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Met veel genoegen presenteren wij u het 

bestuursverslag over het jaar 2016 van de Joos 

van Larenschool.  

In dit bestuursverslag willen we alle belang-
hebbenden en belangstellenden, vooral de ouders 
van de kinderen op school, met wie we samen de 
kinderen opvoeden en toerusten, informeren over 
datgene wat de school het afgelopen jaar heeft 
gedaan.  
 
In een bestuursverslag kan dat natuurlijk niet op 
het niveau van uw kind, daar is bijvoorbeeld de 
schoolkrant voor. Maar u zal er in hoofdlijnen 
aantreffen wat we konden betekenen voor de 
kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
Daarnaast geeft dit verslag een inzicht in de meer 
zakelijke, financiële kant van de school. 
 
Het afgelopen jaar kenmerkte zich wereldwijd door 
oorlog en dreiging, met name in en vanuit het 
Midden-Oosten. We mogen daarin wel de tekenen 
van de eindtijd zien: En wanneer gij zult horen van 
oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet 
verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is 
het einde niet.  
Daarnaast woedt er steeds meer ontevredenheid in 
het land en wordt het nationale bastion weer 
verder opgetrokken, omdat dit veiliger aanvoelt. 
Hoewel we ons hartelijk verbonden weten aan 
Nederland, is het wel de vraag of ons die richting 
veiliger gaat maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen de veiligheid in Christus als Toevlucht en 
Rots om in te wonen, geeft werkelijk veiligheid. 
Voor tijd en eeuwigheid! 
 
Ook in 2016 zijn de ontwikkelingen op het 
onderwijsgebied doorgegaan. Aan de ene kant 
wordt er gesproken over het afschaffen van het 
richting begrip (we zijn dan niet meer specifiek 
reformatorisch volgens de overheid) en wordt er 
gesproken in de politiek over acceptatieplicht van 
alle leerlingen. Aan de andere kant mocht het 
onderwijs nog ongestoord plaatsvinden en mocht 
elke dag de Bijbel weer opengaan op school. We 
zijn vaak geneigd om door de zorgen van de 
toekomst de zegeningen van het heden te 
vergeten. Dat we ook al déze dingen maar op de 
HEERE zouden werpen, want hij regeert en 
bestuurt alle dingen.  
 
We willen allen die het afgelopen jaar betrokken 
waren bij de school, mede namens het 
toezichthoudend bestuur, heel hartelijk bedanken 
voor de getoonde inzet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

   Namens het uitvoerend bestuur, 
 
   Algemeen directeur,      Schooldirecteur, 
    
 
 
 
 
B.W. de Leeuw      P. Meulmeester 
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In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan 
de financiële activiteiten van de Stichting tot het 
verstrekken van onderwijs op gereformeerde 
grondslag uitgaande van de Gereformeerde 
Gemeente in Nederland te Arnemuiden in het jaar 
2016. De valuta in dit bestuursverslag is de Euro. 
De jaarrekening 2016 is opgesteld door de VGS te 
Ridderkerk. Deze jaarrekening is gecontroleerd door 
het accountantskantoor Van Ree Accountants. 
Onder het bevoegd gezag van genoemde stichting, 
bevoegd gezag nr. 30145, valt de Joos van 
Larenschool. 
 
Dit bestuursverslag geeft inzicht aan alle 
belanghebbenden bij de school over de in 2016 
behaalde resultaten in relatie tot de gestelde 
doelen. Er wordt weergegeven welke doelen 
gehaald zijn en welke soms niet gehaald zijn en 
waarom. Ook wordt een korte vooruitblik gegeven 
naar het jaar 2017.  
 
Het bestuursverslag is opgedeeld in een aantal 
hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat over de school- en 
bestuursgegevens. Hoofdstuk 3 en 4 geven de 
verantwoording weer van het toezichthoudend 
bestuur respectievelijk de Adviesraad. In hoofdstuk 
5 gaat het uitvoerend bestuur in op het 
gerealiseerde beleid van de school en geeft een 
vooruitblik. Omdat bij het bestuursverslag de 
jaarrekening gepresenteerd wordt, wordt aan het 
financiële beleid een apart hoofdstuk gewijd. Het 
financiële beleid is daarom beschreven in hoofdstuk 
6, vergezeld van een analyse van de jaarrekening 
en een analyse van mogelijke risico’s. In dit 
hoofdstuk is ook de continuïteitsparagraaf 
opgenomen, met de gegevens die de Minister 
verplicht stelt als het gaat om de continuïteit van de 
school. 
  

1. Inleiding 
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2.1. Schoolgegevens 
 
Naam school :  Joos van Larenschool 
Brinnummer :  00IM 
Administratienummer  :  30145 
Juridische structuur : de rechtspersoonlijkheid 

van het bevoegd gezag is 
een stichtingsvorm  

Inschrijving KvK : 41114032, Kamer van 
Koophandel, Zuidwest-
Nederland 

 

2.2. Bestuursstructuur 
 
Het toezichthoudend bestuur (TB) van de stichting 
is ultimo 2016: 
 Voorzitter: dhr. A.J. Boeder 
 Vice Voorzitter: dhr. M.P. Kole  
 Secretaris: dhr. A. Weststrate  
 1e Penningmeester: dhr. H.L.M. Meulmeester 
 2e Penningmeester: dhr. M.J. Kole   
 Overige leden: dhr. H. van Klinken  

(algemeen adjunct) 
  dhr. J. Meulmeester  
  dhr. J. Verhage 
 
De school wordt geleid door een uitvoerend 
bestuur, c.q. directie, deze is ultimo 2016: 
 Algemeen directeur: ir. B.W. de Leeuw 
 Schooldirecteur: dhr. P. Meulmeester  
Er zijn in 2016 geen veranderingen opgetreden in 
de directie. 
    

Aan de school is een Adviesraad verbonden. In 2014 
heeft meer dan 2/3 deel van de ouders ingestemd 
met het hebben van een Adviesraad in plaats van 
een volledige Medezeggenschapsraad. In de advies-
raad hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting. 
De school voldoet aan de nieuwe normen m.b.t. de 
ANBI regeling. Vanwege gewijzigde regelgeving 
voor algemeen nut beogende instellingen is 
informatie hierover nu te vinden op: 
http://www.koc.nu/vbso/anbi/. De school is voor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
passend onderwijs aangesloten bij het 
Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs voor primair onderwijs: Berséba.  
 

2.3. Bovenschools management 
 
Het bestuur van onze Stichting is – met nog 5 
andere schoolbesturen - aangesloten bij het 
Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op 
Gereformeerde Grondslag regio Zuid-West 
Nederland W.A. De coöperatie is in 2006 opgericht 
om bovenschools management te verzorgen bij de 
aangesloten leden. De directeur van de coöperatie 
functioneert als algemeen directeur en uitvoerend 
bestuurder op de 6 aangesloten scholen.  
 
Vanuit het toezichthoudend bestuur zijn twee leden 
afgevaardigd naar het coöperatiebestuur en één lid 
naar de Algemene Ledenvergadering van de 
coöperatie. Het coöperatiebestuur is werkgever van 
de algemeen directeur. Het toezichthoudend 
bestuur heeft directe (maar wel gedeelde) 
zeggenschap over het takenpakket en het 
functioneren van de algemeen directeur. De 
algemeen directeur is integraal 
eindverantwoordelijk voor de school. Ook houdt hij 
zich bezig met nieuwe ontwikkelingen die op de 
scholen afkomen.  
 
De vertegenwoordigers van het schoolbestuur 
richting de coöperatie zijn: 
 Algemene Ledenvergadering: dhr. A.J. Boeder 
 Coöperatiebestuur:  dhr. H. van Klinken 
  dhr. J. Meulmeester 
 
De kosten van de coöperatie worden omgeslagen 
over de leden van de coöperatie (de 
schoolbesturen). Dit gebeurt op grond van een 
vaste voet en een bedrag per leerling. Het resultaat 
van de coöperatie over het jaar gezien is altijd nihil. 
 

  

2. School en Bestuur 

http://www.koc.nu/vbso/anbi/
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2.4 Ontwikkeling aantal leerlingen 
Hierbij is het leerlingaantal weergegeven vanaf 
2012 tot en met de prognose 2020. Dit overzicht is 
afkomstig uit de begroting 2017 en geeft het 
leerlingenverloop goed weer. Het leerlingenaantal 
stijgt iets. Het leerlingaantal was op de teldatum (1-
10-2016): 106. Drie leerlingen hebben een gewicht 
van 0,30 en twee van 1,20. Voor de nabije toekomst 
wordt een lichte stijging voorzien van ons 
leerlingenbestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                

2 
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andere  
school 

10 
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HAVO/VWO  
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Basiskader   

In 2016 vertrokken onze leerlingen  
naar de volgende vormen van VO  
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Het is de taak van de school leerlingen in de 
gelegenheid te stellen tot het verwerven van kennis 
en vaardigheden. Minstens zo belangrijk is het om 
leerlingen voor te bereiden op het adequaat 
kunnen toepassen van kennis en vaardigheden in 
de verbanden waar ze nu en in de toekomst 
functioneren. Gezien de grondslag van de school 
spreken we hier over het functioneren vanuit een 
christelijke  levensbeschouwing. Ouders zijn hierbij 
de eerstverantwoordelijken. Zij hebben deze 
verantwoordelijkheid bevestigd tegenover een 
drieenig God bij het ten doop houden van hun kind. 
De personeelsleden zijn als secundaire opvoeders 
medeverantwoordelijk voor de vorming van deze 
gedoopte kinderen. Ouders, kerk en school hebben 
een gezamenlijke opdracht zoals verwoord in 
Deuteronomium 6: 6 en 7: “En deze woorden, die 
ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult 
ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, 
als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en 
als gij nederligt, en als gij opstaat”.  
De vorming van de leerlingen vindt plaats in een 
maatschappij waarin verandering en onzekerheid 
de enige constanten lijken te zijn. Daardoor 
moeten leerlingen worden voorbereid op een 
onzekere toekomst. Dit vraagt attitudevorming 
gebaseerd op het onveranderlijke Woord van God. 
Daarover schreef Maarten Luther al:  “Gods Woord 
houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed 
wijken”.  Het uitvoerend bestuur dient zich verder 
te bezinnen op attitudevorming en hierbij 
afstemming te zoeken met ouders en kerken.   
We zouden de leerlingen tekort doen als het 
onderwijs alleen gericht is op het hier en nu. In de 
school mocht elke dag de Bijbel open gaan, daarin 
wordt verwoord dat er meer is dan deze wereld. 
Leerlingen horen dat ze als pelgrim door deze 
wereld  behoren te gaan. De pelgrim heeft hier zijn 
vaste woonplaats niet maar is op weg naar zijn 
Vaderland. De Bijbel mag geopend worden met de 
vaste overtuiging dat de Heere doorgaat met het 
toebrengen van zondaren zolang de zon en de 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maan er zullen zijn om Hem daarna eeuwig  groot 
te maken. 
 
De bestuursstructuur die de school vanaf augustus 
2011 heeft aangenomen is vastgelegd in de 
strategische beleidsdocumenten. De huidige 
structuur is het mandateringsmodel. Het 
toezichthoudend bestuur is het bevoegd gezag, 
maar heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheden 
gemandateerd naar de directie (algemeen 
directeur en schooldirecteur). De directie voert nu 
het feitelijke bestuur uit (uitvoerend bestuur). 
Binnen het mandateringsmodel zijn er twee 
onderdelen uitgezonderd van de mandatering, 
namelijk zaken die de identiteit van de school 
betreffen en de benoeming van personeel.  
Beide hebben zo direct te maken met de identiteit 
van de school, het fundament waarom een eigen 
school is begonnen in het verleden, dat het 
toezichthoudend bestuur met positief advies van 
zowel de directie als de adviesraad, heeft besloten 
om deze twee zaken aan het schoolbestuur zelf te 
laten. De voorbereiding gebeurt wel door de 
directie, de besluitvorming door het 
toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend 
bestuur ondersteunt/ adviseert het uitvoerend 
bestuur over de beleidsvraagstukken en financiën. 
Ze adviseert bij de beleidsstukken en stelt de 
begroting en de jaarrekening vast. Het 
toezichthoudend bestuur heeft in coöperatief 
verband een extern deskundige uitgenodigd. Deze 
heeft het bestuur geëvalueerd of zij bestuurt naar 
de richtlijnen van het mandateringsmodel. Het 
toezichthoudend bestuur is onbezoldigd. 
Het toezichthoudend bestuur volgt de Code Goed 
Bestuur voor het primair onderwijs. De enige 
uitzondering die gemaakt is, is het maximaal aantal 
zittingstermijnen voor toezichthouders. Binnen de 
(ouder)populatie van een school van onze omvang 
is het heel moeilijk om telkens geschikte 
toezichthouders te krijgen.  
 

3. Verantwoording 

Toezichthouders 
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Het beleid van het toezichthoudend bestuur is 
verankerd in de bestuurlijke beleidsdocumenten. 
Om te toetsen in hoeverre op school gewerkt wordt 
in lijn met de beleidsdocumenten rapporteert de 
directie periodiek aan het schoolbestuur in de vorm 
van een bestuursrapportage. Uit deze 
bestuursrapportage blijkt een duidelijke koppeling 
tussen de beleidsdocumenten, de uitvoering en de 
rapportering hierover. Het toezichthoudend 
bestuur waardeert de open communicatie en 
goede sfeer met zowel de directie, personeel, 
adviesraad als de ouders. De adviesraad wordt een 
maal per jaar door het toezichthoudend bestuur 
uitgenodigd. 
  
Uit de resultaten die het uitvoerend bestuur in dit 
bestuursverslag presenteert, blijkt dat de school op 
alle fronten goed presteert. De eindresultaten van 
de school liggen boven het landelijk gemiddelde 
van de Eindtoets en de financiële positie is 
voldoende te noemen. Met de toezichthouders is 
vorige jaren gesproken over het bijna niet kunnen 
ontwikkelen van het onderwijs door personele 
problemen. Het toezichthoudend bestuur is verblijd 
dat het afgelopen schooljaar de schoolontwikkeling 
met volle kracht ter hand kon worden genomen nu 
het personeelsbestand weer stabiel is. 
 
De overeenkomst gemiddelde schoolgrootte met 
de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op 
gereformeerde grondslag te Borssele en Vereniging 
tot het verstrekken van onderwijs op 
gereformeerde grondslag te Terneuzen is onder-
tekend op 15 december 2016. Dit betekent dat het 
voortbestaan van de school voor de periode 2017-
2027 menselijkerwijs gesproken gewaarborgd is.  
 
Als toezichthouder zijn wij werkgever van het 
uitvoerend bestuur. Bij de functionerings- of 
beoordelingsgesprekken is er gelegenheid om 
zaken aan te reiken. Ook is er een afvaardiging 
van de toezichthouders aanwezig tijdens deze 
gesprekken. De toezichthouder heeft ook een rol 
bij benoeming, ontslag, schorsing of vaststelling 
beloning voor het uitvoerend bestuur. 
Tijdens de bestuursvergaderingen van het 
toezichthoudend bestuur wordt er toegezien op 
een rechtmatige verwerving en rechtmatige en 
doelmatige besteding van de middelen.  
 
De bestuursrapportages (inclusief financiën), de 
begroting en de verantwoording van de jaarcijfers 
worden jaarlijks besproken.  
De toezichthouder heeft ook de benoeming van 
de externe accountant goedgekeurd. 
 
 
 

We mogen terugzien op een jaar waarin veel is 
gebeurd binnen de school. Een enthousiast team 
heeft veel mogen bereiken. Er was ruimte om ook 
naast de lesgevende taken te werken aan 
schoolontwikkeling. Enthousiasme binnen het team 
en onderlinge saamhorigheid straalt ook uit naar 
de leerlingen. Uiteindelijk komt het de 
onderwijskwaliteit ten goede. De Heere mocht 
naast dankbaarheid ook willen geven dat het zo in 
de toekomst mag blijven. En dat in het besef dat 
aan onze zijde alles verzondigd is en we nergens 
recht op kunnen laten gelden. Nog veel 
belangrijker is echter dat er iets merkbaar mocht 
zijn van een leven in de vreze des Heeren, niet 
alleen binnen het team maar ook onder de 
leerlingen. De vreze des Heeren is toch het 
beginsel van de ware wijsheid en doet wijken van 
het kwade. Oneindig groot en onverdiend als de 
Heere het onderwijs op onze school zou willen 
gebruiken tot uitbreiding van Zijn koninkrijk. Dat er 
in Sion geboren worden die hun zaligheid buiten 
zichzelf in Christus mogen vinden. Alleen in Hem  
hebben we de enige bestaansgrond voor de 
allesbeslissende eeuwigheid.  
De Heere Zelf mocht instaan voor het ons nog 
gelaten onderwijs. Alle aanslagen en aanvallen van 
buitenaf en van binnenuit op het onderwijs, 
gegrond op Gods Woord, willen verstoren. We 
leven in een complexe en ernstige tijd. We hopen 
en wensen dat er een gedurig gebed mag zijn voor 
onze school. De nood van deze tijd mocht ons 
dringen tot een vurig gebed.  
De Heere mocht ook willen gedenken in alle 
huiselijke en persoonlijke zorgen die er kunnen 
zijn, onder personeel en bestuur. Dat daarin 
betracht zou worden wat er geschreven staat in 1 
Petrus 5 vers 7: “Werpt al uw bekommernis op 
Hem, want Hij zorgt voor u.” 
 
 
 
 
Namens het toezichthoudend bestuur, 
 
 
 
 
Voorzitter,   Secretaris, 
A.J. Boeder   A.M. Weststrate 
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De adviesraad (AR) bestaat uit de volgende leden: 
 Jonathan Luiten (voorzitter) 
 Sandra Marijs 
 Hanneke Nijsse (secretaresse) 
 Evert Verhelst 
 
In 2016 heeft de AR 4 keer vergaderd. 
Voor de zomervakantie is Joost Joosse gestopt met 
zijn werk voor de AR. Voor hem in de plaats kwam 
Sandra Marijs. Hanneke Nijsse is bij de AR 
gekomen namens het personeel in de plaats van 
Petra Visser. 
 
In 2016 is op een prettige manier vergaderd. Elke 
vergadering gaf de directeur informatie over de 
lopende zaken op school. Verteld werd 
bijvoorbeeld over de Cito-resultaten, de formatie, 
de nieuwe rapporten van de groepen 3 t/m 8, de 
lessen seksuele vorming, het nascholingsplan en 
begrijpend lezen. 
 
 
Namens de adviesraad, 
 
Voorzitter,   Secretaresse, 
J. Luiten  H. Nijsse-Boogaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de AR zijn we blij dat de reacties op de goed 
bezochte ouderavond allemaal positief zijn. We 
bespreken het personeelsbeleid, het vervangings-
beleid en de begroting.  
Ook komt iedere keer wel iets van het dagelijkse 
schoolwerk ter sprake, zoals de lessen Engels en 
de grootte van de klassen. 
We zijn blij dat er een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst komt.  
Op alle punten waar we om advies gevraagd zijn, 
hebben we positief gereageerd. 
Vanuit de AR heeft dit jaar niemand een bestuurs-
vergadering bijgewoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Verantwoording 
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5.1 Missie en visie 
 
De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd bij 
notariële akte en stelt zich ten doel: het 
verstrekken van reformatorisch onderwijs 
overeenkomstig de hierna genoemde grondslag.  
 
Onze missie is een schoolorganisatie te zijn waarin 
(ook op de langere termijn) onderwijs wordt 
gegeven op een dusdanige manier dat onze 
identiteit doorwerkt en gezien wordt in het 
gegeven onderwijs en waarin onze kinderen 
optimaal worden voorbereid voor het werken en 
leven in een sterk geseculariseerde samenleving. 
 
Onze school draagt er zorg voor, de haar 
toevertrouwde kinderen in overeenstemming met 
Gods Woord en de daarop gegronde 
belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp 
te verlenen en legt mede de grondslag voor het 
volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij 
hoopt hiermee te bereiken dat de kinderen hun 
taak en opdracht in kerk, gezin en 
maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen  
naar de eis van Gods Woord. 
 
 

5.2 Identiteit 
 
Het onderwijs op onze school is gegrond op de 
Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid. 
Vandaaruit leren we de kinderen in deze wereld te 
staan.  
Dat betekent dat we niet alleen elke dag minimaal 
een half uur inruimen voor godsdienstonderwijs 
(Bijbelverhaal, leren van psalmen en vragen en 
antwoorden uit de Catechismus), maar dat we heel 
ons onderwijzen en opvoeden funderen op de 
Bijbelse waarden en normen, waardoor die 
waarden en normen worden overgedragen op de 
kinderen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Beleidsuitgangspunten 
 
Ons uitgangspunt is dat onderwijs en opvoeding 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Ons 
onderwijs sluit dan ook aan op en ligt in het 
verlengde van de opvoeding in het gezin. Voor ons 
is de driehoek gezin – kerk – school erg belangrijk. 
Als school rusten we onze leerlingen toe voor de 
toekomstige deelname aan de samenleving vanuit 
het perspectief dat de mens geschapen is om tot 
Gods eer te leven. 
 
In ons onderwijs heeft de leerkracht een centrale 
rol. Hij of zij dient identificatiefiguur te zijn, draagt 
kennis over en begeleidt leerlingen bij het proces 
van kennisverwerving. Hij of zij heeft daartoe zowel 
pedagogische als didactische kwaliteiten. 
 
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren 
samenwerken en dat elke leerling op zijn eigen 
niveau kan functioneren en presteren. We zijn het 
als reformatorische school aan onze grondslag 
verplicht kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dit 
wordt niet alleen gemeten naar resultaten, maar 
ook naar het welbevinden van de leerlingen. 
 
 

5.4 Realisatie doelen en vooruitblik 
 
Om u inzicht te geven in de werkzaamheden van 
de school in het jaar 2016 is voor de 
beleidsonderdelen identiteit, onderwijs, personeel 
en organisatie, communicatie en huisvesting 
hieronder kort weergegeven welke ontwikkelingen 
hebben plaatsgehad en in hoeverre de gestelde 
doelen gehaald zijn. De financiële ontwikkelingen 
zijn beschreven in paragraaf 6.3. 
 
Het motto van de begroting 2016 was: Een stap 
verder. In het jaarverslag 2015 is gemeld dat de 
schoolontwikkeling door de personele problemen 

5. Beleid van de school 
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grotendeels werd stopgezet. Nu kunnen we melden 
dat er in het jaar 2016 heel wat gedaan is. 
Inderdaad een stap verder! Seksuele vorming, een 
nieuwe aanpak voor begrijpend lezen, aandacht 
voor groepsvorming, Engelse lessen en stappen 
gezet voor hoogbegaafdheid. U leest er hierna 
meer over!  
 

5.4.1 Identiteit 
De Bijbellessen vinden vrijwel altijd op de volgende 
manier plaats: de leerkracht vraagt terug naar de 
vorige vertelling. Vervolgens volgt de Bijbel-
vertelling. Als afsluiting mogen er vragen gesteld 
worden. Een enkele keer geeft de leerkracht een 
Bijbelleesles. Samen met de kinderen neemt de 
leerkracht het Bijbelgedeelte door. Vaak is er dan 
een verwerking d.m.v. een vragenblad.  
In de groepen 1 t/m 6 wordt wekelijks een 
psalmvers aangeleerd. In groep 5 t/m 8 wordt 
wekelijks een les uit Namen en Feiten geleerd. In 
groep 7/8 wordt wekelijks een gedeelte van de 
Catechismus aangeleerd.  
Tijdens de overige lessen besteedt de leerkracht 
regelmatig aandacht aan Bijbelse zaken als 
schepping, verwondering, respect, eerlijkheid, etc. 
In 2016 is er ook nadrukkelijk aandacht gegeven 
aan seksuele vorming en een goed pedagogisch 
klimaat. Onder paragraaf 5.4.2 leest u daar meer 
over. We hopen dat dit mag bijdragen aan het op 
een Bijbelse manier staan in de samenleving.  
Iedere Bijbelvertelling is in overeenstemming met 
de grondslag van de school. De Bijbelse boodschap 
wordt aan het hart van de kinderen gelegd. Er 
wordt jaarlijks bij elk lesgevend personeelslid een 
Bijbelles bijgewoond door de toezichthouders 
waarover zij tevreden zijn.  
Er is een format aandachtspunten Bijbelbezoek 
voor het THB (toezichthoudend bestuur) opgesteld 
en dit is met het personeel besproken. Het is een 
richtlijn voor de te bespreken punten in het 
nagesprek met de leerkrachten. Suggesties van 
leerkrachten zijn erin opgenomen. Dit is voor 
leerkrachten een opscherping in het nadenken over 
de inhoud van de Bijbelles. We hopen dat dit mag 
bijdragen aan inhoudelijke verbetering van de 
Bijbellessen. Overigens was dat gelukkig niet de 
reden voor het opstellen van dit document. 
 
Van alle leerlingen op school hebben de ouders de 
identiteitsverklaring ondertekend. 
De schooldirecteur heeft met alle (toekomstige) 
ouders een gesprek m.b.t. de toelating op de 
school waarbij het aspect identiteit nadrukkelijk 
aan de orde komt.  

 
 
 

5.4.2 Onderwijs 
In 2016 is er gewerkt aan de volgende drie 
speerpunten: 
 De school realiseert een lerende, resultaat-

gerichte cultuur waarin teamleden vanuit 
eigenaarschap zich met succes inspannen om 
het onderwijs te verbeteren.  

 Het onderwijs is ingericht conform de eisen die 
de wetgeving stelt en is maatschappelijk 
relevant. 

 De pedagogische grondslag van de school 
draagt aantoonbaar bij aan vergroting van het 
welbevinden, de betrokkenheid en de zelf-
redzaamheid van kinderen.  

 
De school realiseert een lerende, resultaatgerichte 
cultuur waarin teamleden vanuit eigenaarschap 
zich met succes inspannen om het onderwijs te 
verbeteren.  
 
Hoogbegaafdheid 
Er is op school te weinig aanbod voor begaafde en 
hoogbegaafde leerlingen en ook het tijdig 
signaleren van deze kinderen heeft de aandacht 
nodig. We doen wel wat maar er zit geen lijn in.  
Daarom is dit een speerpunt geworden: we willen 
bereiken dat al deze leerlingen goed in beeld zijn 
en dat we een geschikt aanbod hebben. Deze 
kinderen moeten onderwijs op hun niveau krijgen 
en een aanbod ontvangen wat ze nodig hebben. 
In 2016 is er een begin gemaakt om dit te bereiken. 
Dit traject zal het hele jaar 2017 nog de nodige 
aandacht krijgen.  
De startstudiedag heeft in 2016 plaatsgevonden 
waarin we veel kennis opgedaan hebben over 
begaafde en hoogbegaafde leerlingen, wat hun 
verschillende kenmerken zijn en wat deze kinderen 
nodig hebben. Een leerzame en nuttige studiedag 
die praktisch op school een vervolg krijgt. 
Leerkrachten hebben nagedacht wat ze al doen en 
wat niet en wat ze de komende tijd willen gaan 
doen. Na de studiedag zijn alle leerkrachten 
praktisch aan de slag gegaan bijvoorbeeld met 
doortoetsen van leerlingen en het loslaten van de 
gewone lesstof voor zover dit nog niet gebeurde. 
Want het wil niet zeggen dat er voor de studiedag 
niets gebeurde. Het moet alleen meer vanuit een 
schoolbrede visie gaan gebeuren.  
Begin 2017 gaan we met het team en de 
schoolbegeleider verder hierop door. Leerkrachten 
vertellen dan wat ze gedaan hebben en wat hun 
verdere vragen nog zijn. Er is te zien dat 
leerkrachten enthousiast en hiermee bezig zijn.  
Het is de bedoeling dat leerkrachten in staat zijn 
om goed te signaleren, een juist aanbod te geven 
en deze kinderen goede uitdaging te bieden zodat 
deze kinderen op hun niveau presteren. Dit moet 
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meegenomen worden in de groepsplannen voor 
het schooljaar 2017-2018. Dan zal ook materiaal en 
extra personeel ingezet worden om te bereiken dat 
deze kinderen op hun niveau uitgedaagd worden 
en goede resultaten behalen.  
 
Begrijpend lezen 
Op school moet goed begrijpend leesonderwijs 
gegeven worden en leerkrachten moeten in staat 
zijn om dit te geven. Het begrijpend leesonderwijs 
uit de methode taalfontein voldoet niet. Daarom is 
er in het schooljaar 2015-2016 gestart met een 
studiedag hierover. Een nieuwe aanpak is 
gepresenteerd. M.b.v. een aantal strategieën 
moeten kinderen in staat zijn om een tekst goed te 
kunnen begrijpend lezen. Deze strategieën vormen 
de kern van de instructie door de leerkracht. Door 
deze strategieën voor te doen en samen te doen 
worden deze ingeoefend. De methode 
Nieuwsbegrip die we al langer gebruiken volgt ook 
deze strategieën. In 2016 is de omslag gemaakt 
van een tekst lezen en wat vragen maken naar het 
goed aanbieden van de strategieën m.b.v. 
Nieuwsbegrip en eigen teksten. Leerkrachten zijn 
getraind in het aanbieden van deze manier door 
klassenbezoeken. Blijkens de klassenbezoeken is 
deze omslag goed verlopen. Leerkrachten kunnen 
hier al goed mee uit de voeten al is het wel nodig 
geweest om de klassenbezoeken een vervolg te 
geven. Door deze nieuwe werkwijze zijn we ook in 
staat om uitvallers m.b.v. rt te helpen. Dit is in 2016 
gestart. Verder maken de leerkrachten gebruik van 
een logboek waarin ze bijhouden welke strategie, 
welke tekstsoort en wie er uitvallen. Dit is nodig 
omdat we de methode loslaten en er dus geen 
leidraad meer is. Dit loopt goed en we zorgen 
ervoor om de administratieve last hiervoor te 
beperken.  
In groep 3 en 4 is het leesonderwijs en de aandacht 
voor woordenschat van belang omdat dit een 
voorwaarde is voor begrijpend lezen. In 2016-2017 
wordt het onderwijs hiervan in groep 3 en 4 onder 
de loep genomen: doen we genoeg en op een 
goede manier aan lezen en woordenschat? In 2017 
zal er een nieuwe methode voor Taal in groep 4 
ingevoerd worden. Ook oriënteren we ons dan op 
een nieuwe leesmethode in groep 3. Uiteindelijk 
zullen de resultaten van de Cito toets Begrijpend 
lezen omhoog moeten gaan.  
Het verbetertraject bevind zich in de afrondende 
fase. Er ligt inmiddels een document waarin de 
nieuwe werkwijze beschreven staat. Ook is er een 
nieuw logboek gemaakt waarin de leerkrachten 
vastleggen wat ze doen. Kinderen die moeite 
hebben met bepaalde strategieën krijgen hiervoor 
extra uitleg. Begin 2017 staat een laatste bijeen-
komst gepland waarin we alles nog eens goed 

doornemen. Daar zal ook aandacht zijn voor de 
bevindingen van de klassenbezoeken. 
 
Het onderwijs is ingericht conform de eisen die de 
wetgeving stelt en is maatschappelijk relevant. 
 
Engels 
Met het vak Engels willen en moeten we voldoen 
aan de kerndoelen. Omdat het niveau van Engels 
achterblijft en veel kinderen op het VO problemen 
hebben met Engels zijn we op school al een aantal 
jaren bezig met Engels. Er moet een betere 
aansluiting komen op het VO. Door aan de ene kant 
leerkrachten te scholen, hun eigen vaardigheden te 
verhogen en door aan de andere kant een gericht 
aanbod te bieden door de inzet van een methode 
in alle groepen moet dit uiteindelijk gaan lukken. 
Het niveau van de kinderen neemt wel toe maar de 
kinderen blijven moeite hebben met 
luisteren/spreken, dit blijkt na navraag bij de 
leerkracht groep 7/8 Het is bekend dat kinderen 
taal leren door als het ware erin ondergedompeld 
te worden. Daarom is er op school aandacht voor 
activiteiten naast de inzet van de methode zoals 
het met enige regelmaat aanbieden van een 
prentenboek e.d. We hebben afspraken per groep 
gemaakt wat en hoe vaak we dingen naast de 
methode aanbieden.  
Eind 2016 is er een Engelse dag ingevoerd. Op 
deze dag geven de leerkrachten extra aandacht 
aan Engels buitenom de methode en het extra 
aanbod. Het is een proef om te kijken of dit 
aanslaat. Er is inmiddels waar te nemen dat 
leerkrachten de inleiding op de les of een 
ontvangstgesprek in het Engels doen. Het is de 
bedoeling dat kinderen hierdoor uiteindelijk een 
betere uitspraak krijgen. Begin 2017 willen we 
bekijken of dit nog verder uit te bouwen is.  
In het 1e kwartaal van 2017 zal er een audit 
plaatsvinden door de werkgroep Met Engels 
Hogerop. We vinden dit belangrijke input om ons 
een oordeel te vormen over de effectiviteit van 
onze lessen Engels op school. 
 
De pedagogische grondslag van de school draagt 
aantoonbaar bij aan vergroting van het 
welbevinden, de betrokkenheid en de 
zelfredzaamheid van kinderen.  
 
Seksuele vorming 
Als school hebben we gemerkt dat er bij veel 
kinderen veel onwetendheid is op dit gebied. En 
dat dit kan zorgen voor scheefgroei. We willen een 
goede, open, positieve en Bijbelse manier van 
denken en spreken hierover.  
In 2015 is er georiënteerd op een methode en 
omdat dit vooral een verantwoordelijkheid van de 
ouders is, is er begin 2016 een ouderavond 
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geweest. In de maanden erna zijn de 1e lessen 
gegeven. Ouders beseffen over het algemeen dat 
dit nodig is. Leerkrachten beseffen dit ook en zien 
het zitten om hier mee aan de slag te gaan. Het is 
goed geweest om het schooljaar 2015-2016 als een 
oriënterend jaar te zien. Hierdoor heeft iedereen de 
tijd gehad om te wennen hieraan en zich erin te 
verdiepen.  
In de 2e helft van 2016 is er voor alle groepen een 
planning van de lessen gemaakt met vervanging 
voor de andere groep omdat de lessen in de 
afzonderlijke groepen gegeven gaan worden. Ook 
is aan de ouders informatie gestuurd hierover.  
De invoering van de methode Wonderlijk gemaakt 
is goed verlopen. M.i.v. het schooljaar 2016-2017 
worden de lessen volgens de opzet gegeven. Op 
dit moment zijn er in alle groepen een of meerdere 
lessen gegeven. Dit verloopt zonder problemen tot 
nu toe. De leerkrachten zijn hier positief en 
enthousiast over. Er is sprake van openheid en 
betrokkenheid bij de kinderen. We merken dat het 
goed is om hier op de basisschoolleeftijd mee te 
beginnen. Tijdens de personeelsvergadering 
bespreken we elke keer de stand van zaken. 
Eind schooljaar 2016-2017 hopen we te bereiken 
dat er een eerste aanzet is gegeven dat kinderen 
over dit onderwerp op een goede manier denken 
en spreken. Om dit echt te bereiken zijn meerdere 
schooljaren nodig.  
De verwachting is dat dit zonder verdere 
problemen zal verlopen al zal het de 1e jaren wel 
eens lastig zijn omdat ouders thuis misschien nog 
maar net begonnen zijn met voorlichting en omdat 
de kinderen de lessen uit de vorige groep gemist 
hebben. Hier is aandacht voor.  
 
Pedagogisch klimaat 
De school moet een veilige school zijn. Kinderen 
moeten goed met elkaar omgaan. Sociale 
vaardigheden moeten goed ontwikkeld zijn. Als 
school willen we hieraan bijdragen door hier 
preventief aandacht aan te geven. We hebben al 
langere tijd een methode hiervoor en schoolbrede 
regels. Ook gebruiken we het sociaal-emotioneel 
leerlingvolgsysteem ZIEN.  
2015 en begin 2016 is gebruikt om goed na te 
denken hoe hier meer aandacht en lijn in te krijgen. 
Zo is er een cursus voor ZIEN en groepsplan gedrag 
geweest. De leerkrachten maken hiermee elk 
schooljaar een groepsplan en presenteren dit aan 
elkaar. De rol van de vertrouwenspersoon is 
duidelijk gemaakt. De lessen uit de methode zijn 
gegeven.  
Vanaf de 2e helft 2016 is er veel aandacht voor 
pedagogisch handelen van de leerkracht en de 
fasen van groepsvorming. Een groep wordt 
gevormd en als leerkracht kun je dit beïnvloeden 
door vanaf de eerste schooldag groepsactiviteiten 

te doen die gericht zijn op elkaar leren kennen en 
waarderen. Het doel daarvan is om een fijne groep 
te zijn die rekening houdt met elkaar. We zien 
inmiddels dat dit effect heeft. We moeten in 2017 
goede afspraken maken wanneer we welke 
groepsactiviteiten doen.  
De vertrouwenspersoon heeft in 2016 in alle 
klassen een les geven waarin aandacht was voor 
pesten, agressie en intimidatie op school. Kinderen 
kunnen naast de leerkracht ook de 
vertrouwenspersoon benaderen hiervoor. Ook is er 
een brief naar ouders uitgegaan over de rol van de 
vertrouwenspersoon. Verder zal in 2017 het 
pestprotocol herzien worden.  
Eind 2016 is de cursus coördinator sociale 
veiligheid en de jaarlijkse scholing 
vertrouwenspersoon gevolgd. Hier zijn de volgende 
acties uit gevolgd voor 2017: het opzetten van een 
protocol sociale veiligheid en het meten van sociale 
veiligheid door het afnemen van een leerling 
vragenlijst.  
 
Tot slot zijn er in 2016 nieuwe rapporten 
ingevoerd. Dat is veel werk geweest maar met een 
goed resultaat. De ouders krijgen zo een beter 
beeld van de ontwikkeling van hun kind.  
Ook is er een nieuwe methode voor Aardrijkskunde 
ingevoerd. In 2017 zullen er nieuwe methoden 
volgen voor Taal en Biologie. 
 
Hierna volgt de verantwoording van de prestatie-
indicatoren, zoals die in het Schoolplan zijn 
opgenomen. 
 
Meerjarenoverzicht CITO eindtoets 
 Landelijk gem. Schoolgem. 
2013-2014 534,6 537,6 
2014-2015 534,9 535 
2015-2016 534,6 536,1 
 
De totaalscore voor de CITO-eindtoets ligt dus op 
of boven de door de Inspectie vastgestelde 
gemiddelde van de scholengroep (op basis van 
leerlinggewicht) waartoe de school behoort. 
 
Voor de methode-onafhankelijke tussentijdse 
toetsen voor rekenen, spelling, technisch lezen, 
begrijpend lezen en Engels worden de schooleigen 
streefdoelen gehaald. Deze streefdoelen liggen op 
of boven de door de Inspectie vastgestelde norm 
voor de scholengroep (op basis van 
leerlinggewicht) waartoe de school behoort. Over 
alle resultaten heeft de directie een resultaat-
gesprek gevoerd met de betreffende leerkrachten.  
Tijdens de groepsbesprekingen door de IB-er blijkt 
dat leerkrachten hun toets resultaten kwalitatief 
goed analyseren en in staat zijn om (samen met de 
IB-er) tot een goede aanpak te komen.  
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De kleutergroep verlenging blijft binnen de (door 
de Inspectie gehanteerde) norm van 12%.  
 
Het aantal doublures in de groepen 3-8 blijft binnen 
de (door de Inspectie gehanteerde) norm van 3%.  
 
Het percentage leerlingen in groep 8 van 12 jaar 
en ouder blijft binnen de (door de Inspectie 
gehanteerde) norm van 5%. Bij afwijken daarvan 
dient de school dit te onderbouwen. 
 
Het percentage leerlingen dat aan het begin van 
het derde jaar in het VO op of boven het door de 
basisschool verwachte niveau presteert ligt op 
minimaal 80%. 
 
Alle scores in de basisvragenlijsten, de personeels-
tevredenheidspeiling en de oudertevredenheids-
peiling, voor wat betreft het onderdeel onderwijs, 
zijn minimaal voldoende. Aandachtspunten zijn het 
lesaanbod wat betreft seksuele voorlichting en 
omgaan met media. Deze twee onderwerpen is de 
school inmiddels mee aan de slag gegaan.  
 
Leerkrachten gaan in hun dagelijkse praktijk uit 
van de pedagogische en didactische uitgangs-
punten en principes van de school. Leerkrachten 
hebben de pedagogische vaardigheden, om een 
goede sfeer in de klas te krijgen en te houden. 
Tijdens klassenbezoeken is hier aandacht voor. 
 
Ontwikkelingen kwaliteitszorg 
In het schoolplan staan de plannen voor vier jaar 
weergegeven. Dit wordt vervolgens in jaarplannen 
concreet gemaakt. De inhoud hiervan staat 
centraal tijdens de personeelsvergadering. Per 
onderwerp worden kleine stappen gezet en indien 
nodig scholing of begeleiding gegeven. Tijdens de 
personeelsvergadering wordt iedere keer de stand 
van zaken weergegeven. Tijdens klassenbezoeken 
en functioneringsgesprekken wordt er per 
personeelslid gekeken hoe het betreffende 
personeelslid hierin is ontwikkeld. Ten slotte 
wordt in de bestuursrapportage hierover 
gerapporteerd aan de toezichthouders. De 
borging van zaken is een aandachtspunt. Op dit 
moment zijn we per vakgebied bezig om vast te 
leggen wat de werkwijze en afspraken zijn. Daar 
kun je dan vervolgens altijd op terug vallen. De 
toezichthouders bezoeken ook een aantal keren 
de school, waarin ze in de gesprekken met het 
personeel kunnen nagaan hoe het hiermee staat. 
Verder zijn er wat betreft de externe 
kwaliteitszorg audits gepland door de werkgroep 
Engels en het samenwerkingsverband passend 
onderwijs. Ook het inspectiebezoek valt 
hieronder.  
 

5.4.3 Personeel en organisatie 
Tijdens de personeelsvergaderingen is er 
nadrukkelijk aandacht voor de schoolontwikkeling 
en de speerpunten waar we aan werken. Dit om 
samen aan deze ontwikkeling te werken en de 
doorgaande lijn helder te houden. Nascholing is 
gericht op de schoolontwikkeling. Zo volgen de 
leerkrachten nascholing voor hoogbegaafdheid en 
begrijpend lezen. Deze nascholing wordt direct 
praktisch toegepast op school. Scholing Engels 
wordt het schooljaar 2017-2018 weer opgepakt. 
Het huidige schooljaar wordt dit niet aangeboden. 
Wat het taakbeleid betreft is op te merken dat er 
op onze kleine school heel veel taken verdeeld 
moeten worden over weinig schouders.  
 
In 2016 is er geen sprake geweest van verloop in 
het personeel en het percentage bevoegde 
leerkrachten is 100 %. 
De schooldirecteur bezoekt 2 maal de groepen. Een 
keer aan het begin van het schooljaar en 
voorafgaand aan het functioneringsgesprek.  
De leerkrachten van gr 5/6 en 7/8 zijn de 1e helft 
van 2016 intensief begeleid en in deze groepen zijn 
veel lesbezoeken geweest.  
In 2016 heeft ieder personeelslid weer een 
functioneringsgesprek gehad. Ook hebben alle 
personeelsleden een persoonlijk ontwikkelingsplan.  
Eens per vier jaar wordt een ouderenquête 
gehouden, die wordt teruggekoppeld aan de 
ouders, de score daarvan moet minimaal 
voldoende zijn; deze enquête is in 2018 weer aan 
de beurt. 
De schooldirecteur is ingeschreven in het 
schoolleidersregister. 
 
Arbeidsomstandigheden 
Om een goed beeld te houden van de arbeids-
omstandigheden, wordt eenmaal per 4 jaar een 
RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) 
uitgevoerd.  
Er zijn drie BHV-ers op school die de jaarlijkse 
training  volgen. 
In alle groepen is de ontruimingsprocedure 
doorgenomen en elke klas heeft zelf een 
ontruimingsoefening gedaan. De gezamenlijke 
ontruimingsoefening heeft in 2016 ook 
plaatsgevonden. Deze ontruiming is goed en rustig 
verlopen. 
Aanpassingen in de rapportperiode en het plannen 
van vergaderdagen na de CIT0 toetsen zorgen voor 
werkdrukvermindering.  
 
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
Het ziekteverzuimpercentage ligt in 2016 op 2%.  
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Seksuele intimidatie, agressie en geweld 
De interne vertrouwenspersoon volgt elk jaar een 
cursus waar deze onderwerpen aan de orde 
komen. Verder is er tijdens de personeels-
vergadering en in de klassen aandacht geweest 
voor deze onderwerpen en de rol van de 
vertrouwenspersoon hierin. De vertrouwens-
persoon heeft ook in alle groepen zelf een les 
gegeven.  
In de lessen van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ 
is hier ook aandacht voor.  
 
Inbreng personeel 
Tijdens de personeelsvergaderingen (8 per 
schooljaar) is er nadrukkelijk aandacht voor de 
schoolontwikkeling en de speerpunten waar we 
aan werken. Dit om samen aan deze ontwikkeling 
te werken en de doorgaande lijn helder te houden. 
Nascholing is gericht op de schoolontwikkeling. Zo 
volgen de leerkrachten nascholing over Begrijpend 
lezen en hoogbegaafdheid.  
Wat het taakbeleid betreft is op te merken dat er 
op onze kleine school heel veel taken verdeeld 
moeten worden over weinig schouders.  
 
 
De klachtenprocedure en de verschillende routes 
en de rol van de vertrouwenspersoon hierin heeft 
in de schoolkrant gestaan en daarnaast is dit in de 
personeelsvergadering besproken. 
 
In 2016 heeft geen ontslaguitkering plaats-
gevonden. Indien uitkering bij ontslag plaats zal 
vinden, wordt de rechtmatigheid van de uitkering 
getoetst aan de kantonrechtersformule en aan de 
onderwijs-gerelateerde wet- en regelgeving. 
 

5.4.4 Communicatie 
Er zijn vele belanghebbenden bij het werk op 
school. De belangrijksten daarvan zijn de ouders. 
Zij worden op de hoogte gehouden van het reilen 
en zeilen op school via verschillende 
communicatiemiddelen. Elk communicatiemiddel 
heeft een eigen niveau.  
In de schoolgids wordt vooral ingegaan op de soort 
school die we zijn, op de kwaliteit van het 
onderwijs en op de organisatie van de school.  
In de schoolkrant en de nieuwsbrieven worden de 
ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen 
van de groepen. Dit gebeurt ook tijdens de 
contactavonden. 
 
Tenslotte worden er door de school nog 
thematische ouderavonden georganiseerd. Deze 
zijn vooral bedoeld om met de ouders na te denken 
over een Bijbels of opvoedkundig onderwerp en de 

doorwerking van de (Bijbelse) opvoeding in de 
praktijk van alledag, thuis en op school. 
 

5.4.5 Huisvesting 
De staat van het gebouw is goed. In 2016 is er een 
nieuwe grindlaag op het dak aangebracht.  
De ketel, ontruimingsinstallatie, alarminstallatie en 
blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd. 
De inrichting verkeert in goede staat.  
De externe controle van de speeltoestellen heeft in 
2016 plaatsgevonden. Twee kleine aanpassingen 
zijn nodig en dat zal in het 1e kwartaal van 2017 
verholpen worden. 
Jaarlijks wordt het meerjarenonderhoudsplan 
herzien en ter informatie aan het toezichthoudend 
bestuur gezonden. 
Het onderhoud door externe partijen wordt alleen 
uitgevoerd door erkende installateurs en 
gecertificeerde aannemers.  
De vijfjaarlijkse elektrakeuring heeft in 2016 
plaatsgevonden. Er kwamen een aantal 
aandachtspunten naar voren, voornamelijk 
bedrading en aansluitingen boven het plafond. De 
belangrijkste zaken daarvan zijn in 2016 
aangepast. De overige zaken volgen begin 2017. 
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Het financieel beleid is geen doel op zichzelf, maar 
is ondersteunend aan het overige beleid. In dit 
hoofdstuk zijn ook de gegevens opgenomen die 
verplicht zijn in het kader van de Handreiking 
continuïteitsparagraaf. 
 
 

6.1 Financiële analyse en vooruitblik 
 
Balans 
In tabel 1 treft u de balans aan per 31 december 
2016. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van een organisatie. De 
balans is weergegeven tegenover de balans per 
eind 2015. Na de balans volgt een korte toelichting 
op de belangrijkste wijzigingen in de balans.  
 
Activa 
Het totaal van de materiële vaste activa is gedaald, 
er is meer afgeschreven dan geïnvesteerd. De 
investeringen die gedaan zijn, zijn investeringen in 
een vaatwasser, digibord en een koffiezetapparaat. 
De investeringen zijn gedaan met eigen geld. De 
school heeft geen financieringsbehoefte. De 
vorderingen zijn ongeveer gelijk gebleven. De 
liquide middelen zijn door het gerealiseerde 
resultaat in combinatie met minder investeringen.  
 
Passiva 
Het eigen vermogen is behoorlijk gestegen, door 
het voordelige exploitatieresultaat. De 
voorzieningen zijn gestegen, met name door de 
dotatie aan de voorziening onderhoud.   
De voorziening onderhoud is in 2016 vernieuwd en 
opgebouwd naar aanleiding van de 
doordecentralisatie buitenonderhoud.  
Tot en met 2019 wordt weinig onttrokken aan de 
voorziening onderhoud, in de jaren 2020 (€ 
29.000) en 2021 (€ 88.000) is dat aanzienlijn meer.  
De voorziening onderhoud is gebaseerd op het 
meerjarenonderhoudsplan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 31-12-15 31-12-16 

Materiële vaste activa 182.700 166.900 

Vorderingen 30.200 30.000 

Liquide middelen 200.100 261.600 

  Totaal activa 413.000 458.500 

   

Algemene reserve 177.300 203.900 

Bestemmingsreserve 
publiek  

85.500 94.000 

Bestemmingsreserve 
privaat 

71.700 76.600 

Voorzieningen 20.700 42.000 

Kortlopende schulden 57.800 42.000 

Totaal passiva 413.000 458.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabel 1 Balans ultimo 2015 en 2016  
 

6. Financieel beleid 
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 Realisatie 
2015 

Begroting  
2016 

Realisatie 
2016 

Baten    

Rijksbijdragen OCenW 570.100 602.100 626.800 

Overige baten 15.800 7.500 8.800 

Totaal baten 585.900 609.600 635.600 

    

Lasten    

Personele lasten 466.300 462.800 475.700 

Afschrijvingen 23.900 19.800 23.000 

Huisvestingslasten 24.500 46.100 44.400 

Overige instellingslasten 56.800 56.500 53.300 

Totaal lasten 571.500 585.200 596.400 

    

Saldo baten en lasten 14.400 24.400 39.200 

    

Saldo financiële baten en lasten 1.300 700 700 

Totaal resultaat 15.700 25.100 39.900 

 
Exploitatie 
De begroting van 2016 liet een resultaat zien van 
afgerond € 25.100. Uiteindelijk resulteert een 
resultaat van afgerond € 39.900: een verschil van 
afgerond € 14.800. Het resultaat over het boekjaar 
2015 bedroeg afgerond € 15.700.  
In tabel 2 treft u de exploitatierekening aan over 
2016 in vergelijking met het exploitatieresultaat 
van 2015. 
 
Het resultaat van 2016 is ten opzichte van 2015 
gestegen met € 24.200. De belangrijkste 
verschillen tussen de twee jaren zijn de volgende. 
 De rijksbijdragen zijn met € 56.000 verhoogd 

door meer leerlingen en loonsverhoging. 
 De overige baten zijn verminderd door het 

wegvallen van overheveling van ambulante 
gelden in verband met de overgang van 
Qwestor naar de Ambulante Dienst van 
Berséba. 

 De personeelslasten zijn iets toegenomen, 
maar gecorrigeerd voor de loonsverhoging iets 
afgenomen door een iets kleiner 
werknemersbestand. 

 De huisvestingslasten zijn behoorlijk 
toegenomen door een hogere dotatie aan de 
voorziening onderhoud van bijna € 20.000. 

 

Het begrote resultaat 2016 wijkt € 14.800 af van 
het gerealiseerde resultaat. De belangrijkste 
oorzaken van deze afwijking zijn de volgende. 
 Er is meer rijksbijdrage ontvangen door 

indexering en loonsverhoging.  
 De personele lasten zijn iets verhoogd door de 

loonsverhoging van 3,8 % en het hoger 
uitvallen van de kosten voor 
schoolbegeleiding. 

 De afschrijvingen zijn hoger doordat hier 
alleen de afschrijving van de publieke activa 
was begroot en niet die van de private activa 
(eigen lokaal van de Stichting). Deze laatste 
kosten zijn in de begroting opgenomen onder 
bestuurslasten (zie daarvoor: Staat van baten 
en lasten over 2016 van de Stichting).  

 De huisvestingslasten en de overige 
instellingslasten zijn iets lager uitgevallen dan 
de begroting. 

 
Kentallen 
In tabel 3 is per financiële parameter weergegeven 
wat de gerealiseerde waarde is in 2015 en 2016. 
Dit is afgezet tegen de normen die weergegeven 
zijn in het financieel beleidsplan van de school dat 
in 2013 is vastgesteld. Voor de kapitalisatiefactor is 
nog van belang dat de Inspectie een 
signaleringsnorm hanteert van 0,90. 
 

Tabel 2 Exploitatie over 2016 in vergelijking met de realisatie in 2015 in euro’s 
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De kentallen voldoen aan de gestelde doelen, 

behalve het weerstandsvermogen. Door het 

opnemen van de vergoeding van Passend 

Onderwijs in de Rijksbijdragen, komt het 

weerstandsvermogen net wat lager uit dan 

begroot.  In de begroting 2017 komt het 

weerstandsvermogen in 2017 weer boven de norm 

van 35%. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Norm 2015 

realisatie 
2016 

begroting 
2016 

realisatie 

Liquiditeit > 2 3,98 6,00 6,94 

Solvabiliteit 0,5 < Solv. < 0,8 0,81 0,78 0,82 

Weerstandsvermogen 35% 26,6% 37% 33,1% 

Personeelsreserve 42,9% 42,9% 40% 42,9% 

Kapitalisatiefactor < 0,90 0,59 0,65 0,63 
 

 
 

 

6.2 Realisatie doelen 
 
De financiële middelen zijn gebruikt om onderwijs 
te geven aan de kinderen. De grootste kosten lagen 
op het personele vlak (80%), de andere kosten 
waren materiële kosten.  
Voor de toekomst worden nu geen andere risico’s 
voorzien dan opgenomen in het 
weerstandsvermogen en in de risicotabel van de 
begroting 2017. 
 
In het financieel beleidsplan zijn doelen opgenomen 
over de vermogenspositie, het optimale 
onderwijsproces en de administratieve organisatie. 
Er is beschreven dat deze doelen in de 
bestuursrapportage over het vierde kwartaal zullen 
worden geëvalueerd. Omdat de bestuursrapportage 
over het vierde kwartaal overgeheveld is naar het 
bestuursverslag, worden de doelen voor het 
optimale onderwijsproces en de administratieve 
organisatie hieronder kort verantwoord. In de 
vorige paragraaf zijn de doelen betreffende de 
vermogenspositie uit het financieel beleidsplan al 
weergegeven en becommentarieerd. Het doel met 
betrekking tot de doelmatigheid van personele en 
materiële inzet op de scholen wordt door de 
realisatie van de overige doelen in de begrotings- 
en verantwoordingscyclus gerealiseerd. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de inzet van middelen  

 
 
doelmatig was. In tabel 4 worden de overige doelen 
weergegeven en voorzien van een bestuurlijke 
weging. 
  

Tabel 3 Liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor in 2015 en 2016 
 

Waarbij: 
 Liquiditeit: Vlottende activa / kortlopende schulden 
 Solvabiliteit: Eigen Vermogen (exclusief voorzieningen) / balanstotaal 
 Weerstandsvermogen: (Eigen Vermogen -/- Materiële Vaste Activa) / totale rijksbijdragen 
 Kapitalisatiefactor: (Balanstotaal minus MVA gebouwen) -/- totale baten 
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6.3 Treasurymanagement 
 
Het merendeel van de liquide middelen is 

gedurende het verslagjaar weg gezet op 

spaarrekeningen van de Rabobank en de Regio 

bank. Maandelijks wordt het saldo op de lopende 

rekening gecheckt en zo nodig wordt het saldo  

 

 

 

 

 

 

afgeroomd of aangevuld om het niet rentedragende 

saldo zo laag mogelijk te houden. 

 

Er wordt gewerkt volgens het Treasurystatuut 

waarin voldaan wordt aan de regeling beleggen, 

lenen en derivaten. 

 

  

Risico Rapportage 2015 Rapportage 2016 

Het financieel beleid dient 
voorwaarden te scheppen voor een 
optimaal onderwijsproces 

  

De overhead is kleiner of gelijk aan 23 
% 

In 2015 was de overhead 17,9 %. Deze 
lage overhead wordt gerealiseerd door 
een relatief lage administratieve 
ondersteuning. 
 

In 2016 was de overhead 20,8 %. 
Deze is samengesteld uit 3 dagen 
directie, ruim een dag IB, bijna 
anderhalve dag administratieve 
ondersteuning en twee en een 
halve dag schoonmaak. 
 

Het toekennen van een herkenbare 
plaats aan de financieel 
administratieve organisatie in de 
organisatieontwikkeling 

  

De periodecijfers zijn na maximaal 15 
werkdagen beschikbaar 

De periodecijfers zijn goed op tijd 
beschikbaar om tijdig de 
kwartaalrapportages op te kunnen 
leveren aan bestuur en toezicht. 
 

Onze controller bij VGS houdt de 
gegevens up to date en de 
facturen worden tegenwoordig 
digitaal ingeboekt, waardoor veel 
tijdwinst wordt geboekt. De 
periodecijfers zijn daardoor elke 
maand ruim op tijd beschikbaar. 
 

Het aantal correcties in het grootboek 
is kleiner dan 15 per jaar 

Het aantal tijdens het opmaken van de 
kwartaalrapportages correcties is relatief 
laag (3 keer). Dat heeft vooral te maken 
met bedragen die op de private 
kostenplaats zijn geboekt in plaats van 
de publieke.   
 

Het aantal correcties was 9 over 
het jaar 2016. Daarmee wordt 
ruimschoots voldaan aan het 
gestelde doel. 

De (meerjaren)begroting inclusief het 
meerjarenonderhoudsplan, het 
(meerjaren)investeringsplan, de 
leerling prognose voor de komende 5 
jaar en de liquiditeitsbegroting wordt 
voor 31 december van het jaar 
voorafgaand aan het boekjaar 
vastgesteld. 
 

De jaarrekening 2014 is op 30 juni 2015 
naar DUO gezonden, nadat deze op 25 
juni 2015 is vastgesteld door de 
toezichthouders. 
 

De begroting 2017 bestaande uit 
de cijfermatige 
meerjarenbegroting, de toelichting 
en de 
meerjarenonderhoudsplanning is 
op 22 december 2016 vastgesteld 

De jaarrekening wordt uiterlijk op 29 
juni van het jaar volgend op het 
boekjaar vastgesteld. Deze 
jaarrekening moet een goedkeurende 
verklaring over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de accountant 
bevatten. 
 

De begroting 2016 inclusief de 
vernieuwde MOP is voor 31 december 
2016 vastgesteld, namelijk op de 
vergadering van de toezichthouders op 
16 december 2015. Het 
begrotingsproces is geëvalueerd en 
door het bestuur in orde bevonden. 

De jaarrekening 2015 is op 23 juni 
2016 vastgesteld en daarna naar 
DUO gezonden. 

Tabel 4 Rapportage van overige doelen uit het financieel beleidsplan over 2015 en 2016 
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6.4 Continuïteitsparagraaf 
 
In hoofdstuk 5 van dit bestuursverslag hebt u al een 

inkijk gekregen over de toekomstige beleidsvoor-

nemens van de schoolorganisatie. Het effect van 

deze beleidsvoornemens op de personele bezetting 

is weergegeven in Tabel 5. 

 

 

 

 

 

Kengetal 2016 2017 2018 2019 

Leerlingaantallen 106 111 115 117 

FTE directie 1,0 1,0 1,0 1,0 

FTE OP 5,2 5,1 5,1 5,1 

FTE OOP 1,8 1,7 1,5 1,5 

Het leerlingaantal stijgt de komende jaren licht, de 

jaren erna zal het leerlingenaantal weer wat 

afnemen. De formatie wordt vooralsnog gelijk 

gelaten, alleen wordt er op termijn naar gestreefd 

om de onderwijsassistentie via natuurlijk verloop 

wat te beperken. 

 

In de begroting 2017 is geconcludeerd dat de school 

voldoende reserves heeft en een solide positie 

heeft. Voor de volledigheid is hieronder in Tabel 6 

en Tabel 7 de balans en de meerjarenbegroting 

2017 voor de komende 3 jaren overgenomen. De 

 

cijfers van het verslagjaar zijn opgenomen in 

paragraaf 6.1. Er is geen sprake van majeure 

investeringen de komende jaren (15 % van de 

baten). 

 

 

 

 

 

 
 

 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

  Immateriële vaste activa 38.600 35.900 33.300 

   Materiële vaste activa 114.000 100.300 97.500 

Totaal vaste activa 152.600 136.200 130.800 

Vorderingen 30.300 30.300 30.300 

Liquide middelen 304.800 351.300 392.600 

Vlottende activa 335.100 381.500 422.900 

Totaal activa 487.700 517.700 553.700 

    

Algemene reserve 196.100 192.600 196.400 

Bestemmingsreserve publiek  85.500 85.500 85.500 

Bestemmingsreserve privaat 73.000 73.000 73.000 

Voorzieningen 75.300 108.800 141.000 

Kortlopende schulden 57.800 57.800 57.800 

Totaal passiva 487.700 517.700 553.700 

Tabel 5 Ontwikkeling personeelsbestand en 
leerlingaantal over de jaren 2017-2021 op 1 oktober 
van elk jaar 

Tabel 6 Meerjarenbalans 2017 zoals vastgesteld door het bestuur van de Joos van Larenschool. 
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 2017 2018 2019 

Baten    

Rijksbijdragen OCenW 598.600 594.900 610.300 

Overige overheidsbijdragen 0   

Overige baten 3.900 7.400 7.400 

Totaal baten 602.500 602.300 617.700 

    

Lasten    

Personele lasten 475.100 476.100 483.200 

Afschrijvingen 19.800 19.800 20.700 

Huisvestingslasten 54.200 54.200 54.200 

Overige instellingslasten 53.200 55.700 55.700 

Totaal lasten 602.300 605.800 613.800 

    

Saldo baten en lasten 0 -3.500 3.900 

    

Saldo financiële baten en lasten 0 0 0 

    

Totaal resultaat 200 -3.500 3.900 

 
De tabellen 6 en 7 laten zien dat de school in een 
stabiele financiële situatie verkeert. De komende 
jaren komt de begroting rond de nullijn uit.  
De reserves van de school zijn op orde, hoewel het 
weerstandsvermogen nog iets verder aangevuld 
kan worden. Dit zal bij de begroting 2018 
meegenomen worden. 
De meerjarenonderhoudsplanning is via de 
voorziening onderhoud meegenomen in de 
meerjarenbegroting. 
De komende drie jaren staan weinig investeringen 
op het programma, behalve in totaal € 32.000 aan 
investeringen in lesmethoden. 
 
Voor het financiële deel is een deel opgenomen uit 
de toekomstparagraaf van de begroting 2017:  
 
‘De Joos van Larenschool heeft een goede financiële 
basis voor wat betreft de reserves. 
De meerjarenbegroting geeft aan dat de kosten de 
komende jaren verder oplopen. In 2021 dalen de 
kosten doordat de extra incidentele dotatie aan de 
voorziening onderhoud vanaf dat jaar vermindert.’  
 
De financiële toekomst van de school is op dit 
moment solide. De school loopt voor zover we nu 

kunnen nagaan geen onverantwoorde risico’s. Er 
zijn (bijna) voldoende reserves. De 
meerjarenbegroting baart geen zorgen.  
 

Risico’s 

Het uitvoerend bestuur heeft in 2013 een financieel 
beleidsplan vastgesteld. Daarin zijn regels 
opgenomen rondom de organisatie van de financiën 
en protocollen ter bewaking van de rechtmatigheid 
en doelmatigheid van de financiën. Begin 2017 
wordt dit financieel beleidsplan herzien en 
aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. 
 
De algemeen directeur heeft tot taak de wettelijke 
veranderingen en veranderingen in de cao te 
signaleren en te beoordelen op relevantie voor de 
school. De schooldirecteur heeft vervolgens de taak 
relevante wettelijke veranderingen te 
implementeren. De belangrijkste wettelijke 
veranderingen die in 2016 speelden waren 
betroffen de Wet Werk en Zekerheid en de Wet 
Versterking Bestuurskracht. Ook heeft de algemeen 
directeur zich binnen een werkgroep van de VGS 
bezig gehouden met de mogelijke veranderingen 
die de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen met 
zich mee zal brengen. Bij aanvang van het 

Tabel 7 Meerjarenbegroting 2017 zoals vastgesteld door het bestuur van de Joos van Larenschool 
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schooljaar 2016/2017 heeft de school de contracten 
voor vervangers aangepast volgens de WWZ.  
 
Daarbij is wel meer risico voor de school ontstaan, 
namelijk door de aanname van meer vast personeel. 
Ook is de school overgegaan op de 40-urige 
werkweek, volgens de geldende schoolafspraken. 
Met het administratiekantoor is een SLA afgesloten 
die ervoor zorgt dat de administratieve procedures 
rondom betalingen en verwerking van de overige 
financiële gegevens zijn gewaarborgd. De 
betalingen vinden plaats via een digitale applicatie 
waarin ook voor de benodigde autorisaties wordt 
gezorgd. 
In het financieel beleidsplan is een inschatting 
gemaakt van het minimale weerstandsvermogen op 
grond van risico’s. Dit zijn de financiële basisrisico’s 
van de school. Indien deze risico’s optreden, kan het 
 
 
 

weerstandsvermogen aangewend worden om deze 
risico’s af te dekken. De opbouw van het 
weerstandsvermogen is weergegeven in een bijlage 
bij het Financieel beleidsplan. 
 
In de toelichting op de begroting wordt in een 
risicoparagraaf weergegeven welke specifieke 
risico’s de school in het begrotingsjaar loopt. 
Hieronder worden deze risico’s voor 2016 
geëvalueerd qua optreden en beheersing. 
 
In het verslag van de toezichthouders (hoofdstuk 

3) is door de toezichthouder ingegaan op de 

ondersteuning en advisering die zij geeft over 

beleidsvraagstukken. 

 

 

 

Risico Beheersmaatregel Evaluatie 

Er zijn geen subsidies opgenomen die 
niet door middel van een beschikking 
van het CFI zijn toegezegd. Toekomstig 
aan te vragen en te verkrijgen subsidies 
zijn daarom een positief risico.  

N.v.t. 
 

In de eerste helft van 
2016 is de subsidie 
studieverlof vanuit de 
lerarenbeurs besteed. 
Deze was echter begroot. 
Andere subsidies zijn niet 
binnengekomen. 
 

De prognose van het leerlingaantal is 
gebaseerd op de doopcijfers van de 
aangesloten gemeenten. Dit geeft voor 
de komende 4 jaren een vrij duidelijk 
beeld, maar daarna niet. Risico is dat er 
gezinnen vertrekken of bijkomen.  

De directie houdt in een 
werkbegroting binnen het 
lopende boekjaar de 
veranderde prognose van het 
leerlingaantal bij. Daardoor 
wordt het financiële effect 
direct gemonitord. Bij sterk 
afwijkende aantallen wordt 
door het uitvoerend bestuur 
maatregelen genomen. 

Ten opzichte van de 
begroting 2016 zijn er in 
oktober 4 leerlingen 
minder geregistreerd, 
door verhuizing en 
verwijzing / eerder van 
school gegaan. De 
komende jaren blijft de 
school stabiel qua 
leerlingaantal. 

De provincie Zeeland heeft te maken 
met behoorlijke krimp. Op dit moment is 
dat nog niet zichtbaar op onze school, 
maar op termijn kan dat zeker wel tot 
een kleinere schoolomvang leiden.  

De directie houdt de 
doopcijfers goed in de gaten 
en heeft zodoende vier jaren 
om op komende krimp te 
anticiperen. 

Vanaf 2020 lijkt het 
aantal leerlingen iets af 
te nemen, maar de 
school heeft nu relatief 
veel leerlingen, dus gaan 
we voorlopig weer terug 
naar normaal.  

De Joos van Larenschool wordt in stand 
gehouden door een overeenkomst 
gemiddelde schoolgrootte die afloopt 
per augustus 2017. Inmiddels is er een 
principe overeenkomst om deze met 
behulp van de Ds. G.H. Kerstenschool te 
Borssele te verlengen, maar die 
overeenkomst is nog niet getekend.  

De directie zal toezien op het 
proces om te komen tot een 
nieuwe overeenkomst 
gemiddelde schoolgrootte van 
2017-2027. In 2016 zullen de 
handtekeningen gezet moeten 
worden. 

De overeenkomst is op 
15 december 2016 
getekend door de drie 
deelnemende 
schoolbesturen, daarmee 
kan de school 
voortbestaan tot DV 
augustus 2027. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 166.886     182.677     

166.886         182.677         

Vlottende activa

Vorderingen 29.973       30.269       

Liquide middelen 261.612     200.074     

291.585         230.343         

Totaal 458.471         413.020         

PASSIVA

Eigen vermogen 374.453         334.533         

Voorzieningen 42.006          20.669          

Kortlopende schulden 42.012          57.818          

Totaal 458.471         413.020         

20152016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

Baten

Rijksbijdragen 626.854         602.100         570.082         

Overige baten 8.829            7.500            15.811           

Totaal baten 635.683         609.600         585.892         

Lasten

Personeelslasten 475.750         462.800         466.343         

Afschrijvingen 22.998          19.800          23.856           

Huisvestingslasten 44.411          46.100          24.502           

Overige lasten 53.272          56.500          56.813           

Totaal lasten 596.432         585.200         571.515         

Saldo baten en lasten 39.252          24.400          14.378          

Financiële baten en lasten 669               700               1.289            

RESULTAAT BOEKJAAR 39.920          25.100          15.667          

2016 Begroting 2016 2015
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 39.252       14.378       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 22.998       23.856       

- Mutaties voorzieningen 21.337       2.995         

44.335       26.851       

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 296           5.626         

- Kortlopende schulden 15.807-       4.491         

15.511-       10.117       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 68.076       51.346       

Ontvangen interest 669           1.289         

Totaal 669           1.289         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 68.745       52.635       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 7.207-         44.622-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 7.207-         44.622-       

Mutatie liquide middelen 61.538       8.013         

2016 2015
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur het afschrijvingspercentage vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

% %

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 5,0 - 10,0

Permanente gebouwen 2,5 - 5,0 Inrichting speellokaal 5,0

Noodlokalen 6,7 Vloerbedekking 5,0

Houten berging 6,7 ICT 20,0 - 33,3

Dienstwoning 2,5 Printers 20,0

Terreinen 0,0 Bekabeling 7,1

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 5,0 Leermethoden 12,5

Docentenset 5,0 Software bij methoden 12,5

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 4,2 Vervoermiddelen 12,5

Kasten 5,0 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 6,7

Overig 5,0 Betegeling schoolplein 6,7

Keukenapparatuur 10,0 Overige materiële vaste activa 6,7

Digitale schoolborden 10,0 Zonnepanelen -

Vlottende activa

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2016-2017 dat betrekking heeft op 2016 en de in 2016 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

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

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

16 mei 2017
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Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 96,6%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

2015

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

59,40%

26,64%

62,65%

2016

0,82

0,91

6,94

6,94

6,28%

0,81

0,86

3,98

3,98

2,67%

33,11%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2016 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2016 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 109.768          45.554            64.214             -                    -                    4.395              59.819           108.868          49.050           

Inventaris en apparatuur 243.554          152.724          90.830             7.207             -                    12.964            85.073           167.978          82.904           

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 104.085          76.452            27.633             -                    -                    5.639              21.994           99.586           77.592           

Totaal 457.407          274.730          182.677           7.207             -                    22.998            166.886          376.432          209.546          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Gebouwen en terreinen 900                900                -                     

Inventaris en apparatuur 82.783           82.783            -                     

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 4.499             4.499             -                     

Totaal 88.182           88.182            -                     

Vorderingen

Debiteuren 410                -                    

OCW/EZ 28.810            27.486           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten -                    1.809             

  Overige overlopende activa                 752 974                

Overlopende activa 752                2.783             

Totaal 29.973            30.269           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 261.612          200.074          

Totaal 261.612          200.074          

Materiële vaste activa

2016 2015

2016 2015
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 177.356          26.480            -                    203.836          

177.356          203.836          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 85.512           8.516              -                    94.028           

85.512           94.028           

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 71.665           4.924              -                    76.589           

71.665           76.589           

Totaal 334.533          39.920            -                    374.453          

Toelichting overige mutatie eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 4.707              -                    -                    260                4.447             -                    4.447             

Voorziening voor groot onderhoud 15.962             25.490           3.893             -                    37.559           623                36.936           

Totaal 20.669             25.490           3.893             260                42.006           623                41.383           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 4.707              -                    -                    260                4.447             -                    4.447             

4.707              -                    -                    260                4.447             -                    4.447             

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.438              9.511             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.806            21.551           

Schulden terzake van pensioenen 4.026              4.194             

Overige 854                2.257             

Overlopende passiva

  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt * -                    6.660             

  Vakantiegeld en -dagen 14.887           13.645           

Overlopende passiva 14.887            20.304           

Totaal 42.012            57.818           

De bestemmingsreserve personeel is gevormd ten behoeve van het minimaal benodigde weerstandsvermogen uit personele risico's.

2016 2015

Stand per 31-12-2016Stand per 1-1-2016
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* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Lerarenbeurs 15/16             11.386             11.386 

Totaal             11.386             11.386 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

Nvt -                -                -                 -                

Totaal -                -                -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2015

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2016

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

Nvt -                -                -                 -                -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 

gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals 

bedoeld in artikel 8 van de cao.

In de statuten van het Cooperatief verband van Chr. scholen op g.g. regio Zuid-West (artikel 8) is opgenomen dat de leden in gelijke 

delen aansprakelijk zijn voor tekorten die optreden in de exploitatie. 

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in de staat van 

baten en lasten worden verantwoord.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 571.556         535.500         507.690         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 6.660             6.600             7.772             

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 10.977           24.400           9.733             

17.636           31.000           17.504           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 37.662           35.600           44.887           

Totaal 626.854         602.100         570.082         

Overige baten

Verhuur 495                -                    -                    

Ouderbijdragen 4.895             -                    5.555             

Overige

  Bestuursbaten 2.713             5.000             3.696             

  Zorgmiddelen WSNS -                    -                    291                

  Overige baten personeel -                    -                    4.500             

  Overige 726                2.500             1.769             

3.439             7.500             10.256           

Totaal 8.829             7.500             15.811           

Begroting 2016 20152016
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Begroting 2016 20152016

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 286.780         273.002         273.995         

Overige looncomponenten 67.091           58.136           63.620           

Sociale lasten 48.287           46.102           44.823           

Pensioenpremies 37.640           45.860           40.309           

439.797         423.100         422.747         

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 260-                -                    29-                  

Personeel niet in loondienst 236                500                3.318             

(Na)scholingskosten 6.987             5.000             4.171             

Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 18.972           13.000           11.974           

Kosten werving personeel -                    800                2.719             

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 197                500                7.700             

Representatiekosten personeel 2.287             2.500             1.893             

Kosten federatie 16.618           16.400           14.869           

Overige 683                1.000             386                

45.721           39.700           47.001           

Af: uitkeringen 9.768-             -                    3.405-             

Totaal 475.750         462.800         466.343         

Het aantal personeelsleden over 2016 bedroeg gemiddeld 8 FTE. (2015 8)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 4.395             1.800             4.504             

Inventaris en apparatuur 12.964           12.300           12.836           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.639             5.700             6.516             

Totaal 22.998           19.800           23.856           

Huisvestingslasten

Onderhoud 1.981             6.500             2.252             

Energie en water 9.807             10.000           9.755             

Schoonmaakkosten 3.751             3.300             2.461             

Belastingen en heffingen 1.629             2.000             1.628             

Dotatie voorziening onderhoud 25.490           22.300           6.274             

Tuinonderhoud 1.260             1.000             1.646             

Bewaking/beveiliging 495                500                486                

Overige -                    500                -                    

Totaal 44.411           46.100           24.502           

38



Begroting 2016 20152016

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 10.876           10.000           10.461           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 2.329             2.500             3.085             

Telefoon- en portokosten e.d 1.648             1.500             1.644             

Kantoorartikelen 8                   500                -                    

Stichtingslasten 160                4.500             1.404             

15.021           19.000           16.594           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 715                500                1.247             

715                500                1.247             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 13.603           16.100           16.421           

Computerkosten 8.487             8.500             9.814             

Kopieer- en stencilkosten 5.061             3.500             4.561             

27.152           28.100           30.796           

Overige

Kantinekosten 2.184             1.600             1.626             

Cultuureducatie -                    -                    232                

Schoolkrant 455                700                1.079             

Abonnementen 878                1.500             1.340             

Medezeggenschapsraad -                    -                    21                  

Overige 6.867             5.100             3.877             

10.384           8.900             8.176             

Totaal 53.272           56.500           56.813           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.329             2.500             3.085             

Accountantslasten 2.329             2.500             3.085             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 669                700                1.289             

Totaal 669                700                1.289             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De stichting is aangesloten bij het 

- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'Berséba',

- Cooperatief verband van Chr. scholen op g.g. regio Zuid-West. 

Er bestaat geen overheersende zeggenschap. 

40



WNT-verantwoording 2016 - 30145

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                  0,12                   

Gewezen topfunctionaris nee nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 106.000 € 12.720

Bezoldiging

Beloning € 58.454 € 9.708
Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 6.961 € 1.270

Subtotaal € 65.415 € 10.978

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 65.415 € 10.978

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,0 0,11

Bezoldiging 2015

Beloning € 54.712 € 8.602

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 6.946 € 1.202

Totaal bezoldiging 2015 € 61.658 € 9.804

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 165.901 € 18.249

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag  

van toepassing zijnde regelgeving: 

nvtnvt
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam?

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag is berekend

conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 106000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter

kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

P. Meulmeester B.W. de Leeuw
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie Voorzitter Lid Penningmeester Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 21/06 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 15.900 € 4.995 € 10.600 € 10.600

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 24.885 € 16.590 € 16.590 € 16.590

A.J. Boeder G. van Belzen H.L.M. Meulmeester J. Verhage
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 10.600 € 10.600 € 10.600 € 10.600

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 16.590 € 16.590 € 16.590 € 16.590

M.P. Kole H. van Klinken J. Meulmeester M.J. Kole

43



Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Secretaris

Duur dienstverband 21/06 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 5.634

Bezoldiging

Beloning € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015

Omvang dienstverband 2015 (fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel bezoldigingsmaximum 2015

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? nvt

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering
€ 75.000

Jaar waarin het dienstverband is beëindigd nvt

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 0

-/- onverschuldigd bedrag € 0

Uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2016 € 0

nvt

A. Weststrate
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting tot het verstrekken van 

Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente 

in Nederland, te Arnemuiden 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting tot het verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, 

te Arnemuiden gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting tot het 

verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de 

Gereformeerde Gemeente in Nederland, te Arnemuiden op 31 december 

2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2016 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/EZ 2016.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2016;  

2. de staat van baten en lasten over 2016; 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/EZ 

2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot het verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, 

te Arnemuiden 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.  

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

� het bestuursverslag;  

� de overige gegevens. 

�  

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

informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 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 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-

zaamheden bij de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  



 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Geldermalsen, 16 mei 2017 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA  

 

 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  

 



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2016 ad € 39920 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 26.480      
Bestemmingsreserves publiek 8.516        
Bestemmingsreserves privaat 4.924        

Totaal 39.920      

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Per 1 januari 2017 is er een samenwerkingsovereenkomst van 3 besturen met 3 scholen in Zeeland geëffectueerd. Dit 

betekent dat de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Borssele per 1 januari 

2017 een samenwerking is aangegaan met de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde 

grondslag te Terneuzen en de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag, uitgaande van 

de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Arnemuiden is aangegaan. Deze samenwerking is aangegaan in verband 

met de schaalvergroting enerzijds en de terugloop van het leerlingenaantal anderzijds, er zijn er in 2016 gesprekken 

gevoerd om per 1 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met hierboven genoemde besturen. 

Deze overeenkomst heeft een looptijd van tien jaar en loopt derhalve tot en met 1 januari 2027. Jaarlijks vindt er 

overleg plaats met de besturen en directies van deze scholen. 
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE JOOS VAN LARENSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      626.854 602.100    570.082    

Overige baten 1.221        2.500        6.559        

Totaal baten 628.075    604.600    576.641    

Lasten

Personeelslasten 475.750    462.800    466.343    

Afschrijvingen 20.267      19.800      21.125      

Huisvestingslasten 44.411      46.100      24.502      

Overige lasten 53.112      52.000      55.409      

Totaal lasten 593.541    580.700    567.380    

Saldo baten en lasten 34.535      23.900      9.262        

Financiële baten en lasten 461           700           854           

Netto resultaat 34.995      24.600      10.116      

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE STICHTING

Baten

Ouderbijdragen 4.895        5.555        

Collecten kerken/donaties/giften 2.563        3.661        

Bijdragen overblijven 150           35            

Totaal baten 7.608        5.000        9.251        

Lasten

Kosten begeleiding/ondersteuning -               64            

Lasten leerlingenvervoer -               1.175        

Lasten overblijven 160           60            

Afschrijvingen 2.731        2.731        

Overige lasten -               105           

Totaal lasten 2.891        4.500        4.135        

Saldo baten en lasten 4.717        500           5.116        

Financiële baten en lasten 208           -               435           

Netto resultaat 4.924        500           5.551        

In de stichtingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 

kosten niet onder de stichtingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

2016 Begroting 2016 2015
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