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Voorw oord
Vooru ligthetjaarverslagover2019 vandeVerenigingvoorP rotestantsChristelijkBasisonderw ijs
‘Betrouw en’ teBakkeveen.
Hetdoelvanpubliekverantw oordendooreenonderw ijsinstellingistelatenziendatzijhaar
m iddelenzoeffectiefm ogelijkinzet.Deverantw oordingvanhetfinanciëlebeleidvaneeninstellingis
vastgelegd indejaarstukken.Jaarstukkenzijndedocum entenm etfinanciëleenniet-financiële
verantw oordingsgegevens,dieopgrondvanw ettelijkebepalingendoorhetbevoegd gezagvande
bekostigendeschoolm oetenw ordenopgesteld eningediend bijhetdepartem ent.Dejaarstukken
gaanvergezeld vaneenaccountantsverklaring.
M etditjaarverslaglegthetbevoegd gezagvanhetP rotestantsChristelijkBasisonderw ijste
Bakkeveenverantw oordingaf.Indezinvanverticaleverantw oordingnaarhetM inisterievanO CW
enhorizontaalnaardeouders,w erknem ersendeM R .
Hetm akenvaneenjaarverslagvooreenbasisschoolblijfteenlastigpuntaangeziendem ateriële
bekostigingperkalenderjaarw ordttoegekendendepersonelebekostigingpercursusjaar.Daarnaast
w ordendeonderw ijskundigeactiviteiteninbeginselaltijd percursusjaargeorganiseerd.
W ew ensenu veelplezierbijhetlezenvanhetbestuurlijkjaarverslag.
N am enshetbestuurvanCBS Betrouw en,
W .Jongsm a
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HO O FDS T U K 1 -A L GEM EN EIN FO R M A T IEEN GEVO ER D BEL EID
1.1 -Juridischestructuur
Bevoegd gezag(hiernatenoem en:BG)betreffendebasisschoolBetrouw enteBakkeveenishet
bestuurvandeVerenigingvoorP rotestantsChristelijkBasisonderw ijs“ Betrouw en” (VP CB)te
Bakkeveen.Hetbestuursnum m ervanhetBG is30051.HetBR IN -num m ervandeschoolis00DA.
DeverenigingstaatingeschrevenbijdeKam ervanKoophandelondernum m er40003953.
Hetbevoegd gezagisverantw oordelijkvoorhetbeheervandegebouw endiejuridischeigendom zijn
vandevereniging.
1.2 -Doelstelling
DeverenigingheefttotbelangrijkstedoeldeinstandhoudingvanP rotestantsChristelijk
basisonderw ijs.HetBG zieteroptoedathetonderw ijsvaneengoedekw aliteitisinBakkeveen.De
verenigingisaangeslotenbijdeVerenigingChristelijkeS cholenO psterland(VCS O ).Zow elde
directeurvandeschoolalséénvandebestuursledenbezoektdevergaderingenvandeVCS O ,een
sam enw erkingtussenvijfChristelijkebasisscholeninO psterland diezichinzetvoorcollectieve
belangenvanhetchristelijkeonderw ijsindegem eenteO psterland.
S chooldoelstelling
Hetuitgangspuntvanonschristelijkonderw ijsis:
W ijproberendekinderenduidelijktem akendatdeaardegeschapenism etdebedoelingdat
m ensenervoorzorgendathetleefbaarisenblijft.
Hetbetekentdatw ijrespectvolm etelkaarenm etdew ereldom gaan.
Datbetekentvoordeschoolinhaargeheeldatm en,zow elleerlingalsleerkracht,iederlid vande
schoolgem eenschap,zorgdraagt,m eeleeftenom zietnaareenander,denaaste.
Eeniederdoetertoe!
Hetm aandblad Kind opM aandaggebruikenw ealsrichtlijndoordeheleschool.W ijstartendew eek
gezam enlijkm eteenw eekopening.Driekeerperw eekw ordtereenbijbelverhaalverteldvolgens
hetroostervanKindopm aandag,onzegodsdienstm ethode.
W ijlerendekinderenookdaterverschillenzijntussendem ensenenhunopvattingentenaanzien
vangeloofszaken.
M ottovanonsonderw ijs:‘Erism eertussenlezenenschrijvenendatm aaktonsbijzonder.’
1.3 -P CBO Bakkeveen
DeverenigingvoorP rotestantsChristelijkO nderw ijsteBakkeveenenom strekenexploiteertéén
regulierebasisschoolinBakkeveen.
Hetvoltalligebestuurvandeschoolverenigingbestaatm om enteeluitdrieledenenééninterim
bestuurder,diedoorledenuitdeledenzijngekozenenisw erkgevervandeleerkrachtenenoverig
personeelvandeschool,w aaronderdedirecteur.Hetbestuurhandeltinhaarbestuursfunctienaar
degrondslagvandevereniging,zoalsvastgelegd indestatuten.Elkbestuurslidvervulthaartaken
vooreenperiodevanvierjaar.
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Dagelijksbestuur-uitvoerendebestuurders
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P enningm eester:
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W illem Jongsm a

AntoinetteBos
BaukeJeninga
GosseKooi

Erzijninhetverslagjaargeenw ijzigingengew eestindestatutenvandevereniging.
Verantw oordingoverhetgevoerdeschoolbeleid vindtplaatsaandeM R .Daarnaastkentonzeschool
eenoudercom m issiediew ordtbetrokkenbijdepraktischevragenenzakenvanschool.Jaarlijks
w ordttijdensdealgem eneledenvergaderingdoorm iddelvandeverslagleggingverantw oording
afgelegd aandeleden.
1.3.1 S am enw erkingsverbanden+ Codegoed bestuur
Deverenigingislid vandeVerenigingChristelijkeS cholenO psterland (=VCS O )enkrijgtvandaaruit
ondersteuningopbestuurs-enm anagem entniveau.
DeVCS O behartigtdebestuurlijkesam enw erkingenzorgtervoordatdekleinescholeninO psterland
kunnenblijvenbestaan.Hetgeheelw ordtaangestuurd dooreeneigenbestuur.
DebestuursdirecteurW illem Jongsm abehartigtoverkoepelendezakenvoordevijfscholen. De
bestuursdirecteurlegtverantw oordingafaanhetVCS O -bestuur.
VCS O O psterland heeftsam enm etstichtingCom prix endeT jongew ervenvoordeondersteuningin
hetbehalenvandedoelenP assendO nderw ijshetondersteuningsteam deS tipeingericht(zie1.4.1).
Daartoezijnverschillendem edew erkersindienstvandegroepscholen,zoalseenorthopedagoog,
eencoördinerend internbegeleidereneengedragsspecialist.Dem iddelenw ordenvooreen
belangrijkdeelrechtstreeksindescholengezet.
Deverenigingheefthaaradm inistratievetakenvooreenbelangrijkdeeluitbesteed aanhet
onderw ijsbureau M eppel(=O BM ).Hetbestuurkanookgebruikm akenvandeoverige
dienstverleningvanhetO BM zoalsadviseringenjuridischeondersteuning.Eriseengoedoverleg
m etdem edew erkersvanhetO BM endejaarlijkseevaluatievandeadm inistratieveprocessenis
positief.Deafsprakenw ordengoed nagekom enendeplanningw ordtgehaald.
DeschoolisaangeslotenbijVerus(VerenigingvoorChristelijkonderw ijs).Dezeorganisatiekom top
voordebelangenvanhetP rotestantsChristelijkO nderw ijs.Veruskanhetbestuuralsw erkgever
ondersteuninggevenopdiversegebieden.
DeschoolislidvandeP O -raad.DeP O -raadonderhandeltnam ensdew erkgeversm etde
w erknem ersorganisatiesoverdeCAO enm etdeaansluitingbijdeP O -raad isdelandelijkeCAO
autom atischookvantoepassingvooronzeschool.
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1.4 -Gevoerd onderw ijsbeleid 2019
1.4.1 O nderw ijskundigeorganisatie
O pBetrouw enw ordtgew erktm etdrieclusters:




O nderbouw : degroepen1/2 en3/4 (opw oensdagw ordtgroep3/4 gesplitst)
M iddenbouw : degroepen5/6
Bovenbouw : degroepen7/8.(O pdonderdagochtend w ordtgroep7/8 gesplitst)

Dedirecteinstructiew ordtalsdem eestefficiënteonderw ijsvorm ingezet.N adeinstructie,diew erkt
m etdrieinstructieniveaus,w ordtdeleerstofgedifferentieerdverw erkteniserruim tevoor
verlengdeinstructieenpre-teaching.Degebruiktem ethodiekenvoldoenallem aalaandekerndoelen
enw ordencyclischvervangen.Deresultatenvanhetonderw ijsw ordenm etbehulpvanhet
leerlingvolgsysteem CIT O nauw keuriginkaartgebrachtengeanalyseerd.O pbasisvandeze
(trend)analysew ordthetonderw ijsaanbodvoortdurend bijgesteldom zogoedm ogelijkopde
leerbehoeftevandeleerlingenaftestem m en.DeCIT O -leerlingvolgsysteem toetsenw ordeninde
groepen3 totenm et8 injanuarienjuniafgenom en.
DeextrazorgfaciliteitenvanCBS Betrouw enw ordendaaringezetw aarzehetm eestnodigzijn.Dit
gebeurtdoorm iddelvanondersteuningvandeInterneBegeleider,R em edialT eachingactiviteiten
binnenofbuitendeklasenm etdeinzetvaneenonderw ijsassistentenstagiaires.
Binneniedereklaszijnerkinderendiebovenofonderhetbasisprogram m ascoren.Voorkinderen
m etleerproblem enw ordtw aarnodigdeleerstofaangepastenextrahulpgeboden.Datgeldtook
voordekinderendiebovengem iddeld presteren.Dezekinderenkrijgenextraleerstofaangeboden
enw aarditstructureelis,w ordtereveneenseenhulpplanopgesteld.Vooreenkleinegroepvan
dezeleerlingen,dieaandedaarvoorgesteldecriteriavoldoen,isereenaanbodm etm eeruitdaging
buitendeklasm ogelijk.Vanafdeherfstvakantieiseréénkeerperw eekeenplusgroepvoorde
bovenbouw .
‘Erism eertussenschrijvenenlezenendatm aaktonsbijzonder.’
Hetuitgangspunt‘Iniederkind zittalent’ w ordtooktoegepastbijextraactiviteitenzoalshetw erken
indisciplinesopdezgn.cream iddagendietw eekeerperjaarzeskeerachterelkaarop
donderdagm iddagw ordengehouden.Daarinm aghetkind zelfzijn/haarkeuzeuitvoeren. O okdeop
donderdagm iddagaanw ezigeleerkrachtenkiezeneenactiviteitw elkezijgraagaandekinderen
w illenaanbiedenenzelfookleukvindenom tegeven.Hierdoorisersprakevaneenw inw insituatie.
Hiernaastw ordtgebruikgem aaktvanexternepartijeneneventueeloudersom eenaantrekkelijken
gevarieerd aanbodvanactiviteitentekunnenaanbieden.
W ehebbent.a.v.technieknaasthetaanbodvantechniekindem ethodeBlink,gekozenvoorde
structureleinzetvaneentechniekdocentinallegroepen.DeheerHansHollanderisalsZZP ’er
hiervoorbeschikbaar.Deresultatenhiervanzijnpositieftenoem en.
O pdinsdagm iddagkrijgendeleerlingenvangroep5 totenm et8 tijdensschooltijd driekw artier
schaaklesvangastdocentW im Visser. Enalleleerlingenvangroep6 totenm et8 speleninhet
schoolorkest.Erw ordtelkew oensdagochtend driekw artiergeoefend m ethetschoolorkestonder
begeleidingvandeleerkrachtvangroep7/8,GertvanEngelenburg.
M uziekim pulsgelden
W ijhebbenvoordriejaarm uziekim pulsgeldentoegezegd gekregen.Dezegebruikenw ijvoor
Algem eneM uzikaleVorm ingingroep4/5,ditw ordtgegevendooreenleerkrachtvanonzeschool
dieeenjaarlangisopgeleid dooreenvakdocent.O okgebruikenw ijdegeldenvooropleidingvande
groepsleerkrachtenenversterkingvanhetschoolorkestingroep6/7/8.
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Handelingsgerichtw erken
Deleerlingenuitelkegroepzijningedeeld indrieleerlijnenn.a.v.onderw ijsbehoeften.Deze
leerlijnenw ordenverantw oordindegroepsplannenendeindividuelehandelingsplannen.De
afsprakenhieroverzijnopgenom eninhetondersteuningsplan.
Deresultatenenopbrengstenw ordennauw keuriggevolgd m etdezgn.trendanalyses(februarien
juni)engroepsbesprekingen(novem ber,januari,aprilenjuni).Ditgeefthetbestuurenhetteam
zichtopderesultatenendestreefdoelendievooronzeschoolgehanteerdw orden.
P assend O nderw ijs– DeS tipe
DeW etP assendonderw ijsisop1 augustus2014 vanstartgegaan.
M etingangvan1 augustus2014 isW S N S O psterw ad,Kam erO psterlandopgegaaninS tichting
S am enw erkingsverband P assend O nderw ijsS W V P O -Friesland [S W V 21.01].
HetS am enw erkingsverband P assend onderw ijsinFryslân21.01,iseensam enw erkingsverband
passend onderw ijsconform deW etP assendonderw ijs.Hetsam enw erkingsverband w ordtals
stichtingopgerichtdooralleschoolbesturenvoorP rim airO nderw ijsenS peciaalO nderw ijsin
Friesland enom vatongeveer500 scholenm etm eerdan62.000 leerlingen.Het
sam enw erkingsverband biedteendekkend netw erkvoorP assendonderw ijsenzorgtvoor
afstem m ingtussenhetbasisonderw ijsenspeciaalonderw ijs.Deprim airetaakishetzorgdragenvoor
(toeleidennaar)toelaatbaarheidsbeschikkingvoorcluster3 en4.Devisievandit
sam enw erkingsverband isteom vatteninéénstatem ent:‘centraalw atm oet,decentraalw atkan’.De
bevoegdheid enverantw oordelijkheid voorP assendonderw ijsligtzoveelm ogelijkbijdeschoolende
ouders.
Hetleverenvanbasisondersteuningiseenm inim um verplichtingvoordeschoolbesturen.Deextra
ondersteuningw ordtdoorhetsam enw erkingsverband gedecentraliseerdenisaande
schoolbesturen.
HetS tipeteam
VCS O O psterland heeftsam enm etstichtingCom prix endeT jongew ervenvoordeondersteuningin
hetbehalenvandedoelenpassend onderw ijshetondersteuningsteam deS tipeingericht
(w w w .destipe.nl).Voordew erkw ijzeeninform atieverw ijzenw enaarhunsite.
W anneerkanhetondersteuningsteam deS tipeingeschakeld w orden
Indeleerlingbesprekingkanopbasisvanuitgevoerdehandelingsplannenenevaluatiesbesloten
w ordeneenexterndeskundigeinteschakelenom deonderw ijsbehoeftenvandeleerlingduidelijker
inbeeld tebrengenendeondersteuningsbehoeftehierbijteform uleren.
P rocedureaanvraagondersteuningbijdeS tipe.
-leerkrachtvraagttoestem m ingaanoudersom eenhulpvraagbijdeS tipeneerteleggen,deze
aanvraagw ordtdoorbeideoudersenschoolondertekend.
DeS tipebepaaltnadeaanvraagw iehetHGW -trajectgaatbegeleidenenw elktrajectw ordtingezet.
L eerlingenm eternstigem eervoudigebeperkingkunnenm eteendoorverw ezenw ordennaarde
Com m issievanAdviesP O Friesland.
O udershebbenuiteraardookhetrechtom eenexternonderzoekopeigeninitiatieftelaten
plaatsvinden.Ditgaatdanbuitenschoolom .Dekostenvooreendergelijkonderzoekzijndanook
geheelvoorrekeningvandeouders.
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P assend O nderw ijsenzorgplicht
S choolbesturen hebben een w ettelijke zorgplicht.Zijm oeten vooralle leerlingen die op de school
w orden aangem eld ofalstaan ingeschreven zorgen voorpassend arrangem ent van onderw ijsen
(leerlingen)zorg.Datw ilzeggen:hetaanbod m oetpassend zijn en aansluiten op de ontw ikkeling van
hetkind,dem ogelijkhedenvanhetpersoneelendew ensenvandeouders.
Erzijn3 m ogelijkheden:
-eenaanbodopdeeigenschool(deschoolvanaanm elding);
-eenaanbodopeenanderereguliereschool
-eenaanbodopeenschoolvoorspeciaal(basis)onderw ijs.
M etdezorgplichtw ildeoverheid voorkom endatkinderenthuiskom entezitten.
O nderw erpendievanuitdeS tipem etdeIb’erszijnbehandeld in2019:
AP K-P arnasSys
L eesopbrengsten(BO U W !)
endem eldcode
EneenaantalIb’ers,w aaronderdeIb’ervanBetrouw en,zijnnaareenIb-daginEdegew eest
1.4.2 P ersoneelsbeleid
Deuitvoerendetakenvanhetpersoneelsbeleid zijnviahetm anagem entstatuutgedelegeerdaande
directeur.Deform atieom vangw ordtdoorhetBG vastgesteldevenalsvoorkom endebenoem ingen.
Erisaandachtenzorgvoorscholing-enverzuim beleid.
Hetbevoegd gezagstreefternaarvoorhaarpersoneeleenaantrekkelijkew erkgevertezijn.
Zijdoetditonderm eerdoorhetvoerenvaneenIntegraalP ersoneelsBeleidw aarbijevt.extra
beloningenvoorpersoneelm ogelijkzijnbijspecifieketaakvervullingen,alsm ededoorhetaanbieden
vancursussen.
Deleerkrachtenbeschikkenovereenlerarenportfolio.Zijzijnhierzelfverantw oordelijkvoor.De
team ledenonderhoudeneenP ersoonlijkO ntw ikkelingsP lan.HetP O P endanm etnam ehet
persoonlijkactieplanisonderdeelvandefunctioneringsgesprekken.
Degesprekkencyclusrichtzichdekom endejarenopverdereprofessionaliseringvandeleerkrachten.
A llocatiem iddelen
Deverenigingbestaatuit1 school,w aardooralletoegekendeonderw ijsm iddelenopdeschoolzelf
w ordeningezet.
O nderw ijsachterstandenm iddelen
Deverenigingontvangtgeenm iddelenvooronderw ijsachterstanden.
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W erkdrukgelden
Hetteam heeftaangegevendatdew erkdrukgeldeninhetseizoen2019/2020 gebruiktw ordenvoor
deextrabenoem ingvaneenonderw ijsassistent.Deonderw ijsassistentheeftinhetschooljaareen
benoem inggekregenvoorFte0,
4.Deonderw ijsassistentw erkttaakondersteunend voorde
leerkrachtenenbegeleidtleerlingenindividueelengroepjesleerlingen.O okisdoorhetteam
aangegevendatdegroepsplan-enleerlingbesprekingennaschooltijdw erkdrukverhogend zijn.
Hiervooriseenleerkrachtvoorfte0,
2 benoem d diedeleerkrachtenkanvervangen,w aardoordeze
gesprekkenonderschooltijd kunnenw ordengevoerd.Deoverigedagenvandezeleerkrachtw orden
besteedaanhetopsplitsenvangroepenenhetverzorgenvanextrataken.
Bestedingscategorie
Budgetaanpakw erkdruk2019
P ersoneel
- O nderw ijsassistent
- L eerkracht

Besteed bedrag
2019
€ 12.217
€ 12.217

T oelichting

DeP -M R heefthaarinstem m inggegevenvoorbovenstaandebestedingvandew erkdrukgelden.
N iet-financiëlem aatregelen
Erzijn,m etuitzonderingvangesprekkenoverdew erkdrukm ethetpersoneel,in2019 geenextra
niet-financiëlem aatregelengenom enom dew erkdrukteverlichten.
1.4.3 O pbrengsten
Vorderingenopbasisvanleerlingvolgsysteem :
Vanafgroep3 totenm etgroep8 w ordenjaarlijkstw eem aaldetoetsenvanhetleerlingvolgsysteem
vanCIT O afgenom en.Hierm eekrijgenw ezichtophetleerrendem entvandeleerlingentenopzichte
vandenorm lijn.
Indegroepen1 en2 w ordthetkleutervolgsysteem DO R R gebruikt.
O pbrengsten
Deopbrengstenvanhetonderw ijslatenzichnieteenvoudiginkaartbrengendooralleende
uitstroom cijfersvangroep8 tepubliceren.Hetdoetnochdeschool,nochdeleerlingenrechtom
alleenopbasisvandezecijfersconclusiestetrekkenoverdeonderw ijskw aliteit. CBS Betrouw enis
eenschoolw aarinverschillendezorgleerlingeneenplaatsvindenendiezichbinnendegroepenop
eeneigenniveau entem pokunnenenm ogenontw ikkelen.
Kinderenlerenineenheterogenegroepom gaanm etdeonderlingeverschillenvanm ensenenhun
capaciteiten.Erw ordenzeldenkinderennaarhetspeciaalonderw ijsverw ezen.P asw anneerde
m ogelijkhedenvaneigenleerlijnenbinneneengroepuitgeputzijnkan,ingoedoverlegm etde
ouders,hiervansprakezijn.O nderm eerhierdoorontstaateensterkw isselend beeld t.a.v.de
uitstroom naarhetvervolgonderw ijs.Deuitstroom issterkafhankelijkvandestartcapaciteitenvan
deleerlingenendegroepsgrootte.Hetisdaardooronjuistom eengem iddeld cijferteberekenenvan
detoetsresultatenvangroep8 alsverantw oordingvandeopbrengsten.
Doorverw ijzingVO
Dedoorverw ijzingvanleerlingennaarhetvoortgezetonderw ijsoverdejaren,isaangegevenin
figuur1.Degegevensdiew ijtotdriejaarnahetverlatenvanonzeschoolontvangenvanhet
voortgezetonderw ijs,zijnconsistentm etonzedoorverw ijzingsadviezen.
Voordoorverw ijzinggebruikenw ijhetCIT O -leerlingvolgsysteem ,DeDrem peltoets(Boom test
uitgevers),hetDrem pelonderzoek678 vanT onKapingaendeP laatsingsw ijzer.
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Figuur1 U its
troom leerlingen:
U itstroom
cursusjaar:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

VS O

P raktijk- VM BO
VM BO
onderw ijs (basisberoep (kaders)
beroepsgericht)
1
1
2
2
1
2
1
3

VM BO
(theoretisch) HAVO

VW O

2
2

2
4

4
4

7
3

2
4
1
1
1

1.4.4 O nderw ijsinspectie
Hetlaatsteinspectiebezoekdateertvanapril/m ei2017.Inhetkadervanhetvierjaarlijksonderzoek
isergekekennaardekw aliteitvanhetonderw ijs,het(extra)aanbodenhetschoolklim aat.W ij
scoordenopalleonderzochteonderdelenvoldoendeenophetextraaanbod goed.
Derapportenvandeinspectieoveronzeschoolzijnterugtelezenopdew ebsitevandeschool
w w w .betrouw en.nlendew ebsitevandeonderw ijsinspectie.
1.4.5 O nderw ijskundigezaken
InvesteringenICT
Deinvesteringenin2019 zijnvooralgerichtgew eestophetvervangenvandedoorleerlingen
gebruiktecom putersinhetlokaaldoorall-in-onecom puters.Endevervangingvanenkelelaptops.
Deleerkrachtenhebbensam enm ethetbedrijfT aal&digitaaleennieuw ew ebsiteontw ikkeld in2019.
CBS Betrouw enis‘dBosschool’.
Vanaf29 septem ber2014 isCBS Betrouw eneendBosschool. "dBos"staatvoor‘debibliotheekop
school’.Inseptem ber2017 isditcontractm etdriejaarverlengd.M etde‘Bibliotheekopschool’
w erktdebibliotheekstructureelsam enm etonzeschoolaantaalontw ikkeling,leesbevorderingen
m ediaw ijsheidvankinderen.Doeliskinderentestim ulerenom m eertelezen,opschoolenthuis.
W antlerenbegintbijlezen.W iekanlezenentekstenbegrijpt,kankennisverw ervenenzich
ontw ikkelen.Eengoedetaalbeheersingzorgterim m ersvoordatkinderenbetrokkenzijnbijw ater
om henheengebeurt.W ijevaluerenelkjaarm eteenm edew erkervandebibliotheekZuid O ost
Friesland deoponzeschooluitgevoerdeactiviteiten.O okheeftonzeschoolin2019 m eegedaanaan
eenpilotom nietgem otiveerdeleerlingenzelfstandigaanhetlezentekrijgen.
Fides:sam enbouw enaanzelfvertrouw en
Inapril2014 hebbenw ehetcertificaatFidestraining‘Ikm aakm ijsterk'ontvangen.W ijhebbenin
2019 eenherhalingscursusgevolgd bijFidesN oordm etalsgevolgdathetcertificaatw eertw eejaar
geldigis.M etkinderen,oudersenleerkrachtenw erktdeschooliederedag aanzelfvertrouw enen
w eerbaarheid,zodatzijdurvenvertrouw enophuneigenm ogelijkhedenenzichzostaandew etente
houdenineensteedsveranderendew ereld.DeFidesm ethodiekgeeftviasim pele,praktischeen
zichtbarem aniereninzichtinjezelfenjeom geving.
DeFidesm ethodiekm aaktgebruikvanzevensym bolen:zoalsdeballon,dom ino,sleutelbos,okéojee.(Zieookw w w .fidesnoord.nl)
Dezesym bolenw ordenaandeoudersuitgelegd indenieuw sbriefenopdew ebsite.O okhebbenalle
oudershetboek‘Zom aakikm esterk’ gekregen.Ditboekbehoortbijdefidesm ethodiekengaat
overzelfvertrouw enenw eerbaarheid.
Inhetkadervanw eerbaarheid hebbendegroepen3 t/m 8 innovem berendecem ber2019
schooljudolessengehadm etalsthem a‘respect’.
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M ethodes
Inaugustus2018 zijnw ijgestartm etdem ethodeBlink.Dezevervangtdem ethodeT opondernem ers
bijw ereldoriëntatie.Hetiseenm ethodew aarbijw ordtuitgegaanvandebelevingsw ereldvan
kinderenenw aarzew ordenuitgedaagd om zichzelfendew ereld teontdekken.In2019 hebbenw ij
hetom gaanm etdem ethoderegelm atigteruglatenkom enopdeteam vergaderingen.In2019
hebbenw ijdeEngelsem ethode‘T akeiteasy’ vervangendoor‘Groove.m e’.Ditiseendigitale
m ethodew aarbekende(pop)liedjeshetstartpuntvorm en.
Eenw erkgroeporiënteertzichophetvervangenvandehuidigerekenm ethodeinhet2020.
S ocialeveiligheid
Erhebbenin2019 geenincidentenvoorgedaaninhetkadervandesocialeveiligheid.
O pw ebsitevanCBS Betrouw en(w w w .betrouw en.nl)w ordtdeprocedurevandeklachtenregeling
uitgelegd.Erzijninhetjaar2019 geenklachtenontvangen.
Desocialeveiligheidvandeleerlingenw ordteenm aalperjaargem onitord bijdeleerlingeninde
bovenbouw aandehandvandevragenlijstendiehorenbijZIEN !.Deuitkom stenzijndoorde
leerkrachtenbesprokenm etdeIb’erenw aarnodigzijnafsprakengem aaktoverbetreffende
leerlingen.Dedirecteurheeftderesultatenbinnenhetbestuurbesproken.Deouderskrijgenéén
keerpertw eejaareenenquêteoverdesocialeveiligheid opschool.O okhiervanw ordende
resultatenbinnenhetbestuurbesproken.
Vandalism e
In2019 hebbenw ijaanm erkelijkm inderlastgehadvanvandalism edanindevoorgaandejaren.Eris
tw eekeeroverleggevoerdm etdegem eente,dew ijkagent,CodeHansenverschillendepartijenuit
Bakkeveen.
Continurooster
W ijw erkenm eteencontinurooster.O pm aandag,dinsdag,donderdagenvrijdaggaandeleerlingenvan
8.30 uurtot14.15 uurnaarschoolenopw oensdagvan8.30 uurtot12.15 uur.Deleerlingenvangroep1
en2 zijnopvrijdagvanaftw aalfuurvrij.
1.5 -T oekom stparagraaf
Zorgstructuur
In2014 isP assend O nderw ijseenfeitgew orden.HetS choolondersteuningsprofiel(=S O P )voorde
school,datressorteertonderhetexpertisecentrum DeS tipeenhetS W V Fryslân,isgoedgekeurd.Het
S O P isindecem ber2018 geüpdatetenisgeï
ntegreerd inhetzorgplan2017 – 2020.Dezeistevinden
oponzew ebsite.
VCS O -sam enw erking
VijfbasisscholeninO psterland w erkensam en.Zehebbeneenbestuursdirecteur,W illem Jongsm a,
aangesteld.Dezevertegenw oordigtdedirecteurenbijverschillendepartijen,zoalsdegem eente,de
openbarekoepelCom prix enO nderw ijsbureau M eppel.Eénkeerperjaarm aaktde
bestuursdirecteureenm anagem entrapportagevoorCBS Betrouw enenbespreektdezem ethet
bestuur.
Dehuidigesam enw erkingsvorm zorgtvooreengoedeonderlingeafstem m ingtussendescholenop
hetgebiedvankw aliteitsbeheer.Doorhierookvanbuitenschooloptoetezienkanhet
toezichthoudend bestuurhaartaakbeteruitvoeren.In2018 zijnw ijgestartm etvisitatiesdoorde
directeurenenIb’ersopdecollega-scholenbinnenhetVCS O .Inm aart2019 isCBS Betrouw endoor
driecollega-directeurenendeib’ervandebasisschooluitGorredijkbezocht.Hetrapportende
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aanbevelingenzijnbinnenhetteam besprokenenm eegenom eninhetjaarplan2019/2020.O okis
hetrapportbesprokenm ethetbestuur.
Kw aliteitsbeleid
Hetkw aliteitsbeleid iseropgerichtdatw eonzedoelengoed stellenenbijstellenw aardatnodig
blijkt.
O pschoolniveau w ordtgebruikgem aaktvanhetpakketW erkenM etKw aliteitskaarten(=W M K).M et
ditinstrum entw ordendeproceduresendoelenineenvierjarencyclusbew aaktviadestappenP lan
 Do  Check Act.Eenw erkcyclusdieopallew erkniveausterugtevindenis,zow elop
individueelkindniveau,groepsniveau alsopschoolniveau.Injanuari2019 isdequickscant.a.v.zeven
onderw erpenafgenom en.Dezequickscanisbesprokenopdeteam vergaderinginfebruari2019 en
debestuursvergaderingvanm aart2019 enhieruitzijnaandachtspuntengekom endiem eegenom en
zijninhetjaarplanvoor2019/2020.
O m goed zichtopdekw aliteittehoudenw ordenderesultatenvandetoetsengoed geanalyseerd
zow elopgroepsniveau alsopschoolniveau.DeIb’erbespreektderesultatenm etdeleerkrachten
afzonderlijkeninteam verband.N .a.v.deresultatenw ordenafsprakengem aaktom w aarnodigde
resultatenteverbeteren.
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Hoofdstuk2 -Continuï
teitsparagraaf
2.1-P ersoneelenleerlingen
Inonderstaandoverzichtstaandekengetallenw eergegevenvoorpersoneelenleerlingenaantallen
voordekom endejaren.
O pnieuw kreegdegem eenteO psterland tem akenm etdezgn.krim p,w aarbijm oetw orden
aangem erktdathetbijzonderonderw ijsnogeenhelelichtegroeikende.Deverw achtingisdatde
algeheeldalendetrend zichvoortzetindekom endejaren.W ijzijnditjaarvan61 naar52 leerlingen
gegaanopdeteldatum 1 oktober.Eriseengrotegroep8 naarhetvervolgonderw ijsgegaanenook
zijnerenkelekinderennaareenanderdorpverhuisd.Dekom endejarenzalhetleerlingenaantalop
CBS Betrouw enlichtblijvendalen.
Depersonelebezettingzalna2019/2020 verderafnem en.
-Bestuur/M anagem ent
-P ersoneelprim airproces
-O ndersteunendP ersoneel
T otaalfte
L eerlingaantallen

2018
0,
60
5,
48
0,
22
6,
30
61

2019
0,
60
4,
96
0,
46
6,
02
52

2020
0,
60
4,
58
0,
33
5,
51
48

2021
0,
51
4,
18
0,
2
4,
89
46

2022
0,
40
4,
18
0,
2
4,
78
45

2023
0,
40
4,
18
0,
2
4,
78
49

2024
0,
40
4,
18
0,
2
4,
78
48

Aandeschoolw arenin2019 devolgendepersoneelsledenverbonden:
Directeur
internbegeleidertevensleerkrachtgroep5/6
T w eeleerkrachtengroep1/2
L eerkrachtgroep3/4
L eerkrachtgroep5/6
T w eeleerkrachtengroep7/8
O nderw ijsassistent
2.1.1 P ersoneleontw ikkelingenin2019
Eénleerkrachtvanuitdefusiem etCBS deFoarikker,isvanafaugustus2014 gedetacheerd naarCBS
DeO pdrachtinU reterp.Dezeleerkrachtkrijgtvanaf1 augustus2020 eenbenoem inginU reterp.
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2.1.2 Ziekteverzuim
In2019 haddenw ijeenziekteverzuim van2% .Vanafhalfnovem berisonzerIb’er/leerkrachtgroep
5/6 ziekthuis.Zijw ordtingroep5/6 vervangendoorhaarduo-collegaendedirecteurvervangt
gedeeltelijkdeIB-taken.
Hetiszeerm oeilijkom vervangerstevindenendaarom w ordterm eestaleenberoepgedaanopde
duo-collega’sofdedirecteurgaatzelfvoordegroepstaan.
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2.1.3 P rofessioneleontw ikkeling
Injanuarienfebruari2019 zijnpop-,functioneringsgesprekkengevoerd.T ijdensdezegesprekken
w ordtgekekennaardeverschillendecom petentiesvanleerkrachten.Ditsluitaanopdew etBIO (w et
Beroepeninhetbasisonderw ijs). Aandehand vandezeuitkom stenw ordtm edebepaald aanw elke
com petentiesdeleerkrachtgaatw erkenofw elkecom petentiesevt.ingezetkunnenw ordenvoor
eenextrataak/functieopschool.Hetgeheelvangesprekkeniseencyclischproces.Verbeterpunten
w ordenvastgelegd ineenverslagw atbehoortbijhetpersoonlijkontw ikkelingsplanvande
leerkracht.
Dedirecteurheeftdeklassenbezochtaandehand vaneenkijkw ijzer,gebaseerdop‘devijfrollen
vandeleerkracht’.N aaraanleidingvandezebezoekenw ordengesprekkengevoerd m etde
leerkrachtenindividueel.
2.1.4 Deskundigheidsbevordering
Hetbudgetvoorhetnascholingsbeleidw ordtelkjaarvastgesteld uithetlum psum budget.Voorhet
kalenderjaar2019 w aseenbedragvan€ 5.000,-begroot.
Hetbedragiso.a.ingezetvoor:
 Inseptem ber2017 zijndedirecteurenvanhetVCS O begonnenm eteentrajectvoor
herregistratieonderbegeleidingvanS tendenN HL .Zehebbenin2018 en2019 gekozenom
binnendittrajectelkaarsscholentevisiteren.In2019 isonzeschoolgevisiteerd.
 Detaal-/leescoördinatorisinaugustus2017 gestartm eteenopleidingtottaalcoördinatorbij
deN HL Hogeschool.Zijheeftdezeopleidinginjuni2019 m etsuccesafgerond.
 Inseptem ber2018 isbegonnenm etdeteam cursus‘deGroeim uur’.N adriebijeenkom stenis
dezecursusafgerond injanuari2019.
 Eind februari2019 isereencursusm iddagFidesgeorganiseerd.Hierhebbenalleleerkrachten
aandeelgenom enenheeftonzeschooleennieuw certificaatFidesontvangen.
 Deleerkrachtvangroep3/4 volgtvanafseptem ber2019 decursusm etS prongenVooruit.
 DeBedrijfs-Hulp-Verlenerscursusisinoktober2019 gevolgd doorde3 beschikbareBHV’ers.
 Hiernaasthebbenenkeleteam ledeninspiratiedagenbijgew oondm etverschillende
onderw erpen.
Intervisie
O p13 novem ber2019 zijnalleleerkrachtenvandeVCS O -scholennaareenbijeenkom stgew eest,
m etalsonderw erp:‘Hoekunjeverandering,sam enw erkingeninnovatieverbeteren?’
ArnoFolkertslietonsopinspirerendew ijzezienhoejehetonbew ustedeelvanhetbreinkunt
triggeren,w aarnaveranderingvanzelfplaatsvindt.
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2.2 -Gegevensset– M eerjarenbegroting/M eerjarenbalans
2.2.1 M eerjarigeBegroting
S taatvanbatenenlasten
Baten
3.1 R ijksbijdragen

R ealisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019
2020
2021
2022
2023
2024
692.031 577.227 462.300 455.578 457.367 467.059

3.2 O verigeoverheidsbijdragen

3.333

3.333

1.667

3.5 O verigebaten

2.843

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

698.207

581.560

464.967

456.578

458.367

468.059

475.752

451.884

382.485

374.470

378.459

382.546

4.2 Afschrijvingen

16.978

26.507

30.587

27.282

25.752

23.765

4.3 Huisvestingslasten

48.078

49.506

50.072

49.604

50.072

50.072

4.4 O verigelasten

67.464

67.750

59.550

58.750

59.550

58.750

607.272

595.647

522.694

510.106

513.833

515.133

90.935

-14.087

-57.727

-53.528

-55.466

-47.074

45

200

200

200

200

200

90.980

-13.887

-57.527

-53.328

-55.266

-46.874

T otaleBaten

-

-

-

L asten
4.1 P ersoneelslasten

T otaleL asten
R esultaatuitnorm alebedrijfsvoering
5.0 Financiëlebatenenlasten
Bedrijfsresultaat

2.2.2 Huisvestingsbeleid
DeschoolstaatcentraalinBakkeveen,isgebouw d in1977 enisdeenigechristelijkeschool.
In1988 isereenkleuterlokaaleneenspeellokaalbijgebouw d. M om enteelheefthetgebouw :vier
leslokalen,eenspeellokaal,eentechnieklokaal,eenruim tevoordeIB’er,eenpersoneelsruim teen
eendirectiekam er.N aasthetgenoem despeellokaalkentonzeschoolgeenspecifieke
sportaccom m odatie.
U iteraard isereenspeelpleinm eteenaantalspeelvoorzieningen,zoalso.a.:
zandbak,schom m elstelling,klim -enklauterhuis,duikelstangen,knikkerkuiltjes,geschilderde
hinkelblokkenenschaakbord.Eénkeerperjaarvindtereenkeuringplaatsvandespeeltoestellenen
éénkeerindetw eejaarw ordthetzand indezandbakververst.Inm aart2019 heefteengroep
oudershetpleinschoongem aakteniseenvervolggem aaktm etdeuitvoeringvandeplannenvande
speelpleincom m issie.
Injuli2018 ishetbeveiligingssysteem nagekekenendaarw aarnodigaangepast.Deschoolm aakt
vanafdecem ber2015 gebruikvandedienstenvanbeveiligingsbedrijfS ecurione.
HetBG isjuridischeigenaarvandeschoolendebijgebouw enenookdespeeltoestellenenandere
terreininrichtingophetadresM jûm sterw ei12,9243 S JteBakkeveen.Degem eenteO psterland is
econom ischeigenaarvandegebouw en.HetBG draagtzorgvoorhetonderhoudvanhet
schoolgebouw enoverigebelangen.
Hetbeleid iseropgerichtom deschoolingoedestaatinstand tehouden.
Voorhetschoolgebouw iseenm eerjarigonderhoudsplanopgesteld.M etingangvan01-01-2015 zijn
descholenzelfverantw oordelijkgew ordenvoorhetbuitenonderhoud.Voorzow elhetpreventief
onderhoud alshetbuitenonderhoud w ordteenm eerjarigonderhoudsplanopgesteld.Hetm eerjarig
onderhoudsplandiento.a.alsbasisvoorjaarlijksedotatieaandevoorziening‘onderhoud’.Het
m eerjarigonderhoudsplanisfinancieeldoorvertaaldnaareenonderhoudsvoorzieningw aaraanelk
jaarw ordtgedoteerd.InhetIntegraalHuisvestingsplanO nderw ijsvandegem eenteO psterland staat
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beschrevendatbeidebasisscholeninBakkeveeninprincipein2020 vervangenm ogenw orden.Eris
in2019 eenaanvraagingediend bijdegem eentevoornieuw bouw .
2.2.4 M eerjarigebalans
BalansO rganisatie
1.A ctiva
1.2 M aterielevasteactiva
T otaleVasteActiva
1.5 Vorderingen
1.7 L iquidem iddelen
T otaleVlottendeActiva
T otaleA ctiva
2.P assiva
2.1.1 Algem eneR eservetotaal
2.1.2 Bestem m ingsreservepubliek
2.1.3 Bestem m ingsreserveprivaat
T otaalEigenVerm ogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopendeschulden
T otaleO verigeP assiva
T otaleP assiva

R ealisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019
2020
2021
2022
2023
2024
72.603
72.603
26.200
791.862
818.062
890.665

94.370
94.370
23.676
732.951
756.627
850.997

85.783
85.783
21.912
696.861
718.773
804.556

71.763
71.763
21.870
591.271
613.141
684.904

58.011
58.011
22.172
549.530
571.702
629.713

50.246
50.246
23.076
520.276
543.352
593.598

410.798
149.274
159.370
719.442
115.710
55.513
171.223
890.665

396.911
149.274
159.370
705.555
90.801
54.461
145.442
850.997

339.384
149.274
159.370
648.028
108.765
47.614
156.528
804.556

286.056
149.274
159.370
594.700
43.608
46.449
90.204
684.904

230.790
149.274
159.370
539.434
43.373
46.579
90.279
629.713

183.916
149.274
159.370
492.560
54.084
46.811
101.038
593.598

Financieringsstructuur
Erw ordengeengroteveranderingenverw achtindefinancieringsstructuur.Definanciëlem iddelen
bestaanvoornam elijkuitpubliekem iddelenenditzalindetoekom stookzoblijven.
M utatiesvanreservesenvoorzieningen
Dem utatieopheteigenverm ogenheeftbetrekkingophetexploitatieresultaat.Dehoogtevande
voorzieningisgebaseerdophetgeplandeonderhoudvoordekom endejarenvoorzow eldebinnenalsdebuitenkantvanhetschoolgebouw .Daarnaastisdejubileum voorzieningopgebouw d aande
hand vano.a.hetpersoneelsbestand endeblijfkans.Debestem m ingsreserveP rivaatisgevorm duit
resultatenvanuitdeprivategeldstrom en.
2.3 -O verigerapportages
2.3.1 T oekom stontw ikkelingenenbestuurlijkevoornem ens
Erw ordtgestreefd naarhetaanbiedenvankw alitatiefzohoogstaand m ogelijkonderw ijs,w aartoede
m ogelijkfinanciëlem iddelenbeschikbaarw ordengesteld.
2.3.2 Fusieontw ikkelingen
In2014 isCBS Betrouw engefuseerdm etCBS DeFoarikkeruitS iegersw oude.Defusiegeldenw orden
grotendeelsgebruiktvoorhetpersoneelw atm eegekom enisuitS iegersw oude.T w ee
personeelsledenw erkenopCBS Betrouw enenéénpersoneelslid w erktopCBS DeO pdrachtin
U reterp.In2017 iséénpersoneelslid m etpensioengegaanenéénpersoneelslidheeftontslag
genom en.Deoverigefusiegeldenw ordengebruiktvoordeversterkingvanhetonderw ijsdooro.a.
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deaanschafvannieuw eonderw ijsm iddelenenhetsplitsenvangroep7/8 opdonderdag.De
fusiegeldenstoppenop31 juli2020.
2.3.3 R isicoparagraaf
Hetbelangrijksterisicovoordeschoolisdeontw ikkelingvanhetaantalleerlingen.Hetafgelopen
jaarisereensterkedalinggew eestvanhetaantalleerlingen.CBS Betrouw enhad op1 oktober2019
negenleerlingenm inderdanop1 oktober2018.Dem ografischeontw ikkelingenzorgenervoordatde
kom endejarenhetleerlingenaantalblijftdalen.Alhoew eldeondergrensop23 leerlingenligt,kan
doorhetkleinerw ordenvandegroepenooksprakezijnvansociaalisolem entbijdeleerlingen.Dit
risicoisin2017 aangem erktdoorhetbestuurom m aatregelenoptenem en.Zoheefthetbestuurde
regionalekrim pcoördinatoringehuurd vooradvies.Ditadviesheeftgeresulteerdineen
klankbordsessiem etouders,M R enhetteam .N adezeklankbordsessiezijndescenario’sverder
uitgew erkt.O p19 m aart2019 ishetvoorkeursscenarioaandeledenvoorgelegddoorhetbestuur.
Deledenhebbenzichuitgesprokenom eenverkenningoptestartenom tekom entotéén
sam enw erkingsschoolinBakkeveen.Hetsterkerw ordenvandebestuurlijkesam enw erkinginVCS O
verband isonderdeelvandezeverkenning.Ziealinea5.
Eentw eederisicozijndefusiegelden.Inaugustus2020 stoppendefusiegelden.Inde
m eerjarenbegrotingendeform atievoor2020 ishierrekeningm eegehouden.O m alsviergroepen
schooltekunnenblijvendraaienzalhetbestuurvanaf2020 hetnegatievesaldoaanm oetenvullen
vanuitdealgem eneenpersonelereserve.
Eenderderisicozijndeontw ikkelingenvanP assend onderw ijsendeherverdelingvande
zorgm iddelenbrengeneenzekerrisicom etzichm ee.
Eenvierderisicoisdepeuterspeelzaaldieinnovem ber2017 isovergenom endoorEstherR usschen
uitW ijnjew oude.Zonderoverlegm etonsisdepeuterspeelzaalondergebrachtinO BS DeO anrin,
onzebuurschool.Dezeontw ikkelingbrengtvooronseenrisicom etzichm ee.Ditrisicoisbesproken
m ethetbestuurvandeO anrin,zijndeCom prix.Com prix erkenthetrisicoenw ilditrisicobeheersen.
Eenvijfderisicoishetkleinerw ordenvanhetsam enw erkingsverband VCS O (zie2.3.6).In2017 isCBS
Votum N ostrum overgestaptnaarP CBO S m allingerland enCBS DeR ankuitT ijnjeisin2018 gefuseerd
m etO BS DeP olsenvaltvanaf1 augustus2018 onderdeS tichtingCom prix.CBS DeP aedw izer,uit
Beetsterzw aag,isper31 decem ber2018 uithetsam enw erkingsverband gestapt.Eenw erkgroep,
bestaandeuitvertegenw oordigersvanallevijfscholen,heeftin2019 onderzochthoetekom entot
nauw erebestuurlijkesam enw erking.Eind2019 hebbenallebesturenvandevijfscholenpositief
beslotenoverdebestuurlijkesam enw erking.Ditbetekentdatinde1e helftvan2020 deledenvande
vijfverenigingenw ordtgevraagd om tebesluitenoverdebestuurlijkesam enw erking.
Eenlaatsterisicoisdebezettingvanhetbestuur.Deontw ikkelingen,zoalskrim p,vergeneen
bekw aam envoltalligbestuur.Hetblijktsteedslastigerom bestuursledentevindenuitdegeledingen
vandeschoolw aardoorw ein2018 en2019 genoodzaaktw arenom debestuursdirecteurvande
VCS O aantestellenalspenningm eester.
2.3.4 Bestuursverklaringinzakeinternebeheersing
Binnendeverenigingiseenscheidingtussendebestel-enbetaalautorisaties.Dedirecteurenhet
team hebbendem ogelijkheid om binnendegesteldebudgettenbestellingentedoen.De
betalingsautorisatieligtbijdepenningm eester.Voorde(overige)grotefinanciëleverplichtingen
vindtvoorafbinnenhetbestuuroverlegplaats.Dedirecteurheeftdaarnaasteenkleinekasrekening
voorkleineuitgaven.
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Debegrotingw erd sam enm etdepenningm eester,dedirecteureneenadviseurvan
O nderw ijsbureau M eppelopgesteld.Daarnaw erd hetdoorhettoezichthoudendbestuurendeM R
vastgesteldentw eekeerperjaarm iddelseenperioderapportagebew aakt.Bijdezerapportage
schuiftookdebestuursdirecteurvandeVCS O aan.
Hetfinanciëlegedeeltevanhetjaarverslagw erd ookopgesteld doorhetadm inistratiekantoor.
Hetadm inistratiekantoorM eppelzorgtvooreentoetsenonderzoekvandenalevingvan
m aatregelenenprocedures.Daarnaastisereenvoorgeschrevengoedkeurende
accountantsverklaringnodigvaneenexterneaccountant.Hierdoorisvoldoendezekerheid datdeter
beschikkinggesteldegeldenrechtm atigendoelm atigbesteedzijn.
Hetbestuurisvanm eningdathetgehelestelselvaninternebeheersingbijdraagtaanhetrechtm atig
endoelm atigrealiserenvandedoelstellingenvandevereniging.
2.3.5Beleid bijontslag
Binnendeverenigingw ordtontslagbeleid gevoerd.Dithoudtindatbijgedw ongenafvloeiing
m edew erkersinhetrisicodragendedeelvandeform atie(R DDF)zullenw ordengeplaatst.De
plaatsinginhetR DDFm oettenm insteeenjaarvoorhetm om entw aaropdeverm oedelijke
gedw ongenafvloeiingzalplaatsvindenkenbaarw ordengem aaktaandedesbetreffende
m edew erker(s).S lechtshelefunctieskunnenw ordenopgenom eninhetR DDF.Deeltijdontslagis
daarom nietm ogelijk.BijhetbepalenvandeafvloeiingsvolgordeisaansluitinggezochtbijdeW et
W erkenZekerheidendeCAO -P O .
2.3.6 Herbenoem ingsverplichtingen
S choolbesturenzijninovereenstem m ingm etderegelgevingindeW etophetP rim airO nderw ijs
(W P O )verplichtom hunvacaturesm etvoorrangaantebiedenaan(ex)w erknem ers,diezijn
aangem erktalseigenw achtgelders.Eigenw achtgelderszijn(ex)w erknem ers,dievanuitdeafloop
vaneendienstverband,eenontslaguitkeringontvangen.O pditm om entzijnergeen
eigenw achtgeldersaanw ieerbijvoorrangvacaturesaangebodenm oetenw orden.
2.3.7 Coronavirus
Hetcoronavirusheeftvooreenpandem iegezorgd dieookinN ederland heeftgeleid toteencrisis.De
crisisheeftoverhetverslagjaar2019 geengevolgengehad enheeftdaarm eegeengevolgenvoorde
feitelijkesituatieopbalansdatum .In2020 hebbenoverheidsm aatregelenom hetvirusintedam m en
grotegevolgenvoordesam enleving.Voorhetonderw ijsbetekentditdatinm aart2020 allescholen
geslotenzijn. O p11 m ei2020 ishetbasisonderw ijsgefaseerdw eeropengegaaneninm iddelsis
doordeoverheid beslotendatvanaf8 juni2020 hetbasisonderw ijsw eervolledigopengaat.De
(gedeeltelijke)sluitingheeftdirectgevolgenvoorhetlesgeven,w atdigitaalenopafstandm oet
plaatsvinden.O pkorteterm ijnisditinm aart2020 ingericht.W elvraagtditveelextraafstem m ing
m etdeleerlingen,deleerkrachtenendeouders.Degevolgenvanhetlesgevenopafstand voorde
resultatenvanhetonderw ijsoplangeterm ijnzijnopditm om entnietinteschatten.O okde
consequentiesvoorhetpersoneelrond deverzw aringvandezorgtaakeneventueeluitvaldoor
ziektezijnm oeilijkinteschatten.M etdehuidigeinform atiegaanw eervanuitdatde
beschikbaarheidvanlesm ateriaalendigitaleondersteuningvoorlopigvoldoendebeschikbaarisen
blijft.Financieelverw achtenw egeendirectegrotegevolgenopdeinkom stenenuitgavenvande
onderw ijsinstelling.Daarm eevoorzienw eookgeengevolgenvoordecontinuï
teitvande
onderw ijsinstelling.
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2.3.8 S am enw erkingVCS O -scholen
De besturen vanvijfChristelijke scholen in O psterland zijn lid van de VCS O ,de verenigingChristelijke
S cholenO psterland.Erw ordtgew erktm etenvanuithetS trategischBeleidspuntenplan2019-2021.
HetbestuurvandeVCS O w ordtgevorm d doorpersonendiedeskundigzijnopbepaaldeterreinen,
zoalsfinanciën,HR M enonderw ijs.Zijhebbeneentoezichthoudenderol.Deuitvoerendetaken
liggenbijdebestuursdirecteur.
Zow elvoordeledenvanhetVCS O -bestuuralsvoordebestuursdirecteurzijnprofielenvastgesteld.
Debesturenvandescholendielid zijnvandeVCS O behoudenhunautonom ie.Binnendatkader
w ordendoordebestuursdirecteuradviserende,ondersteunende,coördinerendeenm onitorende
takenuitgevoerd.
DeVCS O w erktineenconvenantsam enm etonderw ijsstichtingenCP O deT jongerw ervenen
CO M P R IX aandeuitvoeringvanP assendO nderw ijs.Eriseengezam enlijkexpertisecentrum ,De
S tipe.O pbasisvanschoolgrootteenleerlingaantallenw ordendekostenvoorditcentrum m ee
gedragendoordeVCS O -scholen.
InVCS O verband w ordtdoordeaangeslotenscholeningezam enlijkheid aanbeleidsontw ikkeling
gedaan.O okstrevenw enaarschaalw instopfinancieelterrein.
O nderw erpendiein2019 explicietaandachthebbengehadzijn:
* HetopstellenenvaststellenvanhetS trategischbeleidspuntenplan2019-2021;
* Hetverkennenvaneennauw ebestuurlijkesam enw erkingvandebijdeVCS O aangeslotenscholen;
* Hetingezam enlijkheidm etdegem eenteO psterland enCO M P R IX uitvoerenvanIM V enkunst-en
cultuuronderw ijs;
* Hetfaciliterenvaninternem obiliteit;
* Hetorganiserenvaneenintervisiem iddagvooralleteam ledenvandeVCS O -scholen;
* Hetstrevennaarschaalvoordelenm .b.t.gezam enlijkecontracteneninkoop;
* Hetm eebesturenvanhetexpertisecentrum voorP assend O nderw ijs,DeS tipe;
* Hetm eesturinggevenaaninhoud enuitvoeringvanVVE;
* Hetinvullenvanhetbeleid m .b.t.inzetbuurtsportcoaches;
* Hetw erkenm eteen(beperkte)personeelspoolvoorlangdurigetijdelijkeinzetvanpersoneel.
DaarnaastzijnerdiversezakeninonderlingoverlegviaendoordeVCS O geregeld enuitgevoerd.
2.3.9 Verantw oordingm iddelenP assend O nderw ijs
CBS Betrouw enm aaktdeeluitvanhetsam enw erkingsverbandP assendO nderw ijsFryslân.Het
bestuurheeftingestem dm etdevanaf1 augustus2014 geldendeafsprakenbinnenditverband over
deinzetendeverdelingvandem iddelen.
DeVCS O heeftsam enm etS tichtingCO M P R IX enS tichtingCP O deT jongerw erveneen
expertisecentrum voorpassend onderw ijsingericht,DeS tipe.Ditcentrum ondersteuntde
aangeslotenscholenbijhetbiedenvanzorg.Hetdoelvandezesam enw erkingiseenvooralle
aangeslotenscholenoptim alezorgstructuurterealiseren.(Zieook1.4.1)
Dedeelnem endescholendragenvolgenseenafgesprokenverdeelsleutelnaarratobijaandekosten
vanDeS tipe.
P assendO nderw ijsFryslânm aaktdefinanciëlem iddelendiebestem d zijnvoordeschoolovernaar
deVCS O .N aaftrekvandekostenvooro.a.hetexpertisecentrum w ordtdoordeVCS O interm ijnen
eenbedragnaardeschoolovergem aakt,datbestem disvoorhetbiedenvanpassende
ondersteuning.
Dem iddelenw ordeningezetom inovereenstem m ingm ethetschoolondersteuningsplangepaste
zorgtebieden.DieinzetbetreftbegeleidingsurendooronzeIB-erendeaanschafvanextra
m aterialenenvoorzieningendienodigzijnom aantesluitenbijspecifiekeonderw ijsbehoeftenvan
leerlingen.
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O nzeschoolheefteenS chool-O ndersteunings-P rofiel(S O P )opgesteld.Ditiseenw ettelijkvoorschrift
bijdeinvoeringvanpassend onderw ijs.EenS chool-O ndersteunings-P rofielbiedtinform atieoverde
kw aliteitvandebasisondersteuningenoverw atonzeschoolverderaanondersteuningbiedt.Het
legtvastw aaronzeschoolvoorstaat.DeS chool-O ndersteunings-P rofielenvanallescholenvanons
sam enw erkingsverband tezam envorm endebasisvanhetaantonenvandedekkendheid van
ondersteuningsvoorzieningeninderegio.O pdiem anieriservoorallekindereneenplekom
onderw ijsenondersteuningtekrijgendatzijnodighebben.
O nsondersteuningsprofielbestaatuitdevolgendeonderdelen:
 Eenkortetyperingvanonzeschool.
 Dekw aliteitvanonzebasisondersteuning.Datisdeondersteuningw aaropallekinderen
kunnenrekenen.
 Dedeskundigheid voorextraondersteuningw aaroveronzeschoolbeschikt(binnenheteigen
personeelsbestand envanbuitendeschool).
 Devoorzieningendiew ijalsschoolhebbenom leerlingenextraondersteuningtebieden.
Deschoolhanteertbijdeaanm eldingdeuitgangspuntenzoalsdezeinhetS chool-O ndersteuningsP rofiel(=S O P )geform uleerd zijn.Hierinstaatoverw elkem ogelijkhedenCBS Betrouw enbeschiktbij
hetbiedenvanonderw ijsendanm etnam eaandiekinderendieextraondersteuningnodighebben
bijhunontw ikkeling.ErisbinnenhetP assendO nderw ijsbeleid bew ustgekozenvooreenbreed
aanbod engaanonsnietspeciaalrichtenopeenbepaaldegroepkinderenm eteenhandicapof
stoornis.O nzevisieisdatkinderenm etbijvoorbeeld eenvorm vanautism ehetbestgeholpenzijnin
eengroepw aarineenm ix vankarakters,persoonlijkhedenencapaciteitenisdiem inofm eereen
afspiegelingzijnvandem aatschappij.Hetleereffectisdanooktw eezijdig,hetkind m etde
handicap/stoornisleertom gaanm etkinderendienietbelem m erd w ordendooreendergelijke
problem atiekenandersom .Kinderenlerenom tegaanm etverschillenendieterespecteren.
O ntw ikkelagenda:
S am engevatzijnw ijalsschooltevredenoverdebasisondersteuningenextraondersteuningdiew ij
biedenaanonzeleerlingen.Vanzelfsprekendkanhetaltijd beterenzienw ijnogvoldoende
verbeterpunten.Inhetnieuw eschoolplan2017 – 2021 zijnactiesuitgezet.
W ijzijntevredenoverdeexpertisesbinnenonseigenteam ,m aarzijnonsbew ustvande
kw etsbaarheid.Doorm eerleerkrachtentefacilitereninhunontw ikkeling(zie2.1.4)kunnenw ijde
kom endejarenallekinderennogbeteronderw ijsbiedenvanhoogstaandekw aliteit.
2.3.10 Verslagvandetoezichthouder
Hetschoolbestuurisgesplitstineendagelijkseneenalgem eenbestuur.Hetdagelijksbestuurvoert
debestuurstakenuitenhetalgem eenbestuurvoertdetoezichthoudendetakenuit.Debelangrijkste
kerntakenvoordedagelijksegangvanzakenzijndoorhetbestuurgedelegeerd aanhetdagelijks
bestuurendedirecteurvandeschool.Dezeafsprakenzijnvastgelegd indebevoegdhedenm atrix.
Hetalgem eenbestuurhandeltinhaarbestuursfunctienaardegrondslagvandevereniging,zoals
vastgelegd indestatuten.Elkbestuurslidvervulthaartakenvooreenperiodevan4 jaar.
DeverenigingenhetbestuurhanterendecodevoorGoed bestuurzoalsdezedoordeP O -raad is
vastgesteld.O pbasisvandezecodeisbijdescheidingvanhetbestuurentoezichtgekozenvoorhet
m odelvandefunctionelescheiding.Eénkeerpertw eem aandenvergaderthettoezichthoudend
bestuurm ethetdagelijksbestuur.Bijdievergaderingisookdedirecteuraanw ezig.
Vanuiteenjaarplanningw ordendeonderw erpengeagendeerd.Hetdagelijksbestuurlegtdan
plannenenideeënvoorenlegtookverantw oordingaf.Jaarlijksw ordthetfunctionerenvandeze
uitw erkingvandecodegoed bestuurgeëvalueerd.
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Voorhetgoed uitvoerenvandebestuurstakenendedagelijkseleidingvandeschooliseroverleg
tussenhetdagelijksbestuurendedirectie.Dedirecteurenhetdagelijksbestuurrapporteren
hieroverinde6-w ekelijksealgem enebestuursvergaderingenaanhettoezichthoudend bestuur.
Indedagelijkseleidingvandeschoolw ordtdedirecteurbijgestaandoordeinternebegeleider.
InhetverslagjaarhebbendetoezichthoudersdegoedkeuringverleendophetJaarverslag2018,de
m eerjarenbegroting2020-2023,hetform atieplanendeanalysevandeonderw ijsopbrengsten.
Debegrotingw ordtsam enm etdepenningm eester,dedirecteureneenadviseurvan
O nderw ijsbureau M eppelopgesteld.Daarnaw ordtdiedoorhettoezichthoudend bestuurendeM R
vastgesteldentw eekeerperjaarm iddelseenperioderapportagebew aakt.Bijdezerapportage
schuiftookdebestuursdirecteurvandeVCS O aan.
Hetfinanciëlegedeeltevanhetjaarverslagw ordtopgesteld insam enw erkingm ethet
adm inistratiekantoor.
Hetadm inistratiekantoorM eppelzorgtvooreentoetsenonderzoekvandenalevingvan
m aatregelenenprocedures.Daarnaastisereenvoorgeschrevengoedkeurende
accountantsverklaringnodigvaneenexterneaccountant.Hierdoorisvoldoendezekerheid datdeter
beschikkinggesteldegeldenrechtm atigendoelm atigbesteedzijn.
Hetalgem eenbestuurisvanm eningdathetgehelestelselvaninternebeheersingbijdraagtaanhet
rechtm atigendoelm atigrealiserenvandedoelstellingenvandevereniging.
Alsalgem eenbestuurzienw ijtoeopdekw aliteitvanhetonderw ijs,hetpersoneelsbeleidende
financiënw aaroverdedirecteuren/ofhetdagelijksbestuuraanonsrapporteert.Hetalgem een
bestuurspreekthaarvertrouw enuitindedirecteur,om datw ijgoed geï
nform eerd w ordenende
resultatenpositiefzijn.
N aastdezetoezichthoudenderolhoudthetalgem eenbestuurzichm etnam ebezigm etderisico’s,
zieparagraaf2.3.3.Hetbem aatregelenvandezerisico’s-w aarbijdekrim phetallerbelangrijkste
risicois-vergtveelaandachtenproactiviteitvanhetalgem eenbestuur.
Zoalsinhetvoorw oord aangegevengaandezejaarstukken,w aarm eeverantw oordingw ordtafgelegd
vanhetfinanciëlebeleidvandeinstelling,vergezeld vaneenaccountantsverklaring,
Daarvoorheefthetbestuurvoorhetjaar2019 accountantskantoorFlynthteZw olleaangew ezen.
Alsbestuurzijnw etrotsopdezem ooieresultatendiew egezam enlijkalsO C,M R ,team enbestuur
hebbenbereikt.Hetgezam enlijkeuitjeaanhetbeginvanhetschooljaarishierookeenm ooi
voorbeeld van.
Bovenalzijnw etrotsophetonderw ijsdatdoorhetbetrokkenteam w ordtgegevenaanonze
kinderen.Elkedagw eerstaanzijvooronzekinderenklaarom hengoed onderw ijstegevenenhente
lerendatw erespectvolm etelkaarenm etdew ereldom gaan.Aaniedereendiehieraanbijgedragen
heeftw ilikm ijndankuitspreken:bedankt!
Dagelijksbestuur-uitvoerendebestuurders

A lgem eenbestuur-toezichthouder

P enningm eester:

Voorzitter:
L id:

AntoinetteBos
GosseKooi

S ecretaris:

BaukeJeninga

W illem Jongsm a
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Hoofdstuk3 Financiëleinform atie
3.1 Belangrijkstekenm erkengevoerdefinanciëlebeleid
Deschoolverenigingontvangtoverheidsgelden,bestem d voordevolledigefinancieringvande
school.M eestrelevanteverdelingvandeuitgavenvoordeschoolisdietussenuitgavenvoor
salarissen(circa78% vandetotaleuitgaven)envooralgem enezaken(circa22 % )zoalsleerm iddelen,
huishoudelijkezakenm aarookgebouw enonderhoudendoelreserveringenvoorlangjarige
investeringen.
U itgavenw ordengebaseerd opdoordepenningm eesterinsam enspraakm etdedirecteurgem aakte
jaarbegrotingenw aarbijvoorzichtigheid tenaanzienvanhetputtenuitdeindeloopderjaren
opgebouw dereservesvooropstaat.Hetfinancieelbeleid vanhetBG kenm erktzichverderdooreen
voldoendeliquidebasisvoorlangjarigeuitgaven(w aaronderleerm iddelen,ICT )eneenreservering
voorgebouw enonderhoud.Hetbestuuriszichbew ustvanm ogelijketoekom stigeveranderingenin
bijvoorbeeld depersoneelskostenendegroterw ordendefinanciëlerisico’s,hetgeennaarhet
oordeelvanhetBG destem eerredenisvooreenvoorzichtigbegrotings-enuitgavenbeleid.
O pde1 oktobertelling2019 laghetleerlingenaantalvan52 lagerdanin2018.W ijverw achtende
kom endejareneendalingvanhetaantalleerlingen.HetBG iszichzeerbew ustdatdezedaling
gevolgenheeftvoordefinancieringvandeschool.HetBG iszichbew ustdatdepubliekem iddelen
ingezetm oetenw ordenvoorinvesteringeninhetonderw ijs.Doordeinvesteringenvandeafgelopen
jarenvoldoetdeschooldanookaandenieuw enorm endiedoordecom m issieDonzijnopgesteld.
HetBG streefternaaropbasisvandoorhaaradm inistratiekantooraanteleverengegevenszichtte
houdenopdepersonelelasten,zodatdaarm eebijhaarfinanciëlebeleid rekeningkanw orden
gehouden,zow eljaarlijksalsm eerjarig.O okw ordtdesam enstellingvanhetpersoneelsbestand en
hetverw achteverloopinhetooggehouden,m ethetoogopkostenconsequentiesvanverw achte
toekom stigem utaties.Vooreendeelkunnenkostenvanpersoneelsm utatiesw ordenopgevangen
vanuitdeVCS O .
S indsdeinvoeringvandelum psum financieringin2006,zijndeverantw oordelijkhedentenaanzien
vandebeheersingvanzow eldepersoneleenm ateriëlekostenvolledigbijhetschoolbestuurkom en
teliggen.O m dezeverantw oordelijkheid nu enindetoekom sttekunnennem en,iseengezonde
financiëlesituatie,evenalseengoed w erkendeP lanning& Controlvangrootbelang.
HetO BM (O nderw ijsBureau M eppel)m aaktsam enm etdepenningm eestersvandeVCS O -scholen
eenvasteplanningvoordediversebesprekingen“ P lanningenControl” inhetjaar.De
m eerjarenbegrotingw erdm etbehulpvaninform atievanuithetO BM sam engesteld.De
m eerjarenbegrotingw ordtgevolgdenuitgew erktintussentijdserapportagesengrotefinanciële
verrassingenw ordendaarm eevoorkom en.Deuitkom stenw ordenbesprokeninhetdagelijks
bestuurenvoorgelegd aanhetalgem eenbestuur.
Erw ordtgew erktm eteenbegrotingopbestuursniveau.Dezebegrotingistaakstellend ende
directeurisverantw oordelijkvoordezetaakstelling.Voordeaanleveringvandefinanciëleinform atie
w ordtgebruikgem aaktvandeondersteuningvanhetadm inistratiekantoorenhetw ebbased
program m aT obias.
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3.2 A nalysefinanciëlesituatie
A lgem eneO ntw ikkeling
T eldatum
01-10-2014
01-10-2015
01-10-2016
01-10-2017
01-10-2018
01-10-2019
P rognose01-10-2020
P rognose01-10-2021
P rognose01-10-2022
P rognose01-10-2023
P rognose01-10-2024

A antalleerlingen
73
72
66
73
61
52
48
46
45
49
48

P erc.onderbouw
55%
45%
46%
41%
36%
46%
44%
48%
56%
55%
56%

P ersoneleBekostiging
S chooljaar2015-2016
S chooljaar2016-2017
S chooljaar2017-2018
S chooljaar2018-2019
S chooljaar2019-2020
S chooljaar2020-2021
S chooljaar2021-2022
S chooljaar2022-2023
S chooljaar2023-2024
S chooljaar2024-2025
S chooljaar2025-2026

Depersonelebekostigingvanuithetm inisterieisgebaseerdopdeteldatum per1 oktoberengeldt
voorhetdaaropvolgendeschooljaar.Degeprognotiseerdeleerlingenaantallenzoalshierbovenzijn
w eergegevenzijngebaseerd opverw achteleerlingenaantallenzoalsisopgenom enindem eerjarige
begroting2019.U itdeprognosevanhetaantalleerlingenblijktdathetleerlingaantaldekom ende
jarenzaldalen.
Verm ogenspositie
L iquiditeit
R entabiliteit
S olvabiliteit
W eerstandsverm ogen

2019
14,
74
13%
80,
8%
92,
6%

2018
11,
92
10%
80,
2%
81,
2%

Dekengetallendieietszeggenoverdefinanciëlepositievandestichtingzijnliquiditeit,solvabiliteit
enw eerstandsverm ogen.
Deliquiditeitsratiogeeftdeverhoudingvandevlottendeactivaenhetkortvreem d verm ogenw eer.
Denorm isdatdezew aardem inim aal1,
5 m oetbedragen.M eteenliquiditeitsratiovan14,
74 ishet
totaalvandevorderingenenliquidem iddelenruim voldoendeom dekortlopendeschuldente
kunnenvoldoen.
Desolvabiliteitsratioheeftdeverhoudingw eervanheteigenverm ogentenopzichtevanhettotale
verm ogen.Groterofgelijkaan25% w ordtalsgoed aangem erkt.M eteensolvabiliteitsratiovan
80,
8% isheteigenverm ogenruim voldoendeom deorganisatieingevalvanopheffinginstaatte
stellenaanhaarverplichtingentevoldoen.
Hetw eerstandsverm ogengeeftdeverhoudingaanvanheteigenverm ogenm inusdem ateriëlevaste
activainrelatietotdetotalebaten.Eenpercentagetussende5% ende20% w ordtgezienals
voldoendebuffer.M eteenw eerstandsverm ogenvan92,
6% voldoetdeVerenigingaandenorm .
Geletopbovenstaandekangesteldw ordendatdestichtingerfinancieelgeziengezond voorstaaten
voldoendeinstaatisom indetoekom stfinanciëletegenvallersoptevangen.
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Exploitatieresultaat2019
R ealisatie
2019

Begroting
2019

R ealisatie
2018

Baten
R ijksbijdrageO CW
O verigeoverheidsbijdragen
O verigebaten

692.031
3.333
2.843

652.506
2.100

669.439
1.389
1.356

T otaalbaten

698.207

654.606

672.184

L asten
P ersoneelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
O verigelasten

475.752
16.978
47.078
67.464

508.567
17.863
47.200
69.100

470.399
18.785
49.782
68.665

T otaallasten

607.272

642.731

607.631

90.935

11.875

64.552

45

300

90.980

12.175

S aldobatenenlasten
Financiëlebatenenlasten
N ettoresultaat

64.552

Hetexploitatieresultaatover2019 bedraagt€ 90.980 positief.Ditis€ 78.805 hogerdanbegroot,en
€ 26.428 hogerdanvoorgaand boekjaar.Ditpositieveresultaatw ordtinbelangrijkem ate
veroorzaaktdoordenorm aanpassingenvanhetm inisterie.Daarnaastzijnechterde
huisvestingslastenw elhogeruitgevallen.
Baten
Zoalsuitonderstaandegrafiekblijkt,isdevereniginginbelangrijkem ate,voorongeveervoor99,
1% ,
afhankelijkvandeoverheid (m inisterieengem eente),eninm inderem atevandeandereinkom sten.
Bijdeinkom stenvandeoverheid speelthetaantalleerlingeneenbelangrijkerol.Doordatde
inkom stenafhankelijkzijnvanhetaantalleerlingenendekostenopkorteterm ijnvooreengroot
deelniettebeï
nvloedenzijn,ishetbelangrijkdeontw ikkelingvanhetaantalleerlingengoed inde
gatentehoudenenhieroptijdigteanticiperenindeform atie.
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De realisatie van de R ijksbijdragen over2019 is€ 39.525 hogerdan w asbegroot en € 22.592 hoger
dankalenderjaar2018.
Eind 2019 isde personele bekostiging aanzienlijkverhoogd.Dit betrofeen norm aanpassing overde
schooljaren2018/2019 en2019/2020 eneen eenm alige bijzondere bekostigingvan € 85 perleerling.
Beide hogere baten zijn grotendeelsterdekkingvan de nieuw e afgesloten CAO (salarisverhogingvan
4,
5% ).Daarnaast iseen eenm alige uitkering overeengekom en van € 875 bruto (naarrato van de
w erktijdsfactor)en een eenm alige uitkering van 33% van hetbruto salarisvan januari2020).O m dat
deze hogere salariskosten in boekjaar2020 vallen en de hogere baten in 2019 horen,ontstaat er
hieropeenpositiefeffectindejaarrekening2019.
Deontvangenoverigeoverheidsbijdrage€ 3.333 hebbenbetrekkingopregelingm uziekonderw ijsvan
hetfondsvoorcultuurparticipatiew elkenietw asbegroot.
Deoverigebatenzijn€ 743 hogeruitgevallendanbegroot.Dezebatenhebbenbetrekkingopde
diversebatent.b.v.deschoolexploitatieinzakeo.a.dem ateriëleinstandhoudingvandeP rovincie
Fryslân,batengoededoelenendeoverigebatenpersoneelinzakeDBO S -gelden. O oktenopzichte
van2018 zijndeoverigebaten€ 1.488 hogerdoordezebaten.
L asten

Detotalelastenzijnin2019 € 35.459 lagerdanbegroot.
Depersonelelastenzijn€ 32.816 lagerdanbegrootuitgevallen.
Hetverschilm etde begroting w ordtveroorzaaktdoorde lagere kosten vervanging im peratiefverlof
en vervanging eigen rekening ziekte.O oklagerzijn de salariskosten O P ,eris0,
17 fte m inderingezet
danbegroot. O oklagerliggendekostendienstreizenviahetsalaris.
De kosten inhuurvan personeelvallen w elhogeruit,aangezien erm eerpersoneelisingehuurd dan
aanvankelijke w asgepland.Hetgaathierbijom de inzetkind en technieken de schaaklessen.O okis
eringehuurd viahetVCS O m .b.t.onderandere de w erkdrukgelden.T en opzichte van 2018 zijn deze
kostenookhoger.
Bijde personele lasten w ordt ookrekening gehouden m et de voorziening jubilea.De voorziening is
afhankelijk van de duur van het dienstverband binnen het onderw ijsen een blijf kansvan het
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personeelper leeftijdscategorie voor het 25-en het 40-jarig jubileum . Voor2019 levert dit een
m utatieopvan€ 1.509 (dotatie).
De afschrijvingslasten zijn 885 lagerdan begroot en liggen ten opzichte van 2018 €1.807 lager.In
2019 zijn erO L P investeringen begroot die nu niet zijn uitgevoerd.Deelszijn deze doorgeschoven
naar2020.O okdegeplandeinvesteringentechnischeinstallatieszijnnietuitgevoerd i.v.m .eventuele
nieuw bouw .
Dehuisvestingslastenzijnhogerdanbegrootm aarliggenindelijnvan2018.Hetverschilm etde
begrotingw ordtvoornam elijkveroorzaaktdoordehogerekostenschoonm aakbederijvenendoordat
deschoonm aakkostennietzijnbegroot.
Deoverigelastenzijnpersaldo € 1.636 lagerdanbegroot.Dezekostenbestaanuitadm inistratieen
beheer,inventarisenapparatuur,leerm iddelenenoverig.
Deadm inistratie-enbeheerslastenliggenlagerdanbegrootenooklagerdan2018.Ditbetreft
voornam elijkdereproductiekosten,kostenICT licentiesenICT onderhoudscontracten.
Dekosteninventarisenapparatuurliggenlagerdanbegrootm aarinlijnm etdievan2018.
L agerdanbegrootm aarinlijnm etdekostenvan2018 zijndekostenleerm iddelen.Ditbetreftm et
nam edekostenO L P verbruikenO L P zorgleerling.W elhogerdanbegrootzijndekostenICT
leerm iddelen.
Hogerdanbegrootzijndeoverigelasteninzakerepresentatiekosten,activiteitenendekosten
sam enw erkingsverbandm .b.t.debijdrageaanhetVCS O .N ietbegrootzijndekostenoverigesubsidie
m .b.t.debestedingvandem uzieksubsidie.O oktenopzichtevan2018 liggendezekostenhoger.
3.3 T reasurybeleid
HetBG heefteendeelvanhetverenigingsverm ogenbelegd viaeeninternetspaarrekening.Er
w ordengeenoverigebeleggingshandelingenverricht.Viadespaarrekeningw ordenovertollige
kasm iddelenrentedragendgem aaktw aarbijvoldoendeflexibiliteitaanw ezigis.Hettreasurybeleid is
verderconform hetfinancieelbeleidsplanvandeVereniginguitgevoerd.Hetbeleid isconform het
voorschriftbeleggenenbelenenvanhetm inisterie.Deuitgangspuntenvanhettreasurybeleid zijn
hetnietm ogenaangaanvanrisicovollebeleggingenenhetcreërenvanvoldoendefunctiescheiding
bijhetaangaanvangrotetransacties.
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Hoofdstuk4 O verigeinform atievereisten
4.1 M aatschappelijkverantw oord ondernem en
Alsschoolbestuurzijnw ijonsbew ustvanhetm aatschappelijkspeelveldw aarindeschoolzich
bevindtendenoodzaakom opm aatschappelijkeverantw oordew ijzehetonderw ijsbinnende
verenigingvorm tegeven.
O okzijnw ijonsterdegebew ustdatpolitiekeofm aatschappelijkeissues(evt.valvaneenkabinet,
hetvluchtelingenbeleid,etc.)im pactkunnenhebbenopdeontw ikkelingvanonzeschool.
4.2 Horizontaleverantw oording
Deschoolisaangeslotenbijtw eesam enw erkingsverbanden.DitbetreftallereerstdeVCS O inde
gem eenteO psterland.Ditverband iseropgericht,w aarm ogelijk,beleidsm atigenbestuurlijksam en
tew erken.Doordedirectieenhetbestuurw ordthierinhoud aangegeven.Ententw eedeDeS tipe.
Desam enw erkendeprotestantchristelijkeenopenbarescholenvandeVCS O ,deT jongerw ervenen
Com prix,opererenonderdevleugelsvanenovereenkom stigdeuitgangspuntenvanhet
ondersteuningsplanvanS tichtingS am enw erkingsverband P assendO nderw ijsS W V P O Friesland
[S W V 21.01].
T ransparantiestaathooginonsvaandel.ViadeM R ,deO udercom m issieendeAlgem eneL eden
Vergaderingproberenw editgestaltetegeven.
Deoudersw ordenopdehoogtegehoudenviadegeregeldegespreksm om enten,ouderavonden,een
inform atieavondendeledenvergadering.Verderw ordendeoudersgeï
nform eerd viade
nieuw sbrief,em ail,dew ebsitew w w .betrouw en.nlenfacebook. Belangrijkedocum entenw orden
vooroudersopdew ebsitegeplaatst.
Hoew elnietalleouderslidvandeverenigingzijnw ordenw elalleoudersenledenopdezelfde
m aniergeï
nform eerd overbestuurszakenendergelijke.Alleenbijeenstem m ingw ordtonderscheid
gem aakttussenw el/nietleden.W ijstaaneentransparantew erkw ijzevoor.
4.3 O nderzoekenontw ikkeling
DevereniginggaatbinnendeVCS O m etregelm aatm etdeanderebijzonderescholenhetgesprek
aanoverdegew ensteenoptim aleom vangvandeschoolvereniging.Inhetafgelopenjaarisdaarbij
deuitkom stgew eestdaterblijvend gew erktw ordtaanverderstructurelesam enw erkingengekeken
w ordtnaareenevt.fusievandevijfbasisscholendieaangeslotenzijnbijdeVCS O .
Degem eenteheefteenplangeschreven,VitaalO psterland,w aarinzeaansturenopgroterescholen
ensam enw erkingsverbanden.W atdeconsequentieszijnvooronzeschoolvaltnu nogniette
overzien.Vooralsnoggaathetbestuurinalleredelijkheid voorhetinstandhoudenvanChristelijke
onderw ijsinBakkeveen.
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Hoofdstuk5Bijlagen
Bijlage1:P restatiebox
Vanafhetschooljaar2012-2013 isdeoverheidvanstartgegaanm eteenanderew ijzevan
subsidieverstrekking.Allescholenontvangeneenbedragperleerlingom datintezettenvoorenkele
doelendiedoordeoverheid gesteld zijn.Debedoelingisdathierm eeallescholenprofiterenvan
dezedoelsubsidiesendatergeenofw einigverantw oordingoverdeinzetvandem iddelenhoeftte
w ordenafgelegd.
Dem iddelenzijnineersteinstantiebedoeldom deam bitiesuithetBestuursakkoord2012 P O -raadO CW 2012-2015 “ Basisvoorpresteren” terealiseren.Aanonsalsschoolom onsterichtenopeenof
m eeram bitiesuitbedoeldakkoord.Hieronderdestand vanzakentenaanzienvandeam bitiesw aar
w eafgelopenjaaraangew erkthebbenenw aarvoordeprestatiebox-m iddelenzijningezet.
Am bitie1 en2 -W ew erkenalopbrengstgerichtopeenaantalterreinenenhebbengoedzichtopde
resultatenvanonsonderw ijsaanbod.M ethetbijeenbrengenvanderesultatenoverzichtenende
trendanalysesw ordendebeleidskeuzespositiefbeï
nvloed.Daarm eew illenw eeenvervolgstap
zettenom deeigenm eetbaredoelenscherperenam bitieuzerteform ulerenenopeenjuistem anier
aftestem m enoponzeleerlingpopulatie.
Am bitie4 – Erw ordtgew erktm eteeneigenbeleidvoorhetbegeleidenvanm eerbegaafdeleerlingen
m etL evelw erkenindienm ogelijkeenplusgroep.Dem iddelenw ordeningezetom eenleerkrachtof
onderw ijsassistenthiervoorinteroosterenenookom dedeskundigheid binnenhetschoolteam op
ditterreintevergroten.M eteengezam enlijkbeleid vandeverschillendescholenkunnenw eeen
goed aanbod biedenaandezeleerlingenbinnendeeigenschool.In2019 hebbendeVCS O -scholen
eenw erkgroep,bestaandeuitdehoogbegaafdheidcoördinatorenvanvijfscholen,inhetleven
geroependiezichbezighoudtm etbovenstaande.
Am bitie7 – Delerarenvolgenm iddelshetleerlingvolgsysteem enhetleerlingenadm inistratiepakket
P arnassyssystem atischdevoortgangenontw ikkelingvandekinderen.Doordezesystem engoed
actueeltehoudenrealiserenw eeenbetereafstem m ingvanhetaanbodopdeleerbehoeftenvande
kinderen.
Am bitie8 – Deprofessionaliseringvandeleerkrachtenblijfteenspeerpunt.Dem iddelendie
hiervoorbeschikbaarzijnzettenw ijzodanigindatdedeskundigheid zobreedm ogelijkw ordt
uitgebouw d(zie2.1.4).Deregistratievanenkeleleerkrachteninhetregisterisnognietgerealiseerd.
Deschoolleiderisvanafnovem ber2017 opgenom eninhetS choolleidersregisterenism etde
collega-directeurenvanhetVCS O bezigm eteenherregistratietraject.
Am bitie9 – O pdirectieniveau iserinm aart2019 eentw eedaagsegew eestm etbezoekenaan
basisonderw ijsorganisatiesm etverschillendebestuursstructureninFriesland enO verijssel.
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Bijlage2:Verantw oordingm iddelenpassend onderw ijs
S choolbesturenontvangennaastderegulierelum psum bekostigingvanafaugustus2014 ookeen
bedragviadehetsam enw erkingsverband voorP assend O nderw ijs.Hetgaatom debekostigingvoor
L GF-leerlingenenlichteenzw areondersteuning.Dezebekostigingisbedoeldvoorbegeleidingvoor
leerlingen,inrichtingencoördinatiepassendonderw ijs.
Deschoolm aaktdeeluitvanhetsam enw erkingsverband P assendO nderw ijsFryslân.Hetbestuur
heeftingestem dm etdeper1 augustus2014 geldendeafsprakenbinnenditverband overdeinzeten
deverdelingvandem iddelen.
P assendO nderw ijsFryslânm aaktdefinanciëlem iddelendiebestem d zijnvoordeschoolovernaar
deVCS O .N aaftrekvandekostenvooro.a.hetexpertisecentrum DeS tipew ordtdoordeVCS O per
m aand eenbedragnaardeschoolovergem aaktdatbestem d isvoorhetbiedenvanpassende
ondersteuning.
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Bijlage3:Jaarrekening2019
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

2019

2018

Rentabiliteit

13%

10%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio

14,74

11,92

80,8%

80,2%

93,8%

92,5%

92,6%

81,2%

61

73

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
Personeelskosten per FTE
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6,02

6,30

79.057

74.714
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A.1.1 Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

72.603

82.771

Totaal vaste activa

72.603

82.771

1.5

Vorderingen

26.200

26.929

1.7

Liquide middelen

791.862

674.175

Totaal vlottende activa

818.061

701.105

890.664

783.875

Totaal activa
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31 december 2019

31 december 2018
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2.

Passiva

31 december 2019

31 december 2018

2.1

Eigen vermogen

719.442

628.461

2.2

Voorzieningen

115.710

96.608

2.4

Kortlopende schulden

55.513

58.806

890.664

783.875

Totaal passiva
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

692.031

652.506

669.439

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.333

-

1.389

3.5

Overige baten

2.843

2.100

1.356

Totaal baten

698.208

654.606

672.184

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

475.752

508.567

470.399

4.2

Afschrijvingen

16.978

17.863

18.785

4.3

Huisvestingslasten

47.078

47.200

49.782

4.4

Overige lasten

67.464

69.100

68.665

Totaal lasten

607.272

642.731

607.631

90.936

11.875

64.552

45

300

-

90.981

12.175

64.552

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

90.936

64.552

- Afschrijvingen

16.978

18.785

- Mutaties voorzieningen

19.102

8.935

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest

730

1.758-

3.294-

16.198

124.452

106.712

45

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

124.497

106.712

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

6.811-

14.080-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

6.811-

Mutatie liquide middelen

14.080-

117.687

92.632

Beginstand liquide middelen

674.175

581.543

Mutatie liquide middelen

117.687

92.632

Eindstand liquide middelen
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen
De activiteiten van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen bestaan uit het geven
van primair onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld
dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de
toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief.
De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud.
De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.
De activeringsgrens is: € 500,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde
-ICT 10% en 33% van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 10% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

Vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en
lasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen
en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

De personele reserve is bedoeld voor het opvangen van mogelijke toekomstige personele fricties. Er wordt een
buffer opgebouwd voor het opvangen van de vervangingskosten welke niet langer door het vervangingsfonds
worden gedekt, het opvangen van de financiele gevolgen van een teruglopende formatie, het opvangen van de
gevolgen van langdurige ziekte en alle daarmee samenhangende kosten en de kosten die samenhangen met
mogelijke conflict op het personele terrein en de daarmee gemoeide onkosten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubileauitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Schattingswijziging discontovoet:
In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is
gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging is de voorziening toegenomen met 15%.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een
personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt
tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen
gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de
verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor
de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen
van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds
een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2019
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2018 december 2018

Boekwaarde
per 31
december
2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

14.439

5.295-

9.145

-

-

722-

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

237.826

175.933-

61.892

6.811

0

14.075-

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

97.579

85.845-

11.734

-

-

2.181-

Materiële
vaste activa

349.844

267.074-

82.771

6.811

0

16.978-

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2019
2019
2019

-

0-

-

0-

14.439

6.017-

8.423

244.636

190.009-

54.628

97.579

88.026-

9.553

356.655

284.052-

72.603

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5

Vorderingen
31 december 2019

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2018

21.987

22.790

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en personeels- en arbeidsmarktbeleid.
1.5.6

Overige overheden

1.5.8

Overlopende activa

Overige overlopende activa

Totaal Vorderingen

-

518

4.213

3.621

4.213

3.621

26.200

26.929

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2019

1.7.2

2.1

Banken

31 december 2018

791.862

674.175

791.862

674.175

Eigen vermogen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december
2018

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

409.148

1.650

-

410.798

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

57.539

91.735

-

149.274

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

161.774

-

159.370

-

719.442

628.461

2.40490.981

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.
Toelichting Bestemmingsreserve publiek:
Mutaties 2019

Personele reserve
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Boekwaarde
per 31
december
2018

Bestemming
resultaat

57.539

91.735

-

149.274

57.539

91.735

-

149.274

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december 2018

2.2.1

Personeel

5.001
5.001

Jubilea
2.2.3

2.4

Dotaties

Onttrekkingen

1.509

-

Boekwaarde
per 31
Kortlopende deel
december 2019
< 1 jaar

Vrijval

-

6.510
6.510

-

6.510
6.510

557-

-

109.200

44.708

64.492

Overige
voorzieningen

91.607

1.509
18.150

Onderhoud

91.607

18.150

557-

-

109.200

44.708

64.492

96.608

19.659

557-

-

115.710

44.708

71.002

Kortlopende schulden
31 december 2019

2.4.3

Crediteuren

31 december 2018

12.571

10.296

15.198

15.694

1.143

1.442

16.341

17.136

6.260

4.923

324

211

0

-

13.566

14.657

6.451

11.584

Totaal overlopende passiva

20.017

26.240

Totaal kortlopende schulden

55.513

58.806

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

2.4.10

Langlopende
deel > 1 jaar

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er is een contract met schoonmaakbedrijf Postcleaning. Dit contract wordt periodiek verlengd.
In 2019 bedragen de kosten € 14.449,-

Gebeurtenissen na balansdatum
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het verslagjaar
2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben
overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat in maart
2020 alle scholen gesloten zijn. Op 11 mei 2020 is het basisonderwijs gefaseerd weer open gegaan en inmiddels is door de overheid
besloten dat vanaf 8 juni 2020 het basisonderwijs weer volledig open gaat. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het
lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra
afstemming met de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het
onderwijs op lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de
zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid
van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe grote
gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de
onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2019

G2

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

-

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

31-12-19

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Stand
ultimo

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

2019

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Doorlopend

-

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.3.3

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

3.2.2

3.5

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

664.170

626.485

643.729

13.317

12.950

12.580

677.487

639.436

656.308

14.544

13.070

13.131

692.031

652.506

669.439

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Overige overheidsbijdragen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

3.333

-

1.389

3.333

-

1.389

Overige baten

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overig

4.1

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

395

1.600

233

2.448

500

1.123

2.843

2.100

1.356

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

315.472

348.468

330.156

4.1.1.2

Sociale lasten

59.039

65.214

64.249

4.1.1.3

Pensioenlasten

51.742

57.154

45.248

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

426.252

470.835

439.653

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2

1.509

-

1.041

36.533

24.932

14.867

Overig

6.970

7.800

6.020

Scholing/opleiding

4.487

5.000

8.817

49.500

37.732

30.746

475.752

508.567

470.399

Overige personele lasten

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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6
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4.2

Afschrijvingen

4.2.2.1

Gebouwen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

4.3

Huisvestingslasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

722

722

722

14.075

14.855

14.782

2.181

2.286

3.281

16.978

17.863

18.785

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.3.3

Onderhoud

1.276

2.000

4.3.4

Water en energie

8.411

8.400

8.040

4.3.5

Schoonmaakkosten

16.788

14.000

16.266

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

4.3.8

Overige huisvestingslasten

4.4

4.4.1

1.848

1.093

1.250

725

18.150

19.800

19.800

1.361

1.750

3.103

47.078

47.200

49.782

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

19.541

27.050

748

1.500

23.443
1.021

17.136

21.150

17.655

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

17.884

22.650

18.675

4.4.4

Overig

30.039

19.400

26.546

tonen

67.464

69.100

68.665

verbergen
Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

2.604

2.511

Accountantslasten

2.604

2.511

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met
Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel
en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn
aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke
schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de
jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle
van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,
welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5

5.1

Financiële baten en lasten

Rentebaten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

45

300

-

45

300

-
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Code
activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Stichting

Gemeente Leeuwarden

4

Christelijke Scholen Opsterland

Vereniging

Gemeente Opsterland

4

Samenwerking Passend Onderwijs Opsterland

*1

Beesterzwaag

4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 115.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

2

Gemiddeld aantal leerlingen

1

Gewogen aantal onderwijssoorten

1
4

Totaal aantal complexiteitspunten
1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Gegevens 2019
P.J. Nauta
W. Jongsma
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019
Omvang dienstverband in FTE
Dienstbetrekking?

Directeur

Penningmeest
er

1/1-31/12

1/1-31/12

0,6

n.v.t.

ja

nee

42.012

2.500

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

7.265

0

49.276

2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
69.000

115.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

49.276

2.500

1/1-31/12

01/08-31/12

0,6

n.v.t.

ja

nee

42.767

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018
Omvang dienstverband 2018 in FTE
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

6.619

0

Subtotaal

49.386

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

66.600

46.529

Totaal bezoldiging 2018

49.386

0
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam
Functie
A. Bos

Voorzitter

Algemeen bestuur - toezichthouder

G. Kooi

Algemeen lid

Algemeen bestuur - toezichthouder

B. Jeninga

Secretaris

Algemeen bestuur - toezichthouder

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€
€

91.735 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel
2.404- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bestuur:
- P.J. Nauta

- W. Jongsma

Toezichthouder:
- A. Bos

- G. Kooi

- B. Jeninga
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

30051

Naam instelling

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen

KvK-nummer

40003953

Statutaire zetel

Bakkeveen

Adres

Mjûmster Wei 12

Postadres
Postcode

9243 SJ

Plaats

Bakkeveen

Telefoon

0516-541463

E-mailadres
Website

cbs.betrouwen@tip.nl
www.betrouwen.nl

Contactpersoon

W. Bosma

Telefoon

0516-541463

E-mailadres

cbs.betrouwen@tip.nl

BRIN-nummers

00DA
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Overige gegevens
Controleverklaring
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Jufferenwal 30
Postbus 432
8000 AK Zwolle
Telefoon (088) 236 9600
e-mail Audit@Flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het toezichthoudend bestuur van Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs
in Bakkeveen
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs
in Bakkeveen te Bakkeveen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:


geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor ProtestantsChristelijk Basisonderwijs in Bakkeveen op 31 december 2019 en van het resultaat
over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;



zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs in
Bakkeveen, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet
sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige
instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
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B.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:


bestuursverslag;



overige gegevens.

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


met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;



alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend bestuur 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 toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:


het identificeren en inschatten van de risico’s:
o

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fouten of fraude;

o

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

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



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

Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur 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.
Zwolle, 9 juni 2020
Flynth Audit B.V.
Was getekend
drs. E.J. Schollaardt RA
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