwijs 
assistenten 

Leerkrachten 

MR 

2 personeelsleden - 2 ouderleden 

Organisatie hele school   

    

Bestuur PCOB 

6x per jaar overleg 

 Management Team 
directeur 

 

2x adjunct-directeur 
wekelijks overleg 

Unit 
vergadering 

5x per jaar 

Overleg bouw- 

coördinatoren 

3x per jaar 

Gezamenlijke 
professionalisering 

min. 2 x per jaar 

Overleg in 

bouw 
2 wekelijks 

  

Directeur 

Unit 

de Canadas 

Adjunct directeur 

drie bouwen 
1 2 x onderbouw (groep  - 2) 
3 x middenbouw (groep  3 - 4 - 5) 

6 x bovenbouw (groep  3 - 7 - 8) 

Intern 
Begeleider 

Ondersteunings - 
overleg 
x per jaar 4 

Leerkrachten 

Groepsbespreking 
2 x per jaar 

Bouwoverleg 

1x per 2 weken 

Onderwijs 
assistenten 

teamvergadering 
1 x per 6weken 

Unit 

de Peppels 

Adjunct directeur 

drie bouwen 
2 x onderbouw (groep  1 - 2) 

2 x middenbouw (groep  3 - 4 - 5) 
6 x bovenbouw (groep  2 - 7 - 8) 

Intern 
Begeleider 

Ondersteunings - 
overleg  

4 x per jaar 

Leerkrachten 

Groepsbespreking 
2 x per jaar 1x per 2 weken 

teamvergadering 
1 x per 6 weken 
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Governance   

   

Algemeen   

   

Het bestuur van PCOB wordt gevormd door een vrijwilligers bestuur van zes personen. Dit 

zijn ouders van kinderen die de basisschool nog volgen of die kortgeleden van school zijn 

gegaan. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (de voorzitter en de penningmeester) 

die het managementteam (MT) van de school in haar werkzaamheden ondersteunt en een 

algemeen toezichthoudend bestuur (bestaande uit de overige leden) dat toezicht houdt op 

de besluiten en werkzaamheden van het dagelijks bestuur. De directeur van de scholen is 

volledig gemandateerd door het bestuur om in diverse overlegorganen als woordvoerder 

van de organisatie op te treden, beslissingen met personele en financiële consequenties 

door te voeren, afspraken en contracten af te sluiten met relaties en partijen, binnen de 

vastgestelde kaders die in overleg met het bestuur zijn opgesteld. Besluiten worden binnen 

het MT voorbereid en ter accordering aan het bestuur voorgelegd. Het volledige bestuur 

komt zesmaal per jaar samen, met een vooraf opgestelde agenda, schrijft notulen en heeft 

een actielijst.   

In 2021 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van de governance 

structuur. In 2022 denkt het bestuur na over wat de beste bestuursvorm is voor een 

toekomstbestendig bestuur, waarbij meerdere modellen, waaronder het huidige, naast 

elkaar worden gezet en overwogen.  

 

Code goed bestuur   

   

Het bestuur handelt conform de code goed bestuur van de PO-raad en wijkt daar niet van 

af.   

   

    

Bestuurssamenstelling   

   

Het dagelijks bestuur is ultimo 2021 als volgt samengesteld:   

 Voorzitter   : De heer R.J.G.M. Philips   

 Penningmeester  : De heer R.H.M. van Haren   

   

Het toezichthoudend algemeen bestuur is ultimo 2021 als volgt samengesteld:    

 Lid    : Mevrouw S.J.P. Bloemen   

 Lid    : De heer F.J. Pingen   

 Lid     : Mevrouw A.A.M. Spijker-Olde Loohuis   

 Lid     : Mevrouw M. Willems-de Rijck  

 Lid    : De heer D.J.A.M van Son 
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Bezoldiging bestuur en toezichthouders   

   

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur zijn niet in dienst van de stichting. Er is 

sprake van een onbezoldigd bestuur en onbezoldigde toezichthouders. De vergoedingen 

vallen daarmee binnen de kaders van de Wet bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector.   

 

   

Bekostigingsgrondslag   

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. In onderstaande 

tabel is de ontwikkeling van het aantal leerlingen weergegeven.   

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal leerlingen op 1 okt. 355 355 358 365 361 362 355 352 

 

 

Vanaf 2022 zal de telling plaats vinden op 1 februari. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Aantal leerlingen op 1 febr. 364        

 

 

 

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid   

De uitgangspunten van het financiële beleid zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. 

In 2018 is het nieuwe strategisch kader uitgewerkt. Dat gaf op financieel gebied 

onderstaande doelen. Deze doelen zijn ook opgenomen in het beleidsplan 2019-2023:   

   

• Beheer(s)matige begroting   

Doel: Begroting moet beheer(s)matig blijven. Ruimte voor onvoorziene uitgaven met 

beleid. Geoormerkte gelden inzetten volgens een planning.   

Realisatie: Uitgangspunt moet de jaarlijkse begroting en het werkplan blijven.   

• Onderbouwbare overschrijding blijft bespreekbaar. Terugdringen en zeker niet 

verder laten groeien van reserves is noodzakelijk. Daarover is ook een schrijven van 

OCW (17-11-2021) gekomen. Beschikkingen die per jaar worden afgegeven, 

moeten ook in dat jaar aan dat doel besteed worden of indien niet gebruikt in het 

werkplan van het schooljaar daaropvolgend.   

• Investeringsdrang   

Doel: De opgebouwde reserve biedt mogelijkheid voor planmatige investeringen. De 

opbrengsten hiervan moeten worden getoetst.   

Realisatie: Investeringen in onderwijs, personeel en inrichting/uitbreiding van het 

gebouw zijn gewenst. De opbrengsten moeten zichtbaar zijn. Proces zoveel mogelijk 

via een vooropgesteld plan doorlopen. Ten aanzien van het gebouw is er 

samenwerking en overleg nodig met de gemeente. De uiteindelijke effecten van de 

investeringen toetsen.   

  

Het bestuur heeft vastgelegd dat het eigen vermogen van de stichting minimaal € 400.000 

moet bedragen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021 € 869.000 en is 

daarmee van voldoende omvang.  
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Allocatie van middelen naar schoolniveau   

   

De stichting verzorgt het onderwijs op één school, bestaande uit twee units, in één gebouw. 

Er wordt financieel gezien geen onderscheid gemaakt tussen de units. Er is daarom geen 

sprake van een aparte allocatie van de middelen naar schoolniveau.  

 

Normatief eigen vermogen 

 

In 2021 heeft de onderwijsinspectie de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen 

vermogen’ geïntroduceerd. Met deze signaleringswaarde kan worden geconstateerd of er 

sprake is van mogelijk bovenmatig eigen vermogen.  

Het normatief eigen vermogen wordt bepaald op basis van de aanschafwaarde van de 

gebouwen, de boekwaarde van de overige materiële vaste activa en het totaal aan baten. 

Op basis van deze jaarrekening 2021 is met behulp van de rekenhulp van de onderwijs-

inspectie het normatief eigen vermogen van de stichting bepaald. Dit normatief eigen 

vermogen bedraagt € 507.000. Het publieke eigen vermogen van de stichting bedraagt 

€ 869.000.  Dit betekent dat er volgens deze berekening mogelijk sprake is van € 362.000 

aan bovenmatig eigen vermogen. 

De meerjarenbegroting van de stichting geeft aan dat het bestuur de intentie heeft om de 

komende jaren een deel van het eigen vermogen in te zetten 

 

 

Algemeen instellingsbeleid   

   

Het algemeen instellingsbeleid is vastgelegd in het schoolplan 2019-2023. De 

vernieuwingsactiviteiten worden ieder jaar opgenomen in het werkplan. Voor 2021 zijn de 

werkplannen voor 2020-2021 en 2021-2022 van belang. Het streven is om per schooljaar 

één aandachtspunt of innovatie te realiseren, om versnippering en overladenheid te 

vermijden. Daarom staat sinds 2021-2022 één thema centraal: Levend Taalonderwijs. Alle 

innovaties moeten onder die noemer te vangen zijn. Er vindt een evaluatie plaats en de 

voortgang wordt vastgelegd.  

Ondanks de coronapandemie worden de meeste doelen gehaald, mede omdat die innovatie 

bijdraagt aan het wegwerken van onderwijsvertragingen.  

  

  

Onderwijs   

   

Onderwijskundige ontwikkelingen   

   

Het onderwijskundig beleid is vastgelegd in het schoolplan en in jaarplannen. In 

onderstaande tekst wordt met name ingegaan op het schooljaar 2020-2021 omdat dat jaar 

volledig is afgerond en geëvalueerd. Er wordt alleen ingegaan op die punten waarbij er 

sprake is van meer dan alleen voortzetting van het huidige beleid. De doelen voor waren:   

   

• Het aannamebeleid is aangescherpt. Zorg voor kind en groep, groepsgrootte, 

schoolgrootte staan hierin centraal.    
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Evaluatie: Het aannamebeleid is opnieuw geformuleerd. Voor het schooljaar 2021-

2022 is daar voor het eerst mee gewerkt. Op grond van die ervaring worden er 

eventueel aanpassingen gedaan voor het schooljaar 2022-2023. 

• Levend Taalonderwijs als centraal thema voor onderwijsinnovatie en -kwaliteit.  

Evaluatie: De doelen zijn in 2020-2021 ruimschoots gehaald. Er is een visiestuk 

opgesteld, dat breed in het team is besproken en is vastgesteld. Ook MR en bestuur 

hebben akkoord gegeven. Juni 2021 is al een eerste (succesvolle) studiedag 

besteed aan het opstarten van deze grote innovatie. Op dit moment is al duidelijk dat 

in schooljaar 2021-2022 de innovatie verder verdiept wordt. Daarvoor wordt ook 

externe begeleiding van het team en het MT ingezet. 

• Overladenheid curriculum, eindtermen en (cito)toetsing 

Evaluatie: De analyse van de overladenheid van het programma is voor taal 

afgesloten, passend binnen de innovatie Levend Taalonderwijs. De bevindingen 

worden gebruikt om invulling te geven aan Levend Taalonderwijs. De analyse voor 

de andere vakken staan voor de komende jaren op de rol. 

Vanaf 2021-2022 wordt de cito-eindtoets vervangen door de IEP-eindtoets. 

• Afronding ontwikkeling beleidsplan Kunst en Cultuureducatie   

Evaluatie: Het beleidsplan Kunst en Cultuureducatie is afgerond en met het team 

besproken. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt dat ingezet. 

• Professionalisering door scholing van het personeel 

Evaluatie: Diverse leerkrachten hebben individuele eendaagse scholingen gevolgd. 

Een groep van 7 leerkrachten en de directeur hebben de post-HBO Jenaplan 

opleiding afgrond.  

  

De belangrijkste doelstellingen voor 2021-2022 zijn:   

   

• Levend Taalonderwijs als centraal thema voor de kwaliteit van het onderwijs, o.a. 

door gemeenschappelijk educatief onderwijs te ontwerpen, verdiepen van de visie 

op zowel taalonderwijs als Jenaplanonderwijs. 

• Explicitering van de visie op burgerschap 

• Ontwikkelen van een visie en beleidsinstrument voor de professionele ontwikkeling 

van leerkrachten, van start-, naar basisbekwaam en vakbekwaam.  

• Doorontwikkeling brede school: Leerlingen met verschillende sociale, culturele, 

religieuze, intellectuele of andere achtergrond voelen zijn welkom en voelen zich 

thuis in het JKC; Borging van de samenwerking met partners in JKC;  

 

Kwaliteitszorg   

   

Onderwijs en kwaliteitszorg liggen in het verlengde van elkaar. Hoewel we wisten dat we te 

maken zouden hebben met de gevolgen van de coronapandemie, heeft dat toch een flinke 

wissel getrokken op de organisatie. De pandemie vraagt om flexibiliteit, ad-hoc beslissingen 

en aanpassing aan de realiteit van de dag. Daarbij speelde de belasting van de 

leerkrachten en de gezondheid van personeel en kinderen een cruciale rol. Toch kan 

worden gesteld dat veel doelen behaald zijn. De belangrijkste doelstellingen op het gebied 

van de onderwijskwaliteit voor 2020-2021 waren:   

 

• Versterking van de Jenaplanvisie en de betekenis daarvan voor ons onderwijs.  
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Evaluatie: Dit is vertaald naar de keuze om Levend Taalonderwijs als centraal thema 

te nemen voor onderwijsinnovatie en -kwaliteit. Zie opmerkingen hierboven voor 

meer details. 

 

De belangrijkste doelstellingen voor 2021-2022 zijn:   

• Zorgen dat kinderen en personeel veilig en gezond door de Corona-pandemie 

komen. 

• Onderwijsinnovatie en -kwaliteit versterken en verdiepen aan de hand van Levend 

Taalonderwijs. 

 

Passend Onderwijs 

   

Voor de school is onderwijs op maat het uitgangspunt. Wij volgen de ontwikkelingen van 

alle kinderen op de voet door observaties, afname van methodetoetsen, methode-

onafhankelijke toetsen en door het voeren van kindgesprekken. Samen met de IB-er 

worden de resultaten van alle kinderen bekeken en waar dat nodig en gewenst is, wordt 

extra aandacht aan kinderen besteed.   

   

Begaafdheidsonderwijs is bij ons vooral gericht op het ontwikkelen van begaafdheid bij 

kinderen in plaats van op het signaleren en bevestigen ervan. Dat betekent dat kinderen 

met hoge begaafdheid in de stamgroep worden uitgedaagd en op die manier inclusief 

onderwijs krijgen. Ook voor kinderen met een mindere begaafdheid is het streven naar 

zoveel mogelijk inclusief onderwijs in de stamgroep. Waar nodig wordt, in overleg met 

ouders, stamgroepleerkracht en de school/IB-er, individuele ondersteuning of uitdaging 

geboden. 

      

Talentontwikkeling kent de volgende aspecten:   

 Streven naar zoveel mogelijk inclusief onderwijs in de stamgroep 

 Streven naar verdieping en integratie van vakdomeinen door middel van Levend 

Taalonderwijs 

 Leerlijnen en curricula van onderbouw naar bovenbouw 

 Instructie op niveau in midden- en bovenbouw (taal, spelling, rekenen, lezen); 

verwerking en toepassing zoveel mogelijk in de stamgroep.  

 Stamgroepwerk in thema’s 

 Het 3-O leren: Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren   

 Digitale Engelstalige leeromgeving   

 Keuzecursussen (met betrokkenheid en inzet van ouders)  

   

De doelstellingen voor 2021-2022 op het gebied van de talentontwikkeling vallen samen 

met de eerdergenoemde onderwijsinnovatie en -kwaliteit Levend Taalonderwijs.  

 

Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland 

hanteren we onderstaand kader, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental 

uitgangspunten. Op basis van deze vier invalshoeken en tien uitgangspunten is in het 

schoolondersteuningsprofiel de concrete invulling van de basisondersteuning voor de 

school beschreven.   
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De intern begeleiders hebben intensief contact met de netwerkondersteuners van SWV 

Stromenland over kinderen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Waar nodig worden 

ouders betrokken bij de keuzen die gemaakt worden. 

In de onderbouw wordt er gekeken of preventieve zorg kan worden gegeven om 

later extra ondersteuning te voorkomen of om op lager niveau in te hoeven zetten. Dat 

gebeurt via de inzet van onderwijsassistenten.  

De extra ondersteuning wordt bekostigd met de middelen die van het ministerie 

worden ontvangen via de reguliere bekostiging en met de middelen van het 

samenwerkingsverband.   

   

Onderwijsachterstanden   

   

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een andere berekening oor de onderwijsachterstanden 

van basisscholen. Deze nieuwe berekening laat zien dat de schoolweging voor onze school 

zwaarder wordt. Dat heeft te maken met de veranderde populatie van de school. Het gevolg 

hiervan is, is dat de school meer gelden krijgt om hiermee om te gaan. In het kalenderjaar 

2021 is €34.148 ontvangen.  

 

De wijziging in de onderwijspopulatie heeft de school uitgedaagd om kritisch te kijken naar 

het eigen onderwijs. Hieruit zijn een aantal conclusies getrokken: het eigen personeel moet 

verder geprofessionaliseerd worden in het begeleiden van kinderen met een andere 

thuisachtergrond dan we gewend waren in de afgelopen jaren; er moet meer aandacht 

komen voor taal in het onderwijs; er moet meer aandacht zijn voor individuele kinderen. De 

onderwijsinnovatie Levend Taalonderwijs is mede opgezet om aan die 

onderwijsachterstanden te werken. 

 

    

Invalshoek   Uitgangspunten  

We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.  

We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.  

We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.  

We dragen kinderen zorgvuldig over.  

We monitoren de ontwikkeling van kinderen continu.  

We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling 

tussen kinderen.  

We werken constructief samen met ouders en kinderen.  

We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van 

onderwijs, opvoeden en opgroeien.  

We beschikken over een aanbod voor lichte interventies.  

Consultatieve ondersteuning en 

samenwerking  

We werken samen met ketenpartners vanuit eigen 

verantwoordelijkheid  

Een stevige basis in de school   

Een preventieve aanpak in de groep   

Lichte ondersteuning in de groep   
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Onderwijsprestaties   

   

Het afgelopen jaar heeft de school voor het meten van de leeropbrengsten gebruik gemaakt 

van de IEP Eindtoets.  

 

 

 

 taal- 
verzorging taal rekenen 

totaal 
score 

Peppels 77 86 75 79 

Canadas 78 84 75 79 

Peppels/Canadas 77 85 75 79 

Landelijk 78 84 77 80 

 

 

 

 

Onderwijsresultaten afgezet ten aanzien van de referentieniveaus 

 

Taalverzorging           Lezen 

 

Rekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de schoolscan is gebleken dat voor de kernvakken er wel achterstanden waarneembaar 

zijn als gevolg van de schoolsluitingen, maar dat deze niet erg groot waren. De resultaten 

van de IEP eindtoets komen daarmee overeen. De totaalscore laat zien dat de resultaten 

niet sterk afwijken van de afgelopen jaren. Tegelijk moet geconstateerd worden dat zowel 

de school als landelijk er lager gescoord is dan de afgelopen jaren.  

 Als ingezoomd wordt op de referentieniveaus, dan laten de grafieken zien dat op 1F 

niveau de school het bij taalverzorging en lezen beter doet dan het landelijk gemiddelde en 

bij rekenen lager scoort. Voor taalverzorging en lezen voldoet de school ook ruim aan de 

signaleringswaarde van inspectie, die aangeeft dan ten minste 85% van de kinderen 1F 

niveau moet halen. 
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 Ten aanzien van 2F/2S niveau laten de grafieken zien dat taalverzorging gelijk is 

aan het landelijk gemiddelde. Lezen en rekenen scoren net onder het landelijk gemiddelde. 

De inspectie hanteert voor de signaleringswaarde op 2F/2S niveau een schoolafhankelijke 

norm. Die hangt samen met de schoolweging. De schoolweging van onze school is 29,38. 

Daarmee zit de school ongeveer op het landelijke gemiddelde. Het streefniveau dat de 

inspectie voor deze scholen hanteert is dat 50% van de kinderen 2F/2S niveau moet halen. 

De school haalt dat net voor taalverzorging, ruim voor lezen en niet voor rekenen. Bij 

rekenen kan worden opgemerkt dat slecht weinig scholen de signaleringswaarde van de 

inspectie halen.  

Tevens kan worden opgemerkt dat de percentages van de school vertekend kunnen 

zijn omdat het om kleine aantallen gaat. Als bijvoorbeeld 4 kinderen die nu <1F niveau 

scoren bij rekenen het beter zouden doen, dan zouden de percentages van <1F en 1F 

niveau al op het landelijk gemiddelde zitten. De school wil dit echter niet als excuus 

aangrijpen om niet te werken aan een kwaliteitsslag. 

 De school heeft de ambitie uitgesproken om ernaar te streven om ruim te voldoen 

aan de signaleringswaarde op 1F niveau en dat 58% van de kinderen voldoet aan 2F/2S 

niveau. De onderwijsinnovatie Levend Taalonderwijs is er mede op gericht om deze ambitie 

voor taalverzorging en lezen waar te maken. Als Levend Taalonderwijs goede resultaten 

laat zien, zal er ook een interventie komen om de kwaliteit voor rekenen te verbeteren.  

 

Schooladviezen 

 

De leerlingen van groep 8 zijn als volgt verwezen naar het voortgezet onderwijs:   

 

Peppels/Canadas 
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De Canadas                 

 

 

De Peppels   

 

 

 

Schooladviezen ten opzichte van landelijke adviezen 
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De grafiek waarin de schooladviezen worden afgezet ten opzichte van de landelijke adviezen 

lijkt in eerste instantie een afwijkend beeld te laten zien. Er worden meer havo/vwo en meer 

vmbo-k/b adviezen gegeven ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het aantal vwo, 

vmbo-t/havo en vmbo-kb/t zijn lager dan het landelijke gemiddelde. Vanuit onze 

Jenaplanvisie kijken we niet alleen naar de resultaten, maar naar het totale kind. Aspecten 

als werkhouding, intrinsieke en extrinsieke motivatie spelen ook mee. Ook moet worden 

opgemerkt dat het op school in absolute zin altijd over kleine aantallen gaat. Dat betekent dat 

de percentages er al anders uitzien indien één of twee adviezen anders worden gegeven. 

 Tegelijk is de school zich, mede door de schoolsluitingen en de daarop volgende 

debat over schooladviezen, zich meer dan ooit van bewust dat kansrijk adviseren belangrijk 

is om de kinderen optimale kansen te geven.  

 

Corona 2021 

 

De coronapandemie heeft een grote wissel getrokken op kinderen, ouders en personeel van 

de school. Telkens weer moest er flexibel omgegaan worden met de veranderende 

omstandigheden en richtlijnen. Bovendien werd er in veel gevraagd van het team in tijd, 

energie, creativiteit en denkvermogen. Het moeten verzorgen van de noodopvang heeft nog 

eens een extra wissel getrokken op het personeel: een deel van het personeel moest immer 

toch op school zijn en tegelijk online onderwijs verzorgen.  

 Daarnaast heeft het team rekening moeten houden met de ouders. De spanningen in 

sommige huishoudens zorgden ervoor dat niet alle kinderen optimaal bij de online lessen 

betrokken waren. Bij jongere kinderen speelt bovendien dat ict-middelen maar beperkt 

kunnen worden ingezet en bovendien van ouders voortdurende aandacht vragen. Samen 

met de ouders heeft de school een weg daarin gevonden en kunnen we concluderen dat dit 

naar tevredenheid gelopen is. 

 De school is in 2021 gespaard gebleven van een grote uitbraak, waardoor 

schoolsluiting nodig was. Wel zijn er klassen naar huis gestuurd omdat er te veel 

besmettingen waren. De school heeft geen klassen naar huis hoeven sturen omdat er geen 

leerkrachten beschikbaar waren. Ook hebben we voortdurend te maken gehad met kinderen 

en/of leerkrachten die in quarantaine moesten. Daardoor waren er regelmatig klassen waar 

kinderen afwezig waren. 

 Een moeilijkheid waar de school mee te maken heeft, is dat een Jenaplanschool 

werkt met stamgroepen waarin meerdere leerjaren bij elkaar zitten. Dit is een pedagogisch 

en didactisch uitgangspunt van de school. Het beleid van de overheid richt zich echter op het 

meer klassieke onderwijs, waarin kinderen per leerjaar gegroepeerd zitten. Dat maakt dat 

sommige aspecten en richtlijnen vanuit de overheid niet zonder meer overgenomen kunnen 

worden. De school heeft echter altijd de richtlijnen gevolgd, maar heeft die op (kleine) punten 

moeten aanpassen aan de specifieke situatie van de school.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs geeft de school ruime financiële middelen om de 

gevolgen van de schoolsluitingen en corona-maatregelen op te vangen. De school heeft in 

2021 €248.911 ontvangen. Opgemerkt dient te worden dat in 2021-2022 niet al deze gelden 
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ingezet zullen worden. Het deel dat niet gebruikt wordt, zal in de toekomst ingezet worden 

om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

 Uit de analyse van de schoolscan blijkt dat de kinderen op de Peppels en de 

Canadas geen grote cognitieve vertragingen hebben opgelopen door de schoolsluiting. Op 

deelgebieden zijn kleine vertragingen zichtbaar, maar die kunnen zonder extra interventies 

opgepakt worden of zijn al grotendeels weggewerkt.  Bovendien kan geconcludeerd worden 

dat voor taal en rekenen het uitstroomniveau in groep 8 voldoet aan de wettelijke eisen: de 

eindtermen worden gehaald en ook de gevraagde referentieniveaus worden gehaald. Groep 

8 scoort daarbij al jaren net boven het landelijk gemiddelde. Lagere jaargroepen zitten op of 

net onder het landelijk gemiddelde. 

 Voor enkele individuele kinderen zijn er op sommige gebieden vertragingen zichtbaar. 

Die kinderen hebben we goed in beeld en kunnen we helpen door gerichte interventies, 

zoals extra één-op-één begeleiding of verlengde instructie. 

 Op sociaal-emotioneel gebied zien we eveneens geen grote vertragingen. Direct na 

de schoolsluiting was merkbaar dat de kinderen moesten wennen aan het samenleven en -

leren in de klas, maar na enkele weken was dat weer in orde. De kernwaarden van het 

Jenaplanonderwijs zullen ingezet worden om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 

Aandacht voor het stamgroepsproces en coöperatief leren zullen extra aandacht krijgen. 

Door de verschillende thuissituatie van kinderen, waardoor sommige kinderen minder 

ondersteuning hebben ontvangen, zal de school de opdracht voor kansengelijkheid extra 

aandacht moeten geven. 

 Op grond van de analyse kan geconcludeerd worden dat er geen grote ingrijpende 

interventies nodig zijn, maar dat de al ingezette innovaties verder ontwikkeld en verdiept 

kunnen worden. Dat geeft de beste garantie dat de verbeteringen in onderwijskwaliteit 

gericht zijn op diepe verankering en resultaat op de lange termijn. 

Het gaat hierbij met name om Levend Taalonderwijs als basis voor het Jenaplan 

onderwijs.  Ook de bestaande Jenaplan kernwaarden en essenties zullen onverkort de basis 

blijven voor het onderwijs.  

Er komt scholing en professionalisering voor leerkrachten en onderwijsassistenten 

om levend taalonderwijs vorm en inhoud te geven. Daarnaast zal er scholing zijn in de 

professionele dialoog en scholing in het stimuleren van metacognitie en zelfregulerend leren. 

Waar nodig zullen er middelen beschikbaar komen voor de aanschaf van 

onderwijsmaterialen, waaronder ict-materialen. 

 Voor individuele kinderen die extra aandacht nodig hebben op cognitief en/of sociaal-

emotioneel gebied zullen binnen de school interventies op maat worden gedaan worden, 

door extra begeleiding van onderwijsassistenten, leerkrachten. De IB-ers zullen dit 

coördineren. Waar de begeleiding meer vraagt dan de expertise die op school aanwezig is, 

wordt er in het samenwerkingsverband gekeken naar passende oplossingen. 

De volgende interventies zijn ingezet: 
 
Cognitieve interventies en maatregelen 

 Groep 3 gaat in de ochtenden uit de stamgroep voor taal en rekenen, waardoor er voor 
groep 3, 4 en 5 gewerkt kan worden in kleinere groepen; 

 Aandacht voor doelgericht leren en werken; 

 Aandacht voor goede verankering van de basis/kerndoelen, alvorens verbreding of 
verdieping van leerstof; 

 Collectieve aandacht voor Levend Taalonderwijs als basis voor het Jenaplan onderwijs, 
met achtereenvolgens aandacht taalverzorging, schriftelijk taalgebruik, begrijpend lezen 
en fictie lezen, spreken/luisteren; 
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 Aandacht voor metacognitie (en zelfregulerend leren) 

 Specifieke aandacht voor onderdelen van taal en rekenen die passen bij een groep: 
o Groep 8: geen bijzonderheden 
o Groep 7: aandacht voor begrijpend lezen en spelling 
o Groep 6: aandacht voor begrijpend lezen, mogelijk voor rekenen 
o Groep 5: aandacht voor rekenen. Spelling in de gaten houden 
o Groep 4: geen bijzonderheden. Rekenen in de gaten houden 
o Groep 3: aandacht voor spelling en rekenen 
o Groep 1-2: geen bijzonderheden. Voorbereidend lezen en rekenen in de gaten 

houden; 

 Professionalisering van het voltallige personeel op Levend Taalonderwijs; 

 Professionalisering van het voltallige personeel op professionele dialoog; 

 Scholing van taalgidsen; 

 Extra interventies (bovenop basisondersteuning) voor individuele kinderen (al dan niet in 
samenwerking met het samenwerkingsverband). 

 
Sociaal-emotionele interventies en maatregelen 

 Sociaal-emotionele vaardigheden: 
o Werken in de stamgroep meer centraal zetten; 
o Aandacht voor leren met peers of tutoren en coöperatieve werkvormen; 
o Jenaplan essenties extra aandacht geven; 
o Vieringen extra aandacht geven; 

 Gewenst gedrag stimuleren: 
o Sociaal-emotionele vaardigheden verbeteren 
o Leren omgaan met conflict 
o Veerkracht van leerlingen vergroten 

 Cultuureducatie: opzet en versterking van dansonderwijs als vast onderdeel van het 
curriculum; 

 Cultuureducatie: extra dramalessen. 

 Scholing van gedragsgids; 

 Begeleiding van personeel door interne gedragsgids; 

 Extra interventies (bovenop basisondersteuning) voor individuele kinderen (al dan niet in 
samenwerking met het samenwerkingsverband). 

 
Materiële voorzieningen 

 Aanschaf extra leermiddelen voor individuele kinderen; 

 Aanschaf extra leermiddelen, bijvoorbeeld voor levend taalonderwijs 

 Aanschaf extra ICT-middelen, o.a. Chromebooks; 

 Aanschaf middelen voor dans, creatieve opdrachten; 
 
Organisatorische interventies 

 Zittende onderwijsassistent krijgt een tijdelijke uitbreiding van haar taken om analyses 
te maken van het curriculum voor taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek-, teken-, 
bewegingsonderwijs, etc., die als basis dienen voor een inhoudelijke herijking van het 
curriculum; 

 Leerkrachten en onderwijsassistenten kunnen (in overleg) tijdelijke uitbreiding krijgen 
van hun taken om extra aandacht te geven aan individuele kinderen of groepjes 
kinderen; 

 Concentratie van het schoolplan op Levend Taalonderwijs; 
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Personeelsbeleid   

   

Strategisch personeelsbeleid   

   

Het strategisch personeelsbeleid is bedoeld ter versterking van de onderwijskundige visie 

van de school. De drie uitgangspunten zinzoekend, betrokken en verantwoordelijk vormen 

ook de basis van het personeelsbeleid.    

Door de verwachte tekorten van leerkrachten is het van belang om personeelsleden 

te binden aan de school. Het bestuur wil daarom de talenten van personeel benutten. Het 

team wordt gezien als een grote stamgroep, waarin verschillen bruikbaar gemaakt worden. 

Dit betekent flexibele inzet van personeel, collegiale ondersteuning en vooral respect voor 

elkaars mogelijk- en onmogelijkheden. Werkplezier is daarvoor een basisvoorwaarde. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, autonomie (binnen kaders) en ruimte voor ontwikkeling zijn 

belangrijke elementen om dat werkplezier te bevorderen. 

Het bestuur vindt het belangrijk dat personeelsleden de kans krijgen om zich te 

blijven professionaliseren en zich te ontwikkelen. Scholing dient daarbij in dienst te staan 

van die persoonlijke professionalisering en ten goede te komen van de (hele) school. Het 

streven is om nieuwe leerkrachten de Jenaplanopleiding te laten volgen. Dat kan deel 

uitmaken van de begeleiding van startende leerkrachten (zie verderop). In de afspraken met 

de personeelsleden wordt binnen die kaders scholing gestimuleerd. Professionalisering en 

levenslang leren wordt gestimuleerd en daarvoor zullen in de begroting gelden worden 

gereserveerd. 

De interne begeleiding van (startende) leerkrachten moet worden versterkt. Het 

goed kunnen ingroeien in de school(cultuur) en het Jenaplanonderwijs, is van groot belang 

om de collega’s te binden aan de school. In 2021 is daar een start mee gemaakt, door een 

collega op te leiden als coach. Vanaf 2022 zal die collegiale coaching worden uitgerold. 

   

Voor 2020-2021 waren onderstaande doelstellingen opgenomen in het werkplan:   

   

 Opleiding jenaplan  

Evaluatie: De post-HBO Jenaplanscholing van de zeven leerkrachten en de 

directeur is succesvol afgerond. 

 De gesprekkencyclus is gevolgd   

Evaluatie: Met alle medewerkers is een jaargesprek gevoerd door de directeur.  

 Het personeel heeft actief inbreng en inspraak gehad in het werkverdelingsplan en de 

formatie 

Evaluatie: Zowel op individueel als op bouw/team niveau is er inspraak geweest in 

de formatie en de stamgroep/werkplek waar men wordt ingezet. 

 Begeleiding nieuwe docenten 

Evaluatie: Er is een collega op scholing geweest en er is een beleidsplan opgezet. 

 Opleidingsschool: De school heeft, naast de directeur, een tweede VELON 

gecertificeerde leraren opleider. 

Evaluatie: De schoolopleider heeft de registratie bij de VELON afgerond 

 

De doelstellingen voor 2021-2022 zijn:   

• Professionalisering docenten: Daadwerkelijke begeleiding van startende docenten. 

• Professionalisering docenten: meerdere docenten volgen scholing en opleidingen 

die bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling en in dienst staan van de school. 
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• Mobiliteit personeel: Personeel krijgt de kans om binnen de school andere 

stamgroepen te gaan leiden of andere taken te gaan uitvoeren.  

 

Inzet middelen voor de werkdrukvermindering 

   

Al sinds dat de extra gelden ontvangen worden voor de werkdrukvermindering, is met het 

personeel afgesproken dat dit wordt ingezet voor extra fte's in de formatie. De extra inzet 

wordt gebruikt voor remedial teaching, verkleining instructiegroepen, specifieke extra 

ondersteuning voor rekenen en taal/spelling. In totaal wordt de formatie met circa 10% 

verhoogd. De kosten van die extra formatie zijn hoger dan de extra gelden die worden 

ontvangen.  

   

Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling   

   

In het voorjaar van 2019 is het bestuursformatieplan 2019-2023 opgesteld en vastgesteld. 

De formatie voor 2020-2021 kon worden gerealiseerd binnen de kaders van de 

meerjarenbegroting. Er is besloten om niet tot plaatsing in het risicodragend deel van de 

formatie (rddf-plaatsing) over te gaan per 1 februari 2021. Op basis van het aantal 

leerlingen op 1 oktober 2021, is rddf-plaatsing in 2022 niet nodig is. Deze regeling is 

intussen vervangen door de regeling van werk naar werk. 

 Tegelijk moet worden geconstateerd dat de kosten voor personeel niet mogen 

groeien en indien mogelijk op natuurlijke wijze iets mogen krimpen. 

  

Personele bezetting   

   

Op 31 december 2021 waren 36 personen in dienst van het bestuur, samen hadden ze een 

benoeming van 25,01 fte (exclusief vervanging). In de onderstaande tabel is de opbouw van 

het personeelsbestand op 31 december 2021 weergegeven.  

 

 

Functie     fte    Aantal totaal    Man   Vrouw    

Directeur        1,00   1    1    0  

Adjunct-directeur   1,82   2    1    1  

Leraar L11-functie    3,75   4    1    3 

Leraar L10-functie    13,55    21    2    19  

Onderwijsassistent          3,19   5    0    5  

Administratie      0,90    2    0    2  

Conciërges  0,80 1 1 0 

                        

Totaal      25,01   36    6    30  

 

Het MT is per 1-8-2021 teruggebracht wordt tot 3 directieleden, vanwege pensionering van 

een adjunct. De totale omvang van het MT is daardoor 1,0fte kleiner dan in 2020. 

Per 1-8-2021 is er afscheid genomen van een leerkracht met een contract voor bepaalde tijd. 

Daardoor is de totale omvang van fte’s voor leerkrachten in 2021 circa 0,5 fte kleiner dan in 

2020. Daar staat tegenover dat de onderwijsondersteuning iets is gegroeid. 
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Vanaf oktober 2021 is aan een zittend personeelslid 0,3 fte uitbreiding gegeven. Voor die 

omvang is ze gedetacheerd naar SWV Stromenland. 

Bij de onderwijsondersteuning is er sprake van pensionering (0,5 fte) per 31-12-2021. Er 

staat geen vacature gepland voor deze pensionering. 

Uit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs zal incidenteel ondersteuning 

worden ingehuurd. Deze ondersteuning maakt geen deel uit van het personeelsbestand. 

   

Ziekteverzuim   

   

De stichting is per 1 januari 2016 eigen risicodrager voor de ziektevervanging. In 2021 was 

er een verzuim, 0,66%.  Het overzicht laat zien dat het verzuim, ondanks de pandemie, 

beperkt is gebleven. Ook was er sprake van kortstondig verzuim.  

 

In onderstaande tabel is het ziekteverzuim van 2020 en 2021 opgenomen. Het 

voortschrijdend verzuim is het gemiddelde verzuim over de afgelopen twaalf maanden. Het 

verzuimpercentage dat van toepassing is op de periode die start op de genoemde maand 

en vervolgens 12 maanden voortduurt.  

 

 

Maand Ziektepercentages 
2021 

Voortschrijdend 
Ziektepercentage 

2021 
Ziektepercentages 

2020 

Voortschrijdend 
ziektepercentage 

2020 

Januari   0,00% 0,34% 0,79% 1,38% 

Februari   0,56% 0,38% 0,13% 0,94% 

Maart   1,74% 0,53% 0,00% 0,57% 

April   0,20% 0,55% 0,00% 0,36% 

Mei   0,14% 0,55% 0,00% 0,18% 

Juni   0,53% 0,59% 0,00% 0,18% 

Juli   0,72% 0,65% 0,00% 0,18% 

Augustus   0,00% 0,62% 0,37% 0,21% 

September   0,00% 0,57% 0,62% 0,24% 

Oktober   0,67% 0,51% 1,43% 0,37% 

November   2,89% 0,69% 0,70% 0,35% 

December   0,44% 0,66% 0,77% 0,41% 

 

Beleid inzake beheersing aanvragen uitkeringen na ontslag   

   

Het beleid van het bestuur is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden 

ontslagen. Mocht daarvan toch sprake zijn, dan zal het bestuur het betreffende 

personeelslid op een adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het 

vinden van een andere betrekking.  

Gedurende het verslagjaar 2021 is het contract voor bepaalde tijd van een collega niet 

verlengd. Deze collega heeft na één maand een nieuwe baan gevonden bij een ander 

onderwijsbestuur in de regio.  
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Huisvesting en duurzaamheid   

   

De units de Peppels en de Canadas vormen samen met een Stichting Spring (kinderopvang 

en BSO) en Stichting Lotta, waar meervoudig gehandicapte kinderen worden opgevangen, 

begeleid een Jenaplan Kindcentrum. Het bestuur PCOB is de eigenaar van het gebouw en 

het speelterrein.  

Het gebouw is structureel te klein om alle participanten de ruimte te geven die nodig 

is. In 2021 heeft het college B&W een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor een 

investering van €2.592.525,- om het gebouw uit te breiden, te verbouwen en te 

verduurzamen. Het bestuur stelt aanvullend €300.000,- ter beschikking. Op 8 juli 2021 is de 

gemeenteraad hiermee akkoord gegaan. In december 2021 is het bestuur akkoord gegaan 

met de voortekening voor die verbouwing en verduurzaming, ontworpen door 

architectenbureau De Witte Oss, onder leiding van dhr. B. van den Hork. 

Verder is in december 2021, in overleg met ruimtelijke ordening van de gemeente, 

een akkoord bereikt over het grasveld en speelterrein ten noorden van de school. Dat wordt 

volledig opnieuw ingericht, mede om wateroverlast te voorkomen en om het meer inclusief 

te maken voor de school, de kinderen van Lotta en de buurtbewoners. De school investeert 

hier €42.000 in en krijgt €42.000 subsidie. 

Voor de komende jaren staat het schoolplein en veld aan de zuidzijde op het 

programma. Ook daarover is er contact met de gemeente. Ten slotte zal de verkeerssituatie 

van de Rembrandt van Rijnstraat gaan veranderen. Ook daarin participeert de school met 

de gemeente en de buurt. 

    

Toelating en toegankelijkheid   

   

Algemeen:   

   

In principe is elk kind van harte welkom op onze school. We streven naar een stabiel 

leerlingaantal op onze school om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Bij 

aanmelding zal er altijd een gesprek plaatsvinden tussen ouders en een adjunct-directeur. 

In dat gesprek zullen de ondersteuningsbehoeften van het kind in beeld worden gebracht. 

De school bekijkt of ze tegemoet kunnen komen aan die behoefte. Daarbij speelt niet alleen 

het belang van het kind mee, maar ook van de groep waarin het kind terecht komt. Het kan 

zijn dat we het kind niet kunnen bieden wat het nodig heeft.  

In 2020 is er een aanpassing op het aanname- en toelatingsbeleid gemaakt, omdat 

de school te maken heeft met een groeiend aantal leerlingen. De school gebruikt een open 

loting als er te veel aanmeldingen zijn. In februari 2021 is er voor het eerst geloot, en zijn er 

een klein aantal kinderen uitgeloot.  

   

   

Horizontale verantwoording   

   

De formele verantwoording geschiedt via de medezeggenschapsraad. Met de 

medezeggenschapsraad wordt minimaal eenmaal per kwartaal overlegd over het gevoerde 

en te voeren beleid en over de zaken waarop ze advies of instemmingsrecht hebben. Het 

doel is als visiegerichte medezeggenschapsraad te functioneren. Er is een MR-lid bij de 

bestuursvergadering aanwezig. De medezeggenschapsraad participeert naar ieders 

tevredenheid.   
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 De contacten met ouders over de vorderingen van kinderen worden op de volgende 

wijze onderhouden: tweemaal per schooljaar ontvangen ze een schriftelijk schoolverslag 

over vorderingen van hun kind; Twee tot drie keer per schooljaar is er de mogelijkheid voor 

een 10 minutengesprek met de stamgroepleider; De stamgroepleider van de kleuters leggen 

een huisbezoek af bij de eerste kleuter van een gezin; De ouders worden tijdig geïnformeerd 

en actief betrokken bij extra begeleiding op school.    

 Algemene informatie met een meer permanent karakter staat in de schoolgids en op 

de website. De planning van het schooljaar, zoals vakanties, studiedagen, etc., gebeurt via 

de jaarkalender. Informatie die betrekking heeft op aanstaande gebeurtenissen (schoolkamp, 

werkweek, individuele berichten aan ouders, corona-maatregelen) worden verspreid via het 

besloten en versleutelde Parro-platform. Meer informele informatie, zoals korte 

beschrijvingen en foto’s van kinderen aan het werk in de groep of van een viering, verlopen 

via een tweewekelijkse nieuwsbrief. 

   

Klachtenafhandeling   

   

Op de school is een klachtenregeling van kracht voor een veilig schoolklimaat. Klachten op 

het terrein van seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, geweld en pesten, 

begeleiding van leerlingen en de inrichting van de schoolorganisatie kunnen gemeld worden 

bij één van de contactpersonen.   

De school streeft er naar de klachten zelf op te lossen. Mocht dat niet lukken dan is 

de gang van zaken dat de klacht gemeld wordt bij een van de contactpersonen. In overleg 

kan de betrokkene besluiten om de klacht al dan niet door te spelen aan een extern 

vertrouwenspersoon, die een onderzoek in kan stellen of luistert en optreedt als mediator.  

Contactgegevens van de contactpersonen, van de extern vertrouwenspersoon en 

van de klachtencommissie zijn te vinden in de schoolgids. De school is aangesloten bij de 

klachtencommissie van de Stichting KOMM. In 2021 zijn er geen klachten van ouders of 

medewerkers binnen gekomen. 

  

   

Verbonden partijen   

   

Vanaf 1 augustus 2014 is de school verbonden aan het samenwerkingsverband 

Stromenland en het daaronder functionerende ondersteuningsplatform Land van Cuijk. De 

school participeert in de Stichtingsraad van Stromenland. De directeur maakt deel uit van 

het dagelijks bestuur van het platform Land van Cuijk (PLATO). Samen zijn de besturen in 

Land van Cuijk zo in staat aan hun zorgplicht te voldoen. Zie ook het onderdeel Passend 

Onderwijs.   

 

Er zijn in 2021 geen ontwikkelingen geweest binnen het samenwerkingsverband die van 

invloed zijn op het voortbestaan van de school of de stichting. Er is alleen sprake van 

inhoudelijke samenwerking op het gebied van de zorg en overdracht van middelen aan de 

school door het samenwerkingsverband. De ontvangen middelen worden ingezet voor de 

verdere verbetering van de zorgstructuur en worden ingezet in de vorm van extra formatie.   
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Samenwerking in het Jenaplan Kindcentrum    

   

Het Jenaplan Kindcentrum, waar behalve de school ook kinderopvang en BSO Spring en 

Stichting Lotta (educatie voor meervoudig beperkte kinderen) deel van uitmaakt, 

functioneert als een krachtig en inclusief samenwerkingsverband in het gebouw van de 

school. Het gezamenlijke doel is het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs en 

opbouwen van een duurzaam ingerichte onderwijsomgeving.  

   

   

Bestuurlijke voornemens    

   

Het bestuur heeft voor 2021 geen stellige voornemens met grote financiële impact anders 

dan de voornemens zoals zijn opgenomen bij de diverse onderdelen. De verbouwing van de 

school zal een impact hebben op financiële positie van de school.  

  

   

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact   

   

Het afgelopen jaar is voor het onderwijs (en de hele samenleving) ingrijpend geweest door 

de Corona-pandemie. De maatregelen die vanuit de overheid waren voorgeschreven, zijn 

altijd nauwlettend gevolgd. Dat is door alle betrokkenen (personeel, kinderen, ouders) als 

zwaar ervaren, maar zijn zonder noemenswaardige problemen geaccepteerd en uitgevoerd. 

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze 

verordening heeft belangrijke consequenties voor het onderwijs. In 2021 is, op voorspraak 

van de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming, een digitaal systeem (Your 

Safetynet) in gebruik genomen, waardoor de school goed zicht heeft op de 

gegevensbescherming en gebruik maakt van de materialen die o.a. door Kennisnet worden 

ontwikkeld en beoordeeld (zoals gebruikersovereenkomsten). 

   

Op onderwijskundig gebied is één van de prioriteiten vanuit het ministerie 

burgerschapsonderwijs. In 2021 is er een beleids- en visiestuk hierover geschreven, dat 

begin 2022 wordt voorgelegd aan het team en daarna ter goedkeuring aan PMR wordt 

voorgelegd. 

 

   

Besteding van de middelen uit de prestatieboxregeling   

De middelen van de prestatiebox zijn per 1-8-2021 vervallen. De middelen zijn deels 

opgenomen in de lumpsum. Het andere deel is toegevoegd aan de bekostiging voor 

professionalisering en begeleiding van startende leerkrachten en voor schoolleiders.  

In 2021 zijn de middelen ingezet conform de regeling, maar ook voor talentontwikkeling en 

voor de doorgaande ontwikkellijnen.  
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FINANCIEEL BELEID  

 

Algemeen 
De financiële positie van de stichting is goed en is in 2021 nog beter geworden. Het resultaat 
in 2021 is € 57.000 positief terwijl € 156.000 negatief begroot is, een positief verschil van 
€ 213.000.  
 
De baten bedragen € 2.316.000 terwijl € 2.103.000 begroot is, een positief verschil van 
€ 213.000. De baten zijn hoger dan begroot, onder andere door de subsidie voor het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO), de verhoging van de vergoedingsbedragen en een subsidie 
voor Extra Handen in de Klas.  
De lasten bedragen € 2.259.000 terwijl ook € 2.259.000 begroot is. De afschrijvingen en 
overige lasten waren hoger maar dit werd gecompenseerd door lagere personele lasten en 
huisvestingslasten. 
 
Kengetallen 
De kengetallen van de Inspectie zijn gewijzigd. De onderstaande signaleringswaarden zijn 
vanaf 2021 van toepassing. De kengetallen rentabiliteit en kapitalisatiefactor zijn gestegen. De 
liquiditeit, solvabiliteit, het weerstandsvermogen, de huisvestingsratio en de ratio normatief 
publiek eigen vermogen zijn gedaald. Ook op langere termijn blijven de kengetallen goed. Wel 
is het weerstandsvermogen excl. materiële vaste activa een aandachtspunt. Vanaf 2023 is de 
ratio normatief eigen vermogen onder de signaleringswaarde. 
 
 
 Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Signalerings- 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 waarde Insp. 

         
Liquiditeit 5,23 3,72 5,14 2,76 2,47 2,64 2,86 < 1,50 

Solvabiliteit (incl. voorz.) 0,82 0,76 0,82 0,84 0,84 0,84 0,83 < 0,30 

Solvabiliteit (excl. voorz.) 0,71 0,61 0,70 0,70 0,68 0,66 0,63 geen 

Rentabiliteit -0,06 0,02 -0,02 0,03 -0,02 -0,01 -0,02 geen 

Weerstandsvermogen (incl. mva) 0,39 0,38 0,37 0,41 0,41 0,40 0,38 geen 

Weerstandsvermogen (excl. mva) 0,31 0,29 0,28 0,07 0,03 0,03 0,04 geen 

Kapitalisatiefactor 0,55 0,62 0,51 0,39 0,39 0,39 0,39 geen 

Huisvestingratio 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 geen 

Ratio normatief eigen vermogen 1,77 1,71 1,68 1,00 0,91 0,91 0,91 > 1,00 

 
 
Daarnaast zijn ook de volgende kengetallen opgenomen. 
De baten en de lasten in percentage van de totale baten: 
 
 Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

in % van totale baten 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

         
Rijksbijdragen 98 97 98 98 99 99 99 99 

Overige overheidsbijdragen 1 1 1 1 1 1 1 1 

Overige baten 1 2 1 1 1 0 0 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

         
Personele lasten 87 78 87 79 77 81 80 81 

Afschrijvingen 1 2 2 2 2 3 3 3 

Huisvestingslasten 11 10 11 10 9 10 10 10 

Overige materiële lasten 7 8 8 11 9 9 9 9 

 106 98 107 102 97 102 101 102 

         

 -6 2 -7 -2 3 -2 -1 -2 

 
De inkomsten van de stichting komen vrijwel geheel van de rijksoverheid. De personele lasten 
bedragen 78% van de totale baten en schommelen tussen de 77% en 82%.  
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Onderstaand is de balans van 31 december 2021 opgenomen. Deze is vergeleken met de 

balans van 31 december 2020. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste 

wijzigingen in de balans.  

    

Financiële positie op balansdatum  

 
            

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020 

        

Materiele vaste activa 206.406 157.784 Eigen vermogen 869.557 812.391 

Vorderingen 129.207 117.434 Voorzieningen 213.756 130.103 

Liquide middelen 1.093.847 874.837 Langlopende schulden 17.750 17.750 

    Kortlopende schulden 328.397 189.809 

        

Totaal activa 1.429.460 1.150.054 Totaal passiva 1.429.460 1.150.054 

            

 

 

Toelichting op de balans:  

  

Activa  

  

Materiële vaste activa  

In 2021 is € 93.000 (2020: € 50.000) geïnvesteerd in ICT, meubilair en leermiddelen. De 

afschrijvingslasten bedroegen € 44.000 (2020: € 29.000). De investeringen waren € 49.000 

(2020: € 11.000) hoger dan de afschrijvingslasten. De boekwaarde van de materiële vaste 

activa is met dat bedrag toegenomen.  

  

Vorderingen  

De hoogste vordering is de vordering op het ministerie in verband met het betaalritme van de 
rijksbijdrage personeel. De vordering loopt in de periode januari-juli terug naar € 0. Vanaf 
augustus neemt de vordering toe tot het nieuwe balanssaldo. Deze vordering bedraagt 
€ 101.000 (2020: € 100.000). In verband met de invoering van de vereenvoudiging van de 
bekostiging met ingang van 2023 vervalt deze vordering per 31 december 2022 over de 
periode augustus tot en met december 2022. Dit heeft geen gevolgen voor de liquiditeit, maar 
wel voor het eigen vermogen. 
De overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten bedragen € 28.000 (2020: € 17.000). Aan 

de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, waardoor geen voorziening wegens mogelijk 

oninbaarheid is opgenomen.  

  

Liquide middelen  

De omvang van de liquide middelen is met € 219.000 toegenomen (2020: € 116.000 

afgenomen). Deze toename is hoger dan het positieve resultaat over 2021. De toename van 

de kortlopende schulden hadden o.a. een positieve invloed op de hoogte van de liquide 

middelen. In het kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van de liquide 

middelen.  
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Passiva  

  

Eigen vermogen  

Het positieve resultaat van € 57.000 is toegevoegd (2020: -€ 126.000 onttrokken) aan het 

eigen vermogen. Bij de resultaatverdeling is € 57.000 toegevoegd (2020: € 126.000 

onttrokken) aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2021 

€ 869.000 (2020: € 812.000). Naast de algemene reserve is er nog een bestemmingsreserve. 

Bestemmingsreserve nulmeting (publiek) 

Deze bestemmingsreserve is ontstaan bij de invoering van de lumpsumbekostiging. De op dat 

moment aanwezige materiële vaste activa is tegen boekwaarde opgenomen in de 

administratie. Hier is de bestemmingsreserve nulmeting tegenover geplaatst. De reserve is 

bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten van de bijbehorende materiële vaste activa en 

heeft daarmee een eindig karakter. De betrokken afschrijvingslasten bedroegen in 2021 € 60 

(2020: € 60). Dit bedrag is ten laste van de reserve gebracht. Deze bedraagt op 31 december 

2021 € 30 (2020: € 90).  

  

Voorzieningen  

De stichting heeft twee voorzieningen, nl. een jubileumvoorziening en een voorziening groot 

onderhoud. 

Jubileumvoorziening 

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig 

dienstverband. In 2021 is € 9.000 (2020: € 5.000) gedoteerd en is € 3.000 (2020: € 0) 

onttrokken aan de voorziening. De voorziening bedraagt per 31 december 2021 € 41.000 

(2020: € 35.000). 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking en egalisatie van de lasten van het 

groot onderhoud. In 2021 is op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan een bedrag 

van € 84.000 (2020: € 84.000) gedoteerd aan de voorziening. Aan de voorziening is € 6.000 

(2020: € 86.000) onttrokken wegens uitgevoerd schilderwerk. De voorziening bedraagt per 31 

december 2021 € 173.000 (2020: € 95.000).  

  

Langlopende schulden  

De langlopende schulden bestaan uit verplichtingen wegens opgebouwd spaarverlof. Het is 

nog niet bekend wanneer het verlof zal worden opgenomen.  

  

Kortlopende schulden  

De hoogste kortlopende schulden zijn de salarisgebonden schulden zoals af te dragen 

loonheffing en pensioenpremies over december en het nog te betalen vakantiegeld over juni 

tot en met december. Deze schulden worden eind januari en eind mei 2021 betaald. De 

omvang van de salarisgebonden schulden bedragen is 2021 € 167.000 (2020: € 160.000). 

De omvang van de overige kortlopende schulden is gestegen naar € 161.000 (2020: 

€ 30.000). De nog te besteden huisvestingsinvesteringen voor de uitbreiding van de school 

bedragen per 31 december 2021 € 142.000 en verklaart grotendeels de toename. 
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Analyse resultaat  

  

De begroting van 2021 liet een negatief resultaat zien van € 156.000. Het uiteindelijke 

resultaat is € 57.000 positief, een positief verschil van € 213.000.   

 

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de 

begroting van 2021 en de verschillen tussen de realisatie van 2021 en 2020.  

 

Analyse realisatie 2021 versus begroting 2021 en realisatie 2020  

  

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 opgenomen. Deze is 

vergeleken met de begroting van 2021 en de staat van baten en lasten van 2020.  

 
Staat van baten en lasten      
 Realisatie Begroot Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021 2021 2020 2020 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 2.250.677 2.061.836 188.841 2.053.137 197.540 

Overige overheidsbijdragen 18.318 17.500 818 18.203 115 

Overige baten 47.664 24.000 23.664 20.533 27.131 

Totaal baten 2.316.659 2.103.336 213.323 2.091.873 224.786 
      

Lasten      

Personele lasten 1.805.962 1.825.775 -19.813 1.810.493 -4.531 

Afschrijvingen 43.899 35.296 8.603 31.004 12.895 

Huisvestingslasten 224.002 229.668 -5.666 237.294 -13.292 

Overige instellingslasten 185.630 168.200 17.430 142.117 43.513 

Totaal lasten 2.259.493 2.258.940 554 2.220.908 38.585 
      

Saldo baten en lasten 57.166 -155.604 212.769 -129.035 186.201 
      

Financiële baten en lasten      

Financiële baten 0 0 0 36 -36 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten 0 0 0 36 -36 
      

Nettoresultaat 57.166 -155.604 212.769 -128.999 186.165 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten:  

  

Rijksbijdragen OCW  

De rijksbijdragen zijn gestegen ten opzichte van de begroting van 2020. De personele 
vergoeding is hoger dan begroot door de aanpassing van de bedragen, ook nog over het 
schooljaar 2020-2021. Het PAB-budget is extra verhoogd in verband met het vervallen van de 
prestatiebox met ingang van het schooljaar 2021-2022. Daarvoor in de plaats is een 
vergoeding gekomen voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Deze 
vergoeding is lager dan de prestatiebox. Macro gezien is het verschil toegevoegd aan het PAB-
budget. In het PAB-budget zit een vergoeding voor de werkdrukvermindering. Met ingang van 
het schooljaar 2021-2022 is dit € 258,67 per leerling (was € 254.49). In verband met het 
wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan door de tijdelijke sluiting van de school is 
een subsidie ontvangen voor Extra Hulp in de Klas. Voor de schooljaren 2021-2022 tot en met 
2022-2023 komen er extra gelden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). Met de vergoedingen voor opvang vreemdelingen en studieverlof is in de begroting 
geen rekening gehouden. 
De vergoedingen van het samenwerkingsverband zijn verlaagd. 
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 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Personele vergoedingen 1.396.000 1.362.000 34.000 1.359.000 37.000 

Materiële instandhouding 266.000 266.000 0 265.000 1.000 

PAB 328.000 305.000 23.000 298.000 30.000 

Prestatiebox 47.000 73.000 -26.000 73.000 -26.000 

Prof. en begeleiding starters/schoolleiding 14.000 0 14.000 0 14.000 

NPO 109.000 0 109.000 0 109.000 

Onderwijsachterstandenbeleid 34.000 41.000 -7.000 38.000 -4.000 

Opvang vreemdelingen e.d. 16.000 0 16.000 0 16.000 

Studieverlof 5.000 0 5.000 5.000 0 

Extra Hulp in de Klas 26.000 0 26.000 0 26.000 

Samenwerkingsverband 10.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 

 2.251.000 2.062.000 189.000 2.053.000 198.000 

 

Overige overheidsbijdragen  

De overige overheidsbijdragen zijn vrijwel conform de begroting en 2020.   

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Vergoeding gymzaal 14.000 14.000 0 14.000 0 

Brabants verkeerslabel 4.000 4.000 0 4.000 0 

 18.000 18.000 0 18.000 0 

 

Overige baten  

De overige baten zijn hoger dan begroot en dan in 2020. In de begroting is geen rekenging 

gehouden met een detachering en een loonkostensubsidie. De huuropbrengsten zijn 

hoger, o.a. doordat de opbrengsten over de augustus tot en met december 2020 van de 

kinderopvang in 2021 verantwoord zijn.  

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Detacheringen 8.000 0 8.000 0 8.000 

Loonkostensubsidie conciërge 6.000 0 6.000 0 6.000 

Samen opleiden 5.000 4.000 1.000 4.000 1.000 

Huur en medegebruik 28.000 20.000 8.000 14.000 14.000 

Overige materiële opbrengsten 0 0 0 2.000 -2.000 

 47.000 24.000 23.000 20.000 27.000 
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Personele lasten  

De personele lasten zijn lager dan begroot en dan in 2020. De formatie is met 1.23 FTE 
gestegen. Enkele personeelsleden zijn met pensioen gegaan en daar zijn jongere mensen 
voor teruggekomen, waardoor de loonkosten lager zijn. De salarissen zijn met terugwerkende 
kracht vanaf januari met 2.25% verhoogd en is eenmalig de eindejaarsuitkering verhoogd van 
6.3% naar 6.5%. In 2021 is er vrijwel geen personeel ingehuurd en is minder aan nascholing 
gedaan. De dotatie aan voorziening is wel toegenomen. 
 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Lonen en salarissen 1.769.000 1.778.000 -9.000 1.765.000 4.000 

Uitbesteding derden 1.000 15.000 -14.000 10.000 -9.000 

Nascholing 17.000 25.000 -8.000 27.000 -10.000 

BGZ 3.000 3.000 0 1.000 2.000 

Dotatie voorzieningen 9.000 2.000 7.000 5.000 4.000 

Overige personele lasten 7.000 3.000 4.000 3.000 4.000 

 1.806.000 1.826.000 -20.000 1.811.000 -5.000 

 

Afschrijvingen  

In de begroting was uitgegaan van € 113.000 aan investeringen. In 2021 is in totaal € 93.000 

geïnvesteerd. Desondanks zijn de afschrijvingslasten hoger, voornamelijk doordat er meer 

geïnvesteerd is in ICT en die hebben een korte afschrijvingstermijn. 

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Gebouwen 1.000 2.000 -1.000 1.000 0 

Leermiddelen 5.000 5.000 0 5.000 0 

ICT 31.000 20.000 11.000 20.000 11.000 

Meubilair 6.000 7.000 -1.000 4.000 2.000 

Apparatuur 1.000 1.000 0 1.000 0 

 44.000 35.000 9.000 31.000 13.000 

 

Huisvestingslasten  

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot en dan in 2020. Met name de energiekosten zijn 

lager. De afrekening over 2020 was lager en de voorschotten zijn daardoor ook verlaagd. De 

heffingen en overige huisvestingslasten waren in 2020 hoger in verband met advieskosten 

voor de uitbreiding van het gebouw. 

  

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2021 2021   2020   

 
     

Dotatie onderhoudsvoorziening 84.000 84.000 0 84.000 0 

Onderhoud 15.000 17.000 -2.000 18.000 -3.000 

Schoonmaak 80.000 77.000 3.000 74.000 6.000 

Energie 41.000 48.000 -7.000 48.000 -7.000 

Heffingen en overige huisvestingslasten 4.000 4.000 0 13.000 -9.000 

 224.000 230.000 -6.000 237.000 -13.000 
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Overige lasten 

De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot en dan in 2020. De administratie- en 
beheerslasten zijn hoger dan begroot en iets hoger dan in 2020. Aan leermiddelen is meer 
uitgegeven dan in 2020 maar daar is in de begroting rekening mee gehouden. De lasten van 
het verbruiksmateriaal waren lager dan begroot, maar vrijwel gelijk aan 2020. De lasten voor 
ICT waren hoger dan begroot en dan in 2020. Bij de overige lasten is met name meer 
uitgegeven aan reproductiekosten, toetsen en testen en bijzondere activiteiten, omdat 
schoolreisjes e.d. weer doorgang konden vinden. 
 

 
2021 

realisatie 
2021 

begroting 
 verschil 

2020 
realisatie 

 verschil 

 
     

Administratie en beheerslasten 53.000 47.000 6.000 51.000 2.000 

Inventaris en apparatuur 4.000 4.000 0 4.000 0 

Leermiddelen 70.000 70.000 0 49.000 21.000 

Overige lasten 58.000 47.000 11.000 38.000 20.000 

 185.000 168.000 17.000 142.000 43.000 

 

 

Financiële baten en lasten  

Door de lage rentestand zijn er geen baten en doordat er overgegaan is op schatkistbankieren 

behoeft er geen rente betaald te worden over saldi boven een bepaald bedrag.  

 

  

Investeringen en financieringsbeleid  

  

Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren 

van de investeringen. De liquide positie van de stichting is buitengewoon goed te noemen. 

Er is derhalve geen aanleiding voor het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de 

investeringen. De investeringen van 2021 zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd.   

Uit de meerjarenbalans blijkt dat de omvang van de liquide middelen de komende jaren van 

voldoende omvang zal zijn om aan alle verplichtingen te voldoen, de investeringen te 

realiseren en het groot onderhoud uit te voeren. Door de hoge investeringen zal de omvang 

van de liquide middelen sterk afnemen. Indien nodig zal een deel van de investeringen 

worden uitgesteld.  

  

  

Treasuryverslag  

  

De stichting heeft in 2016 een nieuwe treasurystatuut opgesteld en vastgesteld. Dit statuut 

voldoet aan de aan de 'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. In 2021 is 

conform het statuut gehandeld.  

  In 2021 is het bestuur overgegaan tot schatkistbankieren, om meer zekerheid te hebben 

voor de reserves en om geen negatieve rente te betalen over de reserves. De rekening van 

de Rabobank is de enige rekening die de school heeft aangehouden. Deze bank voldoet 

aan de criteria zoals die opgenomen zijn in het statuur en de regeling. 

Het resultaat op de liquide middelen was in 2021 net zoals in 2020 verwaarloosbaar. In 2021 

hebben geen bijzondere activiteiten op het gebied van treasury plaatsgevonden.  

   

    

  



Jaarrekening 2021 
  30235/Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Boxmeer 

 

32 

 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF  

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. 

Hiermee wordt een beeld gegeven van de continuïteit van de stichting.  

 

Kengetallen 

 

 Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Leerlingen 1 oktober         
vanaf 2022: 1 februari 355 352 355 364 361 365 365 365 

         
 Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Personele bezetting in fte         
Directie 3,30 3,40 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

OP 17,88 17,60 16,85 16,88 15,81 15,55 15,55 15,55 

OOP 2,91 4,31 3,80 4,00 3,90 3,75 3,75 3,75 

Totaal personele bezetting 24,08 25,32 23,47 23,70 22,53 22,12 22,12 22,12 

 

  

Toelichting op de kengetallen:  

Het leerlingenaantal is op 1 oktober 2021 gedaald met 3 leerlingen. In verband met de 

vereenvoudiging van de bekostiging verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari. 

Daarom zijn vanaf 2022 de leerlingaantallen per 1 februari vermeld. Voor de komende jaren 

wordt wel een stabilisatie verwacht 

In 2021 is een aantal personeelsleden met pensioen gegaan, terwijl de vervangers al benoemd 

waren. Daardoor neemt de formatie in 2022 af. Daarnaast is in het kader van de extra 

ontvangen middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra personeel 

aangetrokken. In de begroting is er rekening mee gehouden dat deze benoemingen door lopen 

tot 1 augustus 2023. Gezien de begrote negatieve resultaten de komende jaren zal bij de 

formatieplanning in het voorjaar worden gekeken of er mogelijkheden zijn de formatieve inzet 

te verlagen zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs. 

  



Jaarrekening 2021 
  30235/Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Boxmeer 

 

33 

 

Balans  

 

 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 

Activa        
Gebouwen 4.511 3.889 45.267 430.145 462.523 452.901 443.381 

Inventaris 153.273 202.517 163.318 328.615 331.389 309.600 266.389 

Totaal vaste activa 157.784 206.406 208.585 758.760 793.912 762.501 709.770 

        
Vorderingen 117.434 129.207 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Liquide middelen 874.837 1.093.847 955.883 504.888 449.666 481.986 523.753 

Totaal vlottende activa 992.271 1.223.054 975.883 524.888 469.666 501.986 543.753 

        

 1.150.054 1.429.460 1.184.468 1.283.648 1.263.578 1.264.487 1.253.523 

        
Passiva        
Algemene reserve 812.298 869.523 832.718 903.898 856.828 829.737 790.773 

Bestemmingsreserve (publiek) 93 34 0 0 0 0 0 

Eigen vermogen 812.391 869.557 832.718 903.898 856.828 829.737 790.773 

        
Voorzieningen 130.103 213.756 144.000 172.000 199.000 227.000 255.000 

Langlopende schulden 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 17.750 

Kortlopende schulden 189.809 328.397 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 

 337.662 559.903 351.750 379.750 406.750 434.750 462.750 

        

 1.150.054 1.429.460 1.184.468 1.283.648 1.263.578 1.264.487 1.253.523 

 

 

Toelichting op de balans:  

Voor de komende vijf jaar zal naar verwachting € 757.000 geïnvesteerd worden, waarvan 
€ 600.000 in 2023 en bedragen de afschrijvingslasten € 254.000. Hierdoor neemt de omvang 
van de materiële vaste activa toe. De investeringen hebben onder andere betrekking op 
verduurzaming, de aanleg van groenblauwe schoolpleinen en vervanging van meubilair en 
ICT. De vorderingen zijn op een lager niveau dan 2021 gehouden omdat er eind 2021 nog een 
vordering op het rijk is in verband met het betaalritme. Door de vereenvoudiging van de 
bekostiging vervalt deze vordering. De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen 
tot en met 2024 af, o.a. door de hogere investeringen dan afschrijvingen en de hogere 
onttrekkingen dan dotaties aan de voorzieningen in 2022. Daarna nemen ze toe ondanks de 
begrote negatieve resultaten. De lagere investeringen dan afschrijvingen en de hogere 
dotaties dan onttrekkingen aan de voorzieningen hebben namelijk een groter positief effect op 
de liquide middelen. Het vervallen van de vordering op het rijk in 2022 heeft geen gevolgen 
voor de liquiditeit, maar wel op het eigen vermogen.  
 

Het eigen vermogen neemt in 2022 en vanaf 2024 af omdat er in die jaren negatieve resultaten 
verwacht worden. Voor de komende vijf jaar zijn naar verwachting de dotaties aan de 
voorzieningen € 316.000 en de onttrekkingen € 273.000, waarvan € 156.000 in 2022. Daardoor 
neemt de omvang van de voorzieningen eerst af en daarna weer toe. De langlopende schulden 
zijn op hetzelfde niveau gehouden. De kortlopende schulden zijn op een lager niveau dan eind 
2021 gehouden, in verband met de verwachte afname van de nog te besteden 
huisvestingsinvesteringen. 
Door dit alles neemt het balanstotaal af. 
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Staat van baten en lasten  

 

 Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Baten         
Rijksbijdragen 2.053.137 2.250.677 2.061.836 2.204.930 2.164.394 2.039.464 2.058.054 2.055.671 

Overige overheidsbijdragen 18.203 18.318 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

Overige baten 20.533 47.664 24.000 24.000 14.000 8.000 8.000 8.000 

Totaal baten 2.091.873 2.316.659 2.103.336 2.246.430 2.195.894 2.064.964 2.083.554 2.081.171 

         
Lasten         
Personele lasten 1.810.493 1.805.962 1.825.775 1.764.730 1.681.239 1.665.536 1.674.584 1.683.754 

Afschrijvingen 31.004 43.899 35.296 45.821 49.825 52.848 52.411 52.731 

Huisvestingslasten 237.294 224.002 229.668 234.818 205.750 205.750 205.750 205.750 

Overige materiële lasten 142.117 185.630 168.200 237.900 187.900 187.900 177.900 177.900 

Totaal lasten 2.220.908 2.259.493 2.258.940 2.283.269 2.124.714 2.112.034 2.110.645 2.120.135 

         
Saldo baten en lasten -129.035 57.165 -155.604 -36.839 71.180 -47.070 -27.091 -38.964 

         
Financiële baten 36 0 0 0 0 0 0 0 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo 36 0 0 0 0 0 0 0 

         
Totaal -128.999 57.165 -155.604 -36.839 71.180 -47.070 -27.091 -38.964 

 

 

Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de 

inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag. De 

meerjarenbegroting 2022-2026 is vastgesteld en goedgekeurd door het toezichthoudend 

bestuur. 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. De 

begroting is gebaseerd op de normbedragen van december 2021. Er is geen rekening 

gehouden met aanpassing van de normbedragen. Indien deze worden verhoogd, zal dit met 

name zijn ter dekking van hogere salarislasten. De NPO-gelden (tot en met het schooljaar 

2022-2023) hebben eerst nog een positief effect op de rijksbijdragen. Door de vereenvoudiging 

van de bekostiging neemt de vergoeding structureel af met ca. € 28.000. Vanaf 2023 wordt 

daar in 4 jaar naar toegegroeid. Hiermee is in de meerjarenbegroting nog geen rekening 

gehouden. In 2022 is er een eenmalig effect van ca. € 95.000, omdat er over de maanden 

augustus tot en met december 7% minder vergoed wordt. Dit is in de meerjarenbegroting 

opgenomen. De overige overheidsbijdragen betreffen voor het grootste deel de vergoeding 

voor de gymzaal en er is rekening gehouden met een vergoeding in het kader van het Brabants 

Verkeerslabel. De overige baten betreffen de verhuurvergoedingen en een 

opleidingsvergoeding. 

 

De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. De 
investeringen zorgen voor een stijging van de afschrijvingslasten. De huisvestingslasten zijn 
vanaf 2023 lager begroot in verband met een verwachte afname van de dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening na de renovatie van het gebouw door de gemeente. De overige 
materiële lasten zijn vanaf 2023 ongeveer op het niveau van de realisatie van 2021. In 2022 
is rekening gehouden met € 50.000 aan extra onvoorziene kosten in verband met de vele 
bouwactiviteiten. 
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Overige rapportages  

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem  

  

Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor een beheersings- en controlesysteem 

van bescheiden omvang. Met de inrichting van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem wordt voorkomen dat er onrechtmatig wordt gehandeld. Daarnaast wordt 

ervoor gezorgd dat er een goed beeld is van de financiële, personele en onderwijskundige 

situatie. Het bestuur heeft geen plannen om het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem te wijzigen. 

De stichting wil verantwoord financieel beleid voeren, waarmee de financiële middelen 

worden aangewend om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te genereren, 

zonder dat financiële risico's in de organisatie ontstaan. De interne beheersing van de 

processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijkheid van de het bestuur.  

Bij de factuurafhandeling is functiescheiding gerealiseerd. De facturen worden digitaal 

verwerkt. Een administratief medewerker bereidt voor en de directeur keurt de factuur goed, 

waarna de penningmeester nogmaals de facturen goedkeurt. De betaling van de facturen 

wordt onder een servicelevel agreement verzorgd door een extern administratiekantoor. Dit 

geldt ook voor de betaling van de salarissen. De personele mutaties worden digitaal via een 

vastgelegde workflow doorgegeven aan het administratiekantoor.  

 

Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit een meerjarenbegroting en een 

formatieplan. De meerjarenbegroting wordt normaal gesproken in het voorjaar opgesteld en 

vastgesteld. Deze meerjarenbegroting betreft vijf kalenderjaren. Het formatieplan wordt 

eveneens in het voorjaar opgesteld en betreft de komende schooljaren. Via deze 

planningsinstrumenten worden de financiële risico's in beeld gebracht. Op basis hiervan kan 

worden besloten of aanpassing van het beleid noodzakelijk is.  

Jaarlijks wordt een onderwijskundig en pedagogisch jaarplan vastgesteld. Dat 

gebeurt door het managementteam, in nauw overleg met het team. Hierin wordt, op basis 

van het schoolplan, de concrete koers bepaald voor het komend schooljaar. Het 

onderliggende schoolplan wordt voor vijf jaar vastgesteld.  

Het controle-instrumentarium bestaat uit financiële tussenrapportages van het 

administratiekantoor aan de directeur en het dagelijks bestuur. De jaarlijkse verantwoording 

vindt plaats via de jaarrekening en het bestuursverslag. De MR keurt de meerjarenbegroting 

goed en heeft adviesrecht op het bestuursverslag. De directeur geeft elke 

bestuursvergadering een update aan het bestuur over de kwaliteit van het onderwijs en de 

concrete onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen. Het dagelijks en 

toezichthoudend bestuur stellen samen jaarlijks het jaarplan vast. 

Op basis van de tussenrapportages en updates kan worden bepaald of de uitgaven conform 

planning zijn, en onderwijskundige en pedagogische processen naar wens verlopen en of 

bijsturing of aanpassing noodzakelijk is. 
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Schooljaarcyclus 

 

 
 

 

Meerjarencyclus 

 

  
  

s
e
p
t

o
k
t

n
o
v

d
e
c

ja
n

fe
b
r

m
rt

a
p
r

m
e
i

J
u
n
i

ju
li

a
u
g

Meerjarenbegroting

Directeur concept concept concept

Dagelijks Bestuur concept v aststellen

Toezichthoudend 

bestuur
goedkeuren

MR goedkeuren

Bestuursverslag

Directeur concept concept concept

Dagelijks bestuur concept v aststellen

Toezichthoudend 

bestuur
goedkeuren

MR adv ies

Personeel/formatie

Managementteam
jaar-

gesprekken

jaar-

gesprekken
concept concept

Dagelijks bestuur v aststellen

Toezichthoudend 

bestuur
goedkeuren

Onderwijskundig/

jaarplan

Managementteam implementatie
tussen-

ev aluatie
aanpassing concept concept v aststellen

Personeel inspraak inspraak

Bestuur update update update update goedkeuring

MR adv ies

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

Financiën

Directeur MJOP MJOP

Bestuur vaststellen vaststellen

Inspectie

Managementteam voorbereiding bezoek voorbereiding bezoek

Bestuur verantwoording verantwoording

Visie & beleid: 

schoolplan

Managementteam voorbereiding opstellen implementatie voorbereiden
opstellen 

schoolplan
implementatie

Personeel inspraak inspraak

Bestuur vaststellen 
vaststellen 

schoolplan

MR advies advies



Jaarrekening 2021 
  30235/Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Boxmeer 

 

37 

 

Risicomanagement en beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden  

  

Het interne risicobeheersing- en controlesysteem bestaat voor het financiële deel uit de 

plannings- en controle-instrumenten zoals hiervoor weergegeven bij de planning- en 

controlecyclus.    

Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de realisatie 

daarvan. De bezoeken van de onderwijsinspectie spelen hier ook een rol bij.   

   

Als belangrijkste risico's worden gezien:   

- Het voorspellen van de leerlingaantallen is erg lastig gebleken. De ontwikkeling van 

het leerlingenaantal is bepalend voor de inkomsten en dus de mogelijkheden om 

extra middelen in te zetten. Dat betekent dat op basis van een onzekere prognose 

besluiten moeten worden genomen.   

- Voor de komende jaren wordt schaarste op de arbeidsmarkt verwacht. Het risico dat 

geen goede vervangers kunnen worden gevonden wordt hierdoor steeds groter. 

Daarnaast bestaat het risico dat leerkrachten makkelijker elders een benoeming 

kunnen krijgen waardoor er meer verloop is. Om dit risico zo goed mogelijk af te 

dekken, is het traject van opleidingsschool verder uitgewerkt. We proberen op deze 

manier gericht geschikte kandidaten te zoeken die we op onze school een stageplek 

aanbieden. Bovendien kiest de school ervoor om een aantrekkelijke werkgever en 

werkplek te zijn, o.a. door extra formatie in te zetten, waardoor werkdruk 

aantoonbaar minder is en teamteaching tot de mogelijkheden behoord.  

- We zien dat op school de gemiddelde leeftijd langzaam toeneemt.  Dit is een 

landelijke tendens, maar vraagt wel om beleid. Het is dus belangrijk om in het 

benoemingsbeleid rekening te houden met de leeftijdsopbouw binnen de school.  

- De school heeft de afgelopen jaren een laag ziekteverzuim gehad en is mede 

daarom eigen risicodrager geworden. In 2021 is het ziekteverzuim gelukkig weer 

laag. Leerkrachten die vervangen komen bij ons op de loonlijst. Dit brengt 

verplichtingen met zich mee.    

- De verbouwing en verduurzaming van het gebouw brengt financiële risico’s met zich 

mee. Het bestuur houdt daarom goed zicht op die ontwikkeling en zal erop toezien 

dat alles binnen de begroting wordt uitgevoerd, ondanks de stijgende kosten in de 

bouw. Het bestuur heeft daarvoor een onafhankelijk extern adviseur in de arm 

genomen, die kan ondersteunen bij bouwkundige en financiële keuzen die gemaakt 

worden. 

- Het bestuur is zich bewust van de eigen sterke en zwakke kanten. Het feit dat het 

bestuur bestaat uit vrijwilligers, die als ouder verbonden zijn aan de school, zorgt 

enerzijds voor grote betrokkenheid, maar vraagt ook veel van de bestuurders. De 

recente wisselingen in het bestuur zorgen er ook voor dat de onderlinge 

verhoudingen en taken opnieuw moeten worden afgestemd. In 2022 geeft het 

bestuur zich de opdracht om na te denken over een toekomstbestendig 

bestuursmodel en op grond daarvan een eventueel ander model uit te werken. 
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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND BESTUUR  

  

Het bestuur van de stichting hanteert het Raad van Beheermodel. Het bestuur bestaat uit 

ouders van leerlingen van de school. Van de 6 bestuurders zijn 4 toezichthoudend 

bestuurder en 2 uitvoerend bestuurder.  

 In 2021 heeft een toezichthoudend bestuurder afscheid genomen en is er één nieuw 

bestuurslid toegetreden.  

 In 2011 zijn de statuten van de stichting aangepast. Het bestuur is voornemens om in 2022-

2023 naar de statuten te kijken en te onderzoeken of het bestuursmodel nog past bij de 

huidige regelgeving en eisen die gesteld worden aan een bestuur.  

In het managementstatuut (2020) is vastgelegd waarvoor de directeur is gemandateerd. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het besturen van de stichting zijn:   

- Alles vindt plaats met inachtneming van geldende wettelijke kaders.   

- De doel- en grondslagformulering die zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten zijn kader 

stellend.  

- Er wordt gewerkt met een strategisch beleidsplan   

- Resultaatgericht management   

- Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd 

- Het team (MT, OP, OOP) heeft een zo groot mogelijke eigen beleidsruimte.   

   

 

Het toezichthoudend bestuur heeft in 2021 de taken en bevoegdheden uitgevoerd zoals 

opgenomen in het statuten. Naast het houden van algemeen toezicht betrof dit specifiek:   

- goedkeuren van de begroting en het jaarverslag (inclusief jaarrekening)   

- toezicht op de naleving door de uitvoerende bestuurders van de wettelijke 

verplichtingen en de code goed bestuur   

- goedkeuring van het handelen van het dagelijks bestuur en de directeur, na elke 

bestuursvergadering. 

- toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van 

de middelen   

- aanwijzen van de accountant   

   

Het toezichthoudend bestuur is in 2021 zeven keer in vergadering bijeengekomen. Hierbij 

zijn onder andere onderstaande onderwerpen besproken:   

- financiële stand van zaken, beleid en toekomst 

- huisvesting en schoolplein 

- onderwijskoers 2021 en verder 

- AVG-gerelateerde zaken 

- samenwerkingsverband 

- personeelszaken 

- corona gerelateerde onderwerpen 

   

Op basis van informatie van de directeur en de medezeggenschapsraad houdt het 

toezichthoudend bestuur zicht op de onderwijskwaliteit en de schoolontwikkeling. Sinds 

2021 treden geledingen van het voltallige bestuur in overleg met diverse geledingen van de 

school, zoals de ouderraad, afvaardigingen van de leerkrachten en adjunct-directeuren. Het 

toezichthoudend bestuur laat zich informeren, stelt kritische vragen, ondersteunt en stuurt 
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waar nodig bij. Door een open en transparante werkwijze legt het bestuur een goede basis 

voor een professionele cultuur.    

   

Het intern toezicht is van mening dat in 2021 een bijdrage is geleverd aan het realiseren van 

de doelstellingen zoals zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. Er is sprake van een 

rechtmatige en doelmatige besteding van de ontvangen middelen. Voor de behaalde 

resultaten wordt verwezen naar het algemeen bestuursverslag.   
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 206.406            157.784            

Totaal vaste activa 206.406            157.784            

1.2 Vlottende Activa

1.2.2 Vorderingen 129.207            117.434            

1.2.4 Liquide middelen 1.093.847         874.837            

Totaal vlottende Activa 1.223.054         992.270            

TOTAAL ACTIVA 1.429.460         1.150.054         

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 869.557            812.391            

2.2 Voorzieningen 213.756            130.103            

2.3 Langlopende schulden 17.750              17.750              

2.4 Kortlopende schulden 328.397            189.809            

TOTAAL PASSIVA 1.429.460         1.150.054         

31-12-2021 31-12-2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.250.677    2.061.836    2.053.137    

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 

overige overheden 18.318         17.500         18.203         

3.5 Overige baten 47.664         24.000         20.533         

Totaal Baten 2.316.659    2.103.336    2.091.873    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.805.962    1.825.775    1.810.493    

4.2 Afschrijvingen 43.899         35.296         31.004         

4.3 Huisvestingslasten 224.002       229.668       237.294       

4.4 Overige lasten 185.630       168.200       142.117       

Totaal lasten 2.259.494    2.258.940    2.220.908    

Saldo baten en lasten 57.165         (155.604)      (129.035)      

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten -                   -                   36                

Saldo financiële baten en lasten -                  -                  36                

Totaal resultaat 57.165         (155.604)      (128.999)      

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.

Begroting 2021
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KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening 
(saldo baten en lasten) 57.165         (129.035)      

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Afschrijvingen -/- 4.2 43.899         31.004         

Waardeveranderingen

Mutaties voorzieningen 2.2 83.652         5.999           

Overige mutaties

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 127.551       37.003         

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) (11.774)        2.370           

Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) 138.588       23.803         

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 126.815       26.173         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 311.531       (65.859)        

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 -                   240              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 311.531       (65.619)        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 (92.521)        (50.360)        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (92.521)        (50.360)        

Mutatie liquide middelen 1.2.4 219.010       (115.979)      

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 874.837       990.815       

Mutatie boekjaar liquide middelen 219.010       (115.979)      

Stand liquide middelen per  31-12 1.093.847    874.837       

2021 2020

2021 2020
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden partijen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW 

en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in 

de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van voorgaand jaar.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn 

verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage 

per jaar

activerings-

grens in € 

Gebouwen

Permanent 480 2,5 n.v.t

Semi-permanent 240 5 n.v.t

Noodlokalen 120 10 n.v.t

Installaties

Installaties 180 6,7 500

Verwarming n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Alarm n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureau's 240 5 500

Stoelen 120 10 500

Kasten 240 5 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur 60 20 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5 500

Garderobe 240 5 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Audio/video installatie 60 20 500

Beamer 60 20 500

Projectiemiddelen 60 20 500

ICT

Servers 48 25 500

Netwerk 120 10 500

Computers 36 33,3 500

Printers 48 25 500

Telefooncentrale 120 10 500

Digiborden 96 12,5 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 n.v.t.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Categorie
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Gebouwen

Terreinen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving EUR

Doel

Beperkingen

Saldo 34€                 

Voorzieningen

Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld .

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als 

een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. 

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voorde inflatie 2,60% is.

Nulmeting dekking van de afschrijvingslasten van de 

materiële vaste activa uit de zgn. nulmeting

formeel, ontstaan bij de invoering van de 

lumpsumbekostiging

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval van 

eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 

is aangebracht.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide 

middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Jubileumuitkeringen

Voorziening groot onderhoud

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en Lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de 

bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende 

actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis 

van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor 

groot onderhoud verloopt. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de voorziening, worden de 

(meer)kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 

uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende 

het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de 

rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de CAO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 110,20%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de

staat van baten en lasten:

- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;

- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;

- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden

  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.
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Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden

verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële

instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen

rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen

was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de

desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa

Totaal materiële 

vaste activa

€ € € €

Stand per 01-01-2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.279                   567.330               375.672               950.281               

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 2.768                   440.734               348.996               792.497               

Materiële vaste activa per 01-01-2021 4.511                   126.597               26.676                 157.784               

Verloop gedurende 2021

Investeringen -                           91.000                 1.521                   92.521                 

Afschrijvingen 622                      37.728                 5.548                   43.899                 

Mutatie gedurende 2021 (622)                     53.272                 (4.028)                  48.622                 

Stand per 31-12-2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 7.279                   658.331               377.192               1.042.802            

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 3.390                   478.462               354.544               836.396               

Materiële vaste activa per 31-12-2021 3.889                   179.869               22.649                 206.406               

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 100.696             99.947               

1.2.2.10 Overige vorderingen 14.342               -                         

Subtotaal vorderingen 115.038             99.947               

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 14.170               17.460               

1.2.2.15 Overige overlopende activa -                         26                      

Subtotaal overlopende activa 14.170               17.486               

Totaal Vorderingen 129.207             117.434             

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 255                    238                    

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.093.592          874.599             

Totaal liquide middelen 1.093.847          874.837             

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.1 Eigen vermogen

Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 941.238       (128.940)      -                    812.298       812.298       57.224          -                    869.523       

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 152               (59)                -                    93                 93                 (59)                -                    34                 

Totaal Eigen vermogen 941.390       (128.999)      -                    812.391       812.391       57.165          -                    869.557       

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

2.2 Voorzieningen

Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 34.916          9.150            3.085            -                    40.981          6.431            17.629          16.922          

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 95.187          84.068          6.481            -                    172.775       148.704       24.071          -                    

Totaal voorzieningen 130.103       93.218          9.566            -                    213.756       155.135       41.700          16.922          

2.3 Langlopende schulden

Stand per

Leningen 

aangegaan Aflossing Stand per Looptijd Looptijd

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 > 1 jaar > 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7.4 Spaarverlof (langlopend) 17.750          -                    -                    17.750          -                    -                    

Totaal Overige langlopende schulden 17.750          -                    -                    17.750          -                    -                    

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 17.660          14.823          

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 84.580          77.364          

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 25.408          24.140          

2.4.12 Kortlopende overige schulden 2.246            -                    

Subtotaal vorderingen 129.894       116.327       

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen -                    310               

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 56.654          58.868          

2.4.19 Gemeenten 141.950       -                    

2.4.19 Overige overlopende passiva -                    14.304          

Subtotaal overlopende activa 198.604       73.482          

Totaal Kortlopende schulden 328.497       189.809       

31-12-2021 31-12-2020
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Bedrag

nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

1 Canon/BNP Paribas 01-07-19 01-10-22 39 524              4.716           -                    -                    4.716            

2 IBN 01-09-16 * 2712** 32.544         130.176        -                    162.720        

* Contract voor onbepaalde tijd met opzeggingstermijn van 3 maanden

** Exclusief prijsindexering

Periode
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.990.114    1.932.719    1.922.314    

Totaal rijksbijdragen 1.990.114    1.932.719    1.922.314    

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 250.938       114.117       115.870       

Totaal Overige subsidies 250.938       114.117       115.870       

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 9.625           15.000         14.953         

Totaal Rijksbijdragen 2.250.677    2.061.836    2.053.137    

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

€ € € € € €

3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 250.938       114.117       115.870       

Totaal overige subsidies OCW 250.938       114.117       115.870       

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen 18.318         17.500         18.203         

Totaal overheidsbijdragen overige overheden 18.318         17.500         18.203         

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 28.248         20.000         14.371         

3.5.2 Detachering personeel 8.098           -                   -                   

3.5.10 Overige 11.318         4.000           6.162           

Totaal overige baten 47.664         24.000         20.533         

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.311.267    1.777.775    1.336.819    

4.1.1.2 Sociale lasten 200.711       -                   191.076       

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 42.042         -                   49.617         

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 597               -                   1.552           

4.1.1.5 Pensioenpremies 212.295       -                   198.610       

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 1.766.912    1.777.775    1.777.674    

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 9.150           2.000           4.856           

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 4.073           -                   -                   

4.1.2.3 Overige 27.770         46.000         40.826         

40.993         48.000         45.683         

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 1.942           -                   12.864         

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 1.942           -                   12.864         

Totaal personeelslasten 1.805.962    1.825.775    1.810.493    

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 35 in 2021 (2020: 34). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management 4,00 3,00

Personeel primair proces 23,00 24,00

Ondersteunend personeel 8,00 7,00

Totaal gemiddeld aantal werknemers 35 34

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020: 0).

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 43.899         35.296         31.004         

Totaal afschrijvingen 43.899         35.296         31.004         

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 15.080         15.000         16.744         

4.3.4 Energie en water 40.631         48.100         47.586         

4.3.5 Schoonmaakkosten 79.557         77.000         74.161         

4.3.6 Belastingen en heffingen 4.292           4.000           3.885           

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 84.068         84.068         84.068         

4.3.8 Overige 374               1.500           10.849         

Totaal huisvestingslasten 224.002       229.668       237.294       

2021 Begroot 2021 2020

2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 52.588         46.550         51.099         

4.4.2 Inventaris en apparatuur 4.487           4.500           4.140           

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 70.268         70.000         48.756         

4.4.5 Overige 58.286         47.150         38.123         

Totaal overige lasten 185.630       168.200       142.117       

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht:

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 3.176           3.400           2.541           

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden -                   -                   -                   

4.4.1.1.3 Fiscale advisering -                   -                   -                   

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten -                   -                   -                   

3.176           3.400           2.541           

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                   -                   36                 

-                   -                   36                 

2021 Begroot 2021 2020

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 

accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en 

omzetbelasting.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 57.224            

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting (59)                 

Totaal bestemmingsreserves publiek (59)                 

Totaal resultaat 57.165            

2021
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partijen

Statutaire naam Juridische vorm 2021 Statutaire zetel

Code 

activiteiten

Deelname 

percentage

SVPO Stromenland Stichting Cuijk 4 0

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Kenmerk Datum

Subsidie studieverlof 1165207-1 20-08-2021

Subsidie studieverlof 1177194-1 21-09-2021

G2A. Subsidies met verekeningsclausule, aflopend

Niet van toepassing

G2B. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

Niet van toepassing

Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikkingen 

geheel uitgevoerd en afgerond

Nee

Nee
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 124.000€     

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen 

verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. 

Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis 

van drie generieke instellingscriteria, te weten:

a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten

c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een inidicatie van 

de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse 

de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op 

de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de 

Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam H.G.F. Havekes

Functiegegevens Directeur

Aanvang functievervulling in 2021 01-01

Einde functievervulling in 2021 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 78.235€                  

Beloningen betaalbaar op termijn 14.327€                  

Subtotaal 92.561€                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 124.000€                

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                            

Bezoldiging 92.561€                 

Het bedrag van de overschrijding -€                            

de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens Directeur

Aanvang functievervulling in 2020 01-01

Einde functievervulling in 2020 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 74.569€                  

Beloningen betaalbaar op termijn 12.459€                  

Subtotaal 87.028€                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 119.000€                

Bezoldiging 87.028€                 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 

de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 

12 van de functievervulling.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam Functie

R.J.G.M. Philips Voorzitter

R.H.M. van Haren Penningmeester

S.J.P. Bloemen Lid

F.J. Pingen Lid

A.A.M. Spijker-Olde Loohuis Lid

M. Willems-de Rijck Lid

D.J.A.M. van Son Lid

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

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van 

zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al 

zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling 

gelieerde rechtspersonen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 

anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 

topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 

anticumulatie van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 

topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Niet van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, waaraan een 

uitkering is verstrekt.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 

met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 

toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam: Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Boxmeer

Juridische vorm Stichting

Vestigingsplaats Boxmeer

Nr. Bevoegd gezag 30235

Nr. Handelsregister: 41083125

Webadres: www.depeppels.nl

Adres: Frans Halsstraat 29

5831 CA

Boxmeer

Telefoonnummer: 0485-571518

E-mailadres: info@depeppels.nl

Contactpersoon: R.H.M. van Haren

Telefoonnummer: 0485-521021

E-mailadres: robert.vanharen@depeppels.nl

RIO-instellingscodes 07KE De Peppels
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat

74



RA12 Registeraccountants B.V. 

Traverse 1 

3905 NL Veenendaal 

 

 

 

 

RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436) 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 
Aan: de Intern Toezichthouder van Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Boxmeer 
 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Boxmeer te Boxmeer 
gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Boxmeer op 31 
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Boxmeer  zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-
plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
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• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 2021 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 met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
 
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 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 haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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.  
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 
 
De Intern Toezichthouder 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 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die 

van materieel belang zijn 
o 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 
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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 deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de Intern Toezichthouder 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. 
 
Veenendaal, 
 
RA12 Registeraccountants B.V. 
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