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1. Verslag van de toezichthouder 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de School met de Bijbel, uitgaande van de Vereniging tot het verstrekken 
van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Gameren. Het jaarverslag is dit keer in een iets 
gewijzigde vorm beschreven. De reden daarvan is dat het verslag nu ook gebruikt kan worden als 
verantwoordingsdocument naar het Ministerie van OC&W. Voorheen werden er aparte jaarverslagen 
opgesteld voor het Ministerie en voor de leden. 
We mogen terugkijken op een jaar waarin we opnieuw de zegenende hand van de Heere hebben mogen 
ervaren. Als toezichthoudend bestuur, directie, team, MR, leerlingen zijn we gespaard en bewaard 
gebleven en heeft een ieder op zijn of haar post de dingen kunnen en mogen doen voor onze mooie 
school. Een school waar we met z’n allen best een beetje trots op mogen zijn. Het is een plaats van 
samenkomst waar ouders, personeelsleden, leerlingen, etc.  uit heel het dorp welkom zijn ongeacht 
geloofsovertuiging, kleur, afkomst of wat dan ook. Maar wel met een gezamenlijk doel. Namelijk het 
leren van de dingen die onze kinderen nodig hebben voor hun leven in de maatschappij. Het gaat dan 
uiteraard om kennis en vaardigheden. Maar bovenal willen we ze ook wijzen, leren en voorleven op het 
doel waarvoor wij allen hier op aarde zijn namelijk een leven tot eer van God en Zijn dienst en hoe Zijn 
Naam grootgemaakt kan worden. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Zeker niet in de huidige tijd en 
wereld waarin niet meer wordt gerekend, ja zelfs wordt afgerekend, met God en een christelijke 
levensovertuiging. Juist dan is het belangrijk dat we op onze post blijven en zicht blijven houden op het 
doel en de grondslag waarvoor onze school is opgericht. 
We mogen dankbaar zijn voor de vele, onverdiende, zegeningen. Tijdens de woestijnreis van het volk 
Israël kreeg het volk dagelijks manna. Precies zoveel als ze elke dag nodig hadden voor hun 
levensonderhoud. Als school mogen we vaststellen dat we dagelijks al het nodige krijgen wat nodig is 
om onze school te laten functioneren en de  doelstellingen te verwezenlijken. Ja zelfs meer dan dat, er is 
overvloed. We hebben een prachtig gebouw, we mogen trots zijn op een deskundig en gemotiveerd 
team wat zorgt voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat, er zijn voldoende financiële 
middelen en we mogen tot op heden vrij en ongecensureerd onze geloofsovertuiging verankerd in het 
Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid, uitdragen in inbedden in het onderwijs wat 
gegeven wordt. 
Verheugend was dat ook in 2014 de school door de Inspectie van het Onderwijs opnieuw als goed 
beoordeeld werd na een regulier onderzoek.  
In de aanhef van deze inleiding staat ‘verslag van de toezichthouder’. We hebben het bewust over het 
toezichthoudend bestuur om daarmee de gewijzigde rol van het schoolbestuur aan te geven.  
Zoals in eerdere verslagen en op de ledenvergadering al vaker gemeld, verschuift de rol van het 
schoolbestuur als bestuurder meer op naar de rol van toezichthouder. Ook in 2014 zijn in dat proces 
weer nieuwe stappen gemaakt. U leest er meer over in dit verslag. 
Door middel van dit jaarverslag wil het toezichthoudend bestuur en de directie inzage geven en 
verantwoording afleggen omtrent de besluiten, het beleid, ontwikkelingen en gebeurtenissen die het 
afgelopen jaar op en rondom onze school hebben plaatsgevonden.   
Ook langs deze weg wil het toezichthoudend bestuur en de directie alle betrokkenen bedanken die een 
rol hebben gespeeld, groot of klein, bij het realiseren van onze belangrijkste doelstelling namelijk het 
verzorgen van christelijk onderwijs van een goede en verantwoorde kwaliteit voor alle kinderen van ons 
dorp.  
 
Samenstelling toezichthoudend bestuur 
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit de volgende leden:  
Dhr. C. R. Baijense  (voorzitter) 
Dhr. W. J. Schouten    (secretaris) 
Dhr. W. B. W. Dekker    (penningmeester) 
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Dhr. G. van Tuijl  
Dhr. J. J. van Steenbergen   
Dhr. P. W. Suijker 
Dhr. A. A. Westeneng 
 
In algemene zin kunnen de volgende taken worden beschouwd als de taken waar het bestuur 
verantwoordelijk voor is;  
 

 het vaststellen van beleid 

 het toetsen en evalueren van éénmaal vastgesteld beleid 

 bewaken van de grondslag 

 controle op de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsproces 

 toezicht houden op de aan de bovenschools directeur gemandateerde bestuurstaken 

 tonen van betrokkenheid bij de school en de ouders. 
 
Organisatie bestuur van de school 
Door middel van een mandaatbesluit zijn een groot aantal bestuurlijke taken gemandateerd aan de 
bovenschools directeur (BSD). In een besturingsmodel worden de diverse rollen en onderlinge 
verhoudingen beschreven. Ook de algemene kaders voor het beleid zijn vastgelegd en vormen de 
bakens aan de hand waarvan de BSD en het toezichthoudend bestuur ‘de koers uitzetten’.  
Periodiek vergaderen toezichthoudend bestuur en directie over de gang van zaken. Via een vooraf 
geschreven directieverslag wordt door de directie verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en 
laat men zien welke keuzes waarom zijn gemaakt. De vergaderingen hebben ook een klankbord- en 
adviesfunctie. In 2014 zijn er 7 bestuursvergaderingen geweest met daarnaast de ledenvergadering 
waarin het toezichthoudend bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging.  
Indien nodig is er regelmatig tussentijds overleg in kleiner verband tussen de diverse geledingen en de 
individuele leden van het toezichthoudend bestuur en de directie. Daarnaast vergadert het 
toezichthoudend bestuur incidenteel, al naar gelang de agenda dit vraagt, op informele wijze waarbij de 
directie niet aanwezig is. Dan kunnen onderwerpen ter sprake komen waarbij gekeken wordt naar het 
eigen bestuurlijk functioneren en/of het functioneren van de directie. Ook de onderlinge verhouding 
tussen toezichthoudend bestuur en directie kan dan worden geëvalueerd. 
 
Groepenbezoek 
Een keer per jaar vindt het zogenaamde groepenbezoek plaats. De leden van het toezichthoudend 
bestuur draaien dan een halve dag mee in de diverse groepen en proeven zo van de sfeer en het 
pedagogisch klimaat op school. Ook vinden er evaluatiegesprekken plaats met het onderwijs 
ondersteunend personeel en wordt het bezoek afgesloten met een korte teamvergadering. 
 
Toezicht beheer financiële middelen  
In 2014 is er een financieel toezicht gerealiseerd door een ander bestuurslid te mandateren dan de 
penningmeester voor inzage bij het beheren van de bankrekeningen. Op deze wijze is er een milde vorm 
van toezicht gecreëerd op het functioneren van de penningmeester in zake het beheer van de middelen. 
Overigens is het goed op te merken dat hier geen directe aanleiding voor was maar het toezichthoudend 
bestuur wil zodoende risico’s uitsluiten op financieel wanbeheer of frauduleus handelen en het is een 
concrete invulling van transparant, bestuurlijk handelen. 
 
Benoemen accountant 
Er is besloten om accountantskantoor EY (Ernst & Young) aan te wijzen als controlerend accountant voor 
de jaarrekening 2014.  
 
Bestuurlijke samenwerking 
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Al een aantal jaren zoekt het toezichthoudend bestuur naar nieuwe initiatieven voor bestuurlijke 
samenwerking. Met de School met de Bijbel “De Zaaier” te Hedel delen we al jaren de bovenschools 
directeur, de intern begeleider en de managementassistente. Mede om de kwetsbaarheid te 
verminderen van zowel het toezichthoudend bestuur als ook het management is in 2014 deelgenomen 
aan een initiatief van de scholen te Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen voor bestuurlijke samenwerking in 
de Bommelerwaard met Wijk & Aalburg. Dit zijn tot op heden vrijblijvende gesprekken waarin de 
mogelijkheden en de wenselijkheid op samenwerking worden afgetast.  
 
Ontwikkelingen bovenschools management 
Het afgelopen jaar is de invulling van het bovenschools management verder onder druk komen te staan 
door het aanvaarden van een deeltijdbaan door de BSD bij Samenwerkingsverband De Meierij. Dit heeft 
het toezichthoudend bestuur doen besluiten om een extern adviseur van de VGS  in te schakelen voor 
advies omtrent de mogelijkheden en (ongewenste) effecten van bestuurlijke samenwerking. Ook wordt 
in dit traject de taakbelasting en taakinvulling van de BSD besproken.  
Het toezichthoudend bestuur heeft gekozen voor een decentraal managementmodel waarbij een BSD 
(meerdere) locatiedirecteuren aanstuurt. De BSD is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen, de 
locatiedirecteuren voor de uitvoering op de locatie. 
In 2015 zal er desgewenst een vervolg worden gegeven aan de verdere uitwerking van dit model. 
 
Werkgeverschap 
Het werkgeverschap van het toezichthoudend bestuur bestaat in grote lijnen uit het benoemen van 
nieuw personeel, tijdelijk of structureel, het ontslag verlenen of opleggen van een disciplinaire 
maatregel en het samen met de directie vormgeven van het personeelsbeleid. Dit laatst kan 
bijvoorbeeld zijn hoe invulling wordt gegeven aan afspraken over verlof, vervanging maar ook het 
verzuimbeleid. In 2014 is er een aanpassing geweest in de sollicitatieprocedure. De adviserende rol van 
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in de procedure is eruit gehaald omdat het 
toezichthoudend bestuur van mening is dat de oudergeleding geen rol mag hebben bij het benoemen 
van personeel. De rol van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad in de 
sollicitatieprocedure blijft wel intact. Deze wijziging is in goed overleg met de medezeggenschapsraad 
besloten. 
 
Onderwerpen van bestuur en toezicht in 2014 
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de meest relevante onderwerpen die aan ook de orde 
zijn geweest in 2014 en waar al dan niet besluiten over zijn genomen door het toezichthoudend bestuur 
of door de BSD.  
 
Verdere uitwerking besturingsmodel  
Voorgaande jaren is een besturingsmodel gekozen alsmede een keus gemaakt hoe de verplichte 
scheiding tussen bestuur en toezicht vormgegeven wordt. In 2014 is dit verder uitgekristalliseerd.  
Er is afgesproken en vastgelegd in een document hoe de verschillende ‘rollen’ van het toezichthoudend 
bestuur, van de BSD, van de locatiedirecteur zich verhouden. Er is een jaaragenda opgesteld die dient als 
checklist en een organogram gemaakt. Ook is beschreven hoe en welke vormen van communicatie er 
zijn tussen de diverse geledingen. Het toezicht houden verschuift meer naar het kwalitatieve in plaats 
van kwantitatieve beoordelingen. Dat wil zeggen dat het toezichthoudend bestuur niet stuurt op vooraf 
zelf benoemde kengetallen maar dat de BSD kengetallen benoemt en hanteert als richtlijn en kader voor 
het te volgen beleid. Hij legt dan ook verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur en doet dat 
mede aan de hand van zijn eigen kengetallen en criteria.  
 
Formatieplan 
Ander voorbeeld van de rolverdeling tussen bestuur en toezicht is het jaarlijkse formatieplan wat door 
de directie wordt opgesteld. In het voorjaar wordt dit gepresenteerd aan het toezichthoudend bestuur 
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met een bijbehorende begroting. De directie motiveert het nieuwe formatieplan en de keuzes die daarin 
zijn gemaakt. Het is aan het toezichthoudend bestuur om te besluiten over het formatieplan. 
 
Meerjarenbegroting 2014-2018 
In februari heeft de BSD in overleg met de penningmeester de Meerjarenbegroting (MJB) voor de jaren 
2014-2018 heeft opgesteld. Het toezichthoudend bestuur heeft na bespreking geconstateerd dat het 
een correcte en realistische MJB is waarin grote tegenvallers grotendeels zijn uitgesloten 
De MJB kan, indien noodzakelijk, tussentijds worden bijgesteld. Alle jaren wordt er een 
begrotingsoverschot verwacht. Op 4 februari is de MJB vastgesteld. 
 
Start derde groep Voorschool 
Eind 2013 was er een forse wachtlijst voor de Voorschool ontstaan. Na overleg met de gemeente en 
inventarisatie van de financiële risico’s heeft de BSD voorgesteld om te starten met een derde groep 
voorschool. De gemeente heeft toegezegd een extra, incidentele subsidie te verstrekken waardoor de 
exploitatie van een derde groep financieel verantwoord was. In februari 2014 is daarom besloten om te 
starten met een derde groep van de Voorschool. Dit voorlopig voor 1 schooljaar met ingang van 
augustus 2014 op projectbasis. 
 
Onderzoek Inspectie van het Onderwijs 
Op 5 juni 2014 heeft de inspectie een regulier schoolonderzoek gehouden. Zij is daarvoor een dag op 
school en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de wettelijke bepalingen aan de hand van 
observaties, gesprekken met leerkrachten, directie en een afvaardiging van het toezichthoudend 
bestuur. De inspectrice was tevreden met de bevindingen, de uitkomsten en de aangeleverde zaken. Ze 
is van mening dat de onderwijskwaliteit op een goed niveau is en heeft (opnieuw) het basis 
toezichtarrangement toegekend. Dat is het laagste niveau van toezicht door de Inspectie. 
Ook de voorschool is geïnspecteerd in dit geval door de GGD. Ze hebben daarover een rapport 
uitgebracht. De beoordeling was goed. De benoemde verbeterpunten zullen door de directie worden 
meegenomen.  
 
Internetaansluiting 
Door het veelvuldig gebruik van zogenaamde webbased lesmethoden was de internetverbinding niet 
meer voldoende om de software goed te laten werken. De huidige internetverbinding had te weinig 
capaciteit bij een intensiever gebruik. Het probleem is neergelegd bij de gemeente Zaltbommel met 
verzoek om een oplossing. De beste en meest duurzame oplossing is de aansluiting via een 
(glasvezel)kabel. Toen bleek dat de gemeente op korter termijn niet voor een oplossing kon zorgen is 
besloten om de kosten van aanleg van een kabel zelf te financieren. 
Het toezichthoudend bestuur is van mening is dat de techniek niet belemmerend mag zijn voor het 
onderwijsproces en heeft mede om die reden geïnvesteerd in deze verbinding.  
 
Contract kinderopvang 
De school heeft de wettelijke verplichting om de kinderopvang (buitenschoolse opvang) voor haar 
leerlingen te faciliteren. Dit was tot op heden contractueel geregeld met BSO De Jutter.  
Na het beëindigen van het contract met De Jutter is gekozen om een contract af te sluiten met 
“t Schansje” te Bruchem. Daarmee voldoet de school weer aan de wettelijke bepalingen. 
Tussenschoolseopvang in de middagpauze wordt door de school zelf geregeld.  
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2. Overview & Algemeen 
 
Gegevens vereniging 
Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag 
p/a Gratenbogerd 13 
5311 GA Gameren 
e-mail:  bestuur@schoolgameren.nl 
 
Gegevens school 
School met de Bijbel 
Delkant 4 
5311 CJ Gameren 
0418-561899 
e-mail: info@schoolgameren.nl 
www.schoolgameren.nl  
 
Grondslag en doelstelling 
Onze school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag. Deze vereniging is opgericht in 1906. De grondslag van de vereniging is Gods Woord en de 
daarvan afgeleide verklaring in de Drie Formulieren van Enigheid. Het doel van de vereniging is het 
verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag door instandhouding van één of meerdere  
“Scholen met de Bijbel”. De school kent een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat alle kinderen 
toegelaten worden mits de grondslag gerespecteerd wordt (door de ouders) en de consequenties die dit 
heeft voor het onderwijs onderkend en nageleefd worden. 
 
Juridische structuur en interne organisatie 
Het hoogste orgaan binnen de organisatie zijn de leden. Zij kiezen het toezichthoudend bestuur welke 
samen met de BSD volgens mandaat de school besturen. Jaarlijks wordt middels de ledenvergadering en 
het jaarverslag verantwoording afgelegd aan de leden. Per 31 december 2014 zijn 97 personen lid van 
de vereniging. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit 5 tot 9 bestuurszetels waarvan er thans 7 zijn 
bezet. De organisatie is vorm gegeven in een organogram dat als bijlage bij dit jaarverslag is gevoegd.  
 
Code Goede Bestuur 
Het toezichthoudend bestuur hanteert de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code 
zijn 28 basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van bestuurders en 
managers in het primair onderwijs. De principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de 
cultuur ten grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen handelen, zoals 
wederzijds respect, transparantie, dialoog, gezamenlijkheid en verantwoording. De principes nodigen uit 
om in dialoog met alle belanghebbenden te reflecteren op de bestuurlijke inrichting en het handelen van 
bestuurders en managers. Het is als zodanig een kader waaraan het bestuurlijk handelen getoetst dient 
te worden. 
 
Beleidsvoornemens 
In de komende jaren wachten nog meerdere belangrijke onderwerpen om uitgewerkt te worden.  
Zo heeft de school nog geen strategisch beleidsplan iets wat hoog op de actielijst staat. In dit plan 
worden de doelen beschreven voor de lange termijn. Welke keuzes op hoofdlijnen worden er gemaakt 
op het onderwijskundig-, pedagogisch-, financieel-, organisatorisch- en identiteitsbeleid?  
Ook zijn er plannen voor het vastleggen van een persprotocol en wordt er gewerkt aan een financieel 
beleidsplan. De ontwikkelingen naar bestuurlijke samenwerking is een proces wat al enkele jaren speelt 
en ook de komende jaren op de bestuursagenda zal staan. Ook het ontwikkelen van een 

mailto:bestuur@schoolgameren.nl
mailto:info@schoolgameren.nl
http://www.schoolgameren.nl/
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identiteitsprofiel is al in gang gezet en vraagt de nodige aandacht. Daarin wordt beschreven hoe 
concreet invulling wordt gegeven aan de grondslag van de school. 
 Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het  groot buitenonderhoud van de schoolgebouwen 
overgedragen aan de schoolbesturen. Dit zal ook de nodige aandacht moeten krijgen in de vorm van een 
meerjarenonderhoudsplan.  
 
Deze en nog vele andere ontwikkelingen blijven de aandacht vragen van het toezichthoudend bestuur 
en management. Bij dit alles zal het toezichthoudend bestuur proberen de belangen van alle 
betrokkenen bij onze school, leerlingen, personeel, leden, ouders en achterban, op een evenwichtige 
wijze te behartigen met als uitgangspunt en leidraad onze doelstelling zoals verwoord in onze statuten:  
het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag.  
 
Leerlingen toelating en aantal 
De afgelopen jaren schommelde het leerlingaantal rond de 250 leerlingen en is daarmee stabiel te 
noemen. Voor het jaar 2015 zien we een groei ontstaan van zo’n 20 leerlingen. Het verloop van de 
leerlingenaantallen van de afgelopen jaren ziet u hieronder in de grafiek. Op grond van het aantal 
leerlingen worden we bekostigd voor 10 groepen.  
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De School met de Bijbel is een school met een duidelijke christelijke identiteit. Van de leerlingen en 
ouders van de leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren.  
Hieronder is weergegeven wat de verdeling van de populatie is op grond van levensbeschouwing van het 
gezin waarin ze opgroeien. Ook dit is voor ons een belangrijk gegeven.  
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Medezeggenschapsraad 
 
Op onze school is er een Medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. heeft tot taak het overleg tussen de 
school en de ouders in stand te houden. Zo kan de M.R. allerlei zaken die de school aangaan, bespreken; 
zoals de organisatie, het werk op school, e.d. Ook kan de M.R. het bestuur gevraagd en ongevraagd advi-
seren over allerlei schoolzaken. De M.R. bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. 
De M.R. vergadert minimaal vier keer per jaar. 
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3. Identiteit 
 
Veel zaken zijn middels het bestuursmodel gedelegeerd naar de directie. Echter de zaak Identiteit is 
onvervreemdbaar. Het formuleren van beleid hieromtrent zal dan niet uitbesteed worden. 
Voor de grondslag en doelstelling van de school verwijzen we naar het vorige hoofdstuk. 
 
Door het jaar heen zijn momenten geweest waarop onze kinderen stil hebben gestaan bij de zorgen van 
leeftijdsgenootjes in andere landen. Elke maandagmorgen mogen de kinderen zendingsgeld meenemen 
naar school. De leerkracht houdt bij hoeveel geld er door het jaar heen door zijn of haar groep wordt 
opgehaald. Daarvan betalen we twee sponsor kinderen vanuit de stichting Woord en Daad. Tevens 
maken we jaarlijks een bedrag over aan verschillende zendingsorganisaties. Ook wordt er jaarlijks een 
actie gehouden waarbij we uitgaan van het principe ‘kinderen voor kinderen’. Er wordt dan door onze 
kinderen geld opgehaald voor kinderen ver weg of dichterbij. Voor stichting Barthimeus (slechtziende en 
blinde kinderen) halen we ook jaarlijks geld op middels een actie. 



12 

 

4. Personeel en Organisatie 
 
Er is sprake van een stabiele organisatie. Dit is zichtbaar in de minimale personele mutaties, het lage 
ziekteverzuimcijfer én de uitslag van de personeelstevredenheidsenquête.  
 
 

4.1. Samenstelling en Mutaties Onderwijsteam 
 
Voor de samenstelling van het onderwijsteam verwijzen wij u naar de schoolgids. Per 31 december 2014 
waren er 26 personeelsleden in dienst. 
 

Functie Aantal 

Directie 2 

Leerkracht 15 

Onderwijsassistent 1 

Leidster Voorschool 4 

Managementassistent 1 

Intern begeleider 1 

Schoonmakers 2 

 
In 2014 hebben in chronologische volgorde onderstaande mutaties plaatsgevonden in het 
personeelsbestand. 
 

Datum Personeelslid Reden 

06-01-2014 Mw. A. Scheurwater Benoemd als native speaker in een 
projectbenoeming 

31-07-2014 Mw. G. van Helden Ontslag ingediend op eigen verzoek 

 
4.2. Ziekteverzuim 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is aangegeven spreken we van een zeer laag 
ziekteverzuimpercentage. In het jaar 2014 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 1,23% voor de 
school en 0,12% voor de Voorschool. Dit getal is gebaseerd op totaal 22 ziektemeldingen in het hele jaar. 
 

4.3. Personeelstevredenheidsenquête 
In november 2014 is er een personeelstevredenheidsenquête 
uitgezet. Dit in het kader van informatieverzameling voor de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019. 
De opbrengsten hiervan worden in het voorjaar van 2015 geanalyseerd en in verband gebracht met de 
opbrengsten van de leerlingtevredenheidsenquête en de ouderenquête. De afnames van deze enquêtes 
hebben plaatsgevonden middels het Kwaliteitsmanagement systeem Integraal.  
95% van de respondenten heeft de enquête ingevuld. Dit betreft 21 van de 22 respondenten. De 
opbrengsten zijn hieronder zichtbaar. 
 

Indicator Score (schaal 
0-4) 

 Indicator Score (schaal 
0-4) 

Organisatie en aansturing 3,1  Samenwerking met ouders – 
cultuur 

3,2 

Leefklimaat op school 3,7  Organisatiemanagement 
personeel 

3,5 

Werkklimaat op school 3,2  Huisvesting en voorzieningen 3,7 

Interne communicatie 3,3  Presentatie 3,7 
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Visiegericht  3,1  Resultaten onderwijs 3,6 

Persoonlijke betrokkenheid 3,8    

 
 

4.4. Scholing 
Scholing vindt met name teambreed plaats gericht op de vastgestelde doelen in het kader van 
schoolontwikkeling. In het jaar 2014 zijn er in het kader van teamscholing een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd o.l.v. een externe m.b.t. de invoering van een nieuwe methode Engels voor de hele 
school. Daarnaast heeft de onderwijsassistent de opleiding Remedial Teacher gevolgd en afgerond en 
heeft de IB-er onderbouw de opleiding Master Special Education of Needs gevolgd. Dit vanuit de interne 
motivatie van de betreffende personen om meer kennis te verkrijgen over de achtergronden van leer- 
en gedragsproblemen en om het handelen beter af te kunnen stemmen op de kinderen. 
 

4.5. Beheersen van uitkeringen na ontslag 
De cao is uitgangspunt en wordt volledig gehanteerd. Indien er echt geen andere mogelijkheden zijn om 
een personeelslid op een positieve wijze verbonden te laten zijn met de organisatie kan overgegaan 
worden tot ontslag. Om de risico’s van uitkeringen na ontslag te kunnen beheersen is het bestuur 
aangesloten bij het Participatiefonds.
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5. Onderwijskundige zaken 
 
Voor de inhoudelijke kant van de onderwijsontwikkeling verwijzen we naar de schoolgidsen.  
 

5.1. Voorschool 
De respons van de ouders over de Voorschool is erg positief. We zijn en blijven van mening dat de 
Voorschool een duidelijke meerwaarde heeft. Kinderen komen in contact met leeftijdsgenootjes en 
spelen samen. Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteedt aan de taalontwikkeling. En omdat de 
Voorschool direct aan onze school is verbonden is het gemakkelijk om doorgaande lijnen te creëren naar 
de basisschool. Het aantal peuters is in 2014 toegenomen waarna we in overleg met de gemeente 
Zaltbommel gestart zijn met een derde groep. Aan het eind van 2014 waren alle drie de groepen volledig 
gevuld. In 2014 is geïnvesteerd in scholing op het terrein van de specifieke peuterontwikkeling, zowel op 
het terrein van VVE als voor gebruik van het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’. Met dit laatste systeem wordt de 
ontwikkeling van de peuters systematisch in kaart gebracht. Omdat dit ook in groep 1 en 2 gebruikt 
wordt, is dat een mooie doorgaande lijn.  
Omdat de Voorschool niet valt onder het onderwijs, gelden er diverse andere wet en regelgevingen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Zij besteden dit uit aan de GGD. Ieder jaar komt 
een medewerker van de GGD op bezoek om te zien of we aan de eisen voldoen. 
 

5.2. Onderwijsinspectie 
In het jaar 2014 is de school bezocht door de onderwijsinspectie. We zien terug op een prettige dialoog 
waarin de inspecteur duidelijk liet merken de school te zien in zijn kwaliteiten maar ook in de 
werkpunten. Op basis van het bezoek én de opbrengsten was er geen reden om af te wijken van het 
toekennen van het ‘basisarrangement’. De grootste ontwikkelpunten liggen op het terrein van 
kwaliteitszorg. We hebben laten zien in welke ontwikkelrichting we ons bewegen met het net in gebruik 
genomen kwaliteitsmanagementsysteem Integraal. Dit is positief gewaardeerd, maar er waren nog 
onvoldoende resultaten beschikbaar om te kunnen concluderen middels welke structuur en met welk 
effect dit een plaats heeft in de organisatie. 
De meest recente inspectie rapporten kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

5.3. Onderwijsopbrengsten 
Ieder jaar worden de opbrengsten van alle leerlingen op de methode onafhankelijke toetsen 
gepresenteerd in de bestuursvergadering. Dit zijn belangrijke meet- en stuurgegevens voor het bestuur, 
maar ook voor de onderwijsinspectie. Hierbij zijn de gegevens van de Cito-eindtoets zeer belangrijk. Dit 
geeft aan op welk niveau de leerlingen onze school verlaten. Hieronder vindt u de scores op de laatste 
cito-toetsen. Bij de analyse van de toetsen van de achterliggende jaren valt op dat er een jaarlijks lagere 
opbrengst gegenereerd wordt. In het jaar 2014 was dit niet te verwachten en was er een significant 
verschil tussen de opbrengst van de Cito-eindtoets en de Cito-toetsen die in dezelfde groep 8 zijn 
afgenomen. Dit is zowel aan externen als de onderwijsinspecteur voorgelegd. Helaas heeft dit niet tot 
een bevredigend antwoord geleid. We gaan er vanuit dat dit een eenmalige afwijking was en dat de 
opbrengsten in 2015 en verder weer in dezelfde lijn staan. Het is de verwachting dat de opbrengst in 
2015 weer een stijgende lijn laat zien t.o.v. de opbrengst van 2014. 
 
Opbrengsten Cito-eindtoetsen 2010-2014 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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5.4. Uitstroomgegevens leerlingen 
In het jaar 2014 zijn 25 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom van deze 
groep en voorgaande 4 jaren ziet u hieronder.  
 

 
Uitstroomaantallen naar VO 

School School met de Bijbel (06PM) 

Weergave Aantal leerlingen per advies VO 

 
2006 / 
2007 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

Totaal 

VWO 2 6 6 4 4 22 

HAVO t/m VWO   2 2 2 3 9 

HAVO 8 11 4 5 5 33 

VMBO TL t/m HAVO 1 2 5 5 1 14 

VMBO KL t/m VMBO TL 2         2 

VMBO TL 5 3 1 8 5 22 

VMBO BL 1 3 1 4   9 

VMBO BL, met LWOO     1     1 

VMBO BL t/m VMBO KL     1 3 7 11 

VMBO KL 2   2     4 

 
21 27 23 31 25 127 

 
 

5.5.  Kwaliteitszorg 
In het jaar 2014 is een start gemaakt met het gebruik van het kwaliteitsmanagement systeem Integraal. 
Dit systeem is toegankelijk binnen het door ons gebruikte leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem 
Parnassys. Hierdoor worden diverse ken- en stuurgetallen direct zichtbaar in de cockpit van Integraal. 
Daarnaast zijn er diverse stappen gezet om de cockpit verder te vullen. In dat kader is er eind 2014 een 
ouderenquête, personeelstevredenheidsenquête en leerlingtevredenheidsenquête afgenomen. Deze 
resultaten worden geanalyseerd als voorbereiding voor het te schrijven schoolplan 2015-2019. 
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6. Huisvesting en ICT 
 
In het jaar 2014 was het qua huisvesting rustig. De huisvesting bestaat uit veertien lokalen, een 
speellokaal, gemeenschapsruimte, teamkamer en verschillende kleine nevenruimten. Van de veertien 
lokalen zijn er 10 in gebruik voor het onderwijs. Daarnaast is er één ingericht als computerlokaal en 
wordt 1 lokaal gebruikt door de Voorschool. Genormeerd qua leerlingaantal komen we in het jaar 2014 
uit tien groepen. Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2014 zijn dit 11 groepen. Dat  betekent 
niet direct dat er ook daadwerkelijk met 11 groepen gewerkt zal worden. Dit is afhankelijk van de 
leeftijdsopbouw en de verdeling die we op basis daarvan kunnen maken.  
De staat van onderhoud van het gebouw is goed. In de komende jaren zijn er geen bijzondere 
activiteiten gepland.  
 
In het kader van de doordecentralisatie buitenonderhoud is door de gemeente Zaltbommel bepaald dat 
er geen sprake is van achterstallig onderhoud en dat er ook geen bijzondere uitgaven te verwachten zijn 
in de komende jaren. Dit betekent dat er geen aanpassingen gedaan worden en we vanaf 1 januari 2015 
volledig verantwoordelijk zijn voor het gehele onderhoud. Het huidige meerjarenonderhoudsplan is op 
een gedegen wijze opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn ook de posten opgenomen waarvoor we 
vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat we beredeneerd en onderbouwd op een 
verantwoorde wijze het onderhoud van de school kunnen vormgeven.  
 
Per 1 januari 2014 is er een contract afgesloten met netwerkbeheerder ‘Winsys’. Zij bieden een 
complete netwerkomgeving aan in ‘The Cloud’. Dit heeft voor ons grote voordelen omdat daarmee alle 
gegevens vanaf elke plaats en op elk moment toegankelijk zijn. Omdat hiervoor meer internetsnelheid 
nodig is, is in 2014 een kabel aangelegd.  
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7. Externe relaties - Communicatie en relaties 
 

7.1. Ouderenquête 
In november 2014 is er een ouderenquête uitgezet. Dit in het kader van informatieverzameling voor de 
ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019. De opbrengsten hiervan worden in het voorjaar van 2015 
geanalyseerd en in verband gebracht met de opbrengsten van de leerlingtevredenheidsenquête en de 
personeelstevredenheidsenquête. De afnames van deze enquêtes hebben plaatsgevonden in het 
Kwaliteitsmanagement systeem Integraal.  
47% van de respondenten heeft de enquête ingevuld. Dit betreft 69 van de 148 respondenten. De 
opbrengsten zijn hieronder zichtbaar. 
 

Indicator Score (schaal 
0-4) 

 Indicator Score (schaal 
0-4) 

Leefklimaat in de groep 3,7  Cultuur 3,6 

Leerklimaat in de groep 3,6  Informeren 3,5 

Afstemming 3,6  Personeel  3,8 

Leerstofaanbod 3,5  Huisvesting en voorzieningen 3,6 

Onderwijstijd 3,8  Presentatie 3,7 

Leerlingenondersteuning 3,3  Resultaten onderwijs 3,7 

Leefklimaat op school 3,4    

 
 

7.2. Andere scholen in de Bommelerwaard  
De samenwerking met de School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Hedel en de Willem van Oranjeschool in 
Brakel heeft in het jaar 2014 ongewijzigd plaatsgevonden. Dat betekent dat er sprake is van een 
gezamenlijk bovenschools directeur met de School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Hedel en een 
gezamenlijke IB-er en management assistente met de School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Hedel en de 
Willem van Oranjeschool in Brakel.  
Daarnaast participeren we in de directiekring Bommelerwaard met Wijk en Aalburg. De directieleden 
van de aangesloten scholen komen regelmatig bijeen om ervaringen te delen en gezamenlijk beleid te 
ontwikkelen. De hoeveelheid deelnemende scholen in de directiekring groeit waardoor er meer 
samenwerking en afstemming plaats vindt. We zijn blij met deze beweging en denken dat het van 
meerwaarde is voor de deelnemende scholen en met name voor het christelijk onderwijs in de 
Bommelerwaard. 
 

7.3. Samenwerkingsverband en Passend Onderwijs  
Als gevolg van de wet Passend Onderwijs zijn we per 1 augustus 2014 aangesloten bij 
samenwerkingsverband PO de Meierij. Als gevolg hiervan is het ‘oude samenwerkingsverband 
Zaltbommel’ eind 2014 geliquideerd. Het nieuwe samenwerkingsverband beslaat de oude 
samenwerkingsverbanden Zaltbommel, Den Bosch, Vught, Boxtel en Schijndel. Bestuurlijk is gekozen 
voor een stichting. Het bestuur bestaat uit 9 leden; 5 uit het primair onderwijs, 4 uit het speciaal 
onderwijs en de directeur-bestuurder. Omdat de omvang van het samenwerkingsverband groot is, is 
ervoor gekozen om de oude samenwerkingsverbanden als redelijk autonome regio 
(ondersteuningseenheid) te laten bestaan. Hierbij wordt iedere ondersteuningseenheid aangestuurd 
door een manager. In onze regio is onze bovenschools directeur benoemd in deze functie. Dit houdt in 
dat hij naast zijn werk als bovenschools directeur voor onze organisatie én de School met de Bijbel ‘De 
Zaaier’ in Hedel voor 3 dagen is benoemd bij het samenwerkingsverband PO de Meierij. 
 

7.4. Klachten   
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie te Den Haag. Ook in het jaar 2014 
zijn er geen klachten ingediend. 
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8. Financieel overzicht 2014  
 
Analyse van het nettoresultaat 
  Realisatie 2014 

 
Begroting 2014 

 
Verschil 

  x € 1.000 
 

x € 1.000 
   

     Baten  
     (B1) Rijksbijdragen                  1.013  

 
                1.030  

 
           -17  

(B2) Overige overheidsbijdragen                       45  
 

                     31  
 

            14  
(B3) Overige baten                     110  

 
                     40  

 
            70  

 
 

     Totaal baten                  1.169  
 

                1.101  
 

            67  

 
 

     
Lasten  

     
(L1) Personele lasten                     933  

 
                   907  

 
            26  

(L2) Afschrijvingen                       28  
 

                     27  
 

              1  
(L3) Huisvestingslasten                       72  

 
                     70  

 
              7  

(L4) Overige instellingslasten                     122  
 

                     87  
 

            30  

 
 

     
Totaal lasten                  1.155  

 
                1.091  

 
            64  

 
 

     
Saldo baten en lasten                       13  

 
                     10  

 
              3  

 
 

     
(R1) Saldo fin. baten en lasten                        4  

 
                      4  

 
              0  

 
   

 
  

 
  

Nettoresultaat                       18  
 

                     14  
 

              3  

 

Het verslagjaar 2014 werd gekenmerkt door een resultaat van circa 18.000 euro, daar was gerekend met 

een positief resultaat van circa 14.000 euro.  

Het gerealiseerde resultaat van is voor ruim 40.000 euro toe te schrijven aan de exploitatie van de 

school. Het resultaat van de voorschoolse opvang was bijna 7.500 euro negatief en van de vereniging 

15.000 euro negatief. De totale positieve afwijking van ruim 3.000 euro had diverse oorzaken welke 

hieronder worden toegelicht. 

 

Binnen de baten lagen de rijksbijdragen circa 17.000 euro lager dan begroot. Dit is het gevolg van 

diverse verschuivingen binnen de begroting. Zo was onder de rijksbijdragen 21.000 euro begroot voor 

detachering en 13.000 euro voor een vergoeding van salariskosten O.O.P. Deze bijdragen zijn echter 

onder de overige baten gerealiseerd. Hier staat tegenover dat de reguliere rijksbijdragen hoger uitvielen 

doordat de grondslagen gunstiger waren dan begroot. Concreet heeft dit betrekking op 1 

onderbouwleerling meer dan begroot en een schoolgewicht waar niet mee was gerekend. Daarnaast 

werd de bekostiging van 2014/15 herzien doordat diverse akkoorden werden afgesloten. Een deel 

hiervan had betrekking op 2014 waardoor de rijksbijdragen stegen. 

De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op bijdragen vanuit de gemeente. Deze hadden 

grotendeels betrekking op de kostenplaats van de voorschoolse opvang waar bijdragen werden 

ontvangen voor VVE, PSZ en VO. Deze baten lagen uiteindelijk 14.000 euro hoger dan begroot. 

De overige baten lagen met 70.000 euro fors hoger dan begroot. Voor 20.000 euro wordt dit reeds 

verklaard door de eerder genoemde detacheringskosten. Daarnaast werd vanuit het oude 

samenwerkingsverband circa 26.000 euro ontvangen als afdracht van de oude reserves. Verder werden 

er baten ontvangen voor huur (6.000 euro verrekening vanuit de voorschool), een bonus vanuit het 
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vervangingsfonds (4.000 euro) en bijdragen vanuit Lander voor de eerder genoemde vergoeding 

salariskosten welke onder de rijksbijdragen waren begroot (13.000 euro). 

Wat betreft de lasten weken de personele lasten fors af met circa 26.000 euro van de begroting. Binnen 

de personele lasten kan onderscheid worden gemaakt tussen loonkosten en overige personele lasten. 

De loonkosten lagen uiteindelijk ruim 33.000 euro hoger dan begroot. Deze afwijking kent diverse 

oorzaken. De voornaamste oorzaak is een hogere personele inzet onder het onderwijsondersteunend 

personeel en vervangingskosten. Onder het onderwijsondersteunend personeel lag de inzet circa 0,15 

fte hoger dan begroot en waren de sociale lasten hoger. Voor vervanging voor eigen rekening werd 0,4 

fte ingezet, hiervoor was 0,23 fte begroot. Tegenover de hogere loonkosten stonden lagere overige 

personele lasten (7.5000 euro) doordat overige WKR lasten lager uitvielen en er een deel van de 

personeelsvoorziening vrij viel. 

 

De afwijkingen op de huisvestingslasten bedraagt circa 7.000 euro. Dit wordt verklaard gerealiseerde 

huurlasten van de voorschoolse opvang die niet waren begroot omdat dit direct inkomsten zijn voor de 

school. Dit betreft dus een interne afrekening. Tot slot lieten de overige instellingslasten een afwijking 

zien van circa 30.000 euro. Dit wordt grotendeels verklaard door onderhoudskosten die gerealiseerd zijn 

op de vereniging (23.000 euro, renovatie schoolhuis). Daarnaast vielen de kosten voor leermiddelen 

hoger uit dan begroot. 
 
Financiële positie 
ACTIVA 

 
Ultimo 2014 

 
Ultimo 2013 

 
Ultimo 2012 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Immateriële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Materiële vaste activa 

 
             173  

 
             149  

 
             125  

Financiële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

       Totaal vaste activa 
 

             173  
 

             149  
 

             125  

       Voorraden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Vorderingen 
 

              91  

 

              90  

 

             165  

Liquide middelen 
 

             595  
 

             605  
 

             483  

       Totaal vlottende activa 
 

             685  
 

             695  
 

             648  

       Totaal activa 
 

             858  
 

             845  
 

             773  

       
       PASSIVA 

 
Ultimo 2014 

 
Ultimo 2013 

 
Ultimo 2012 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       Algemene reserve 
 

             521  
 

             466  
 

             395  
Bestemmingsreserves publiek 

 
                8  

 
              31  

 
              38  

Bestemmingsreserves privaat 
 

             152  
 

             167  
 

             160  

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Bestemmingsfonds privaat 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

       Eigen vermogen 
 

             681  
 

             664  
 

             593  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

              73  
 

              53  
 

              44  
Langlopende schulden 

 
               -    

 
               -    

 
               -    
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Kortlopende schulden 
 

             104  
 

             128  
 

             135  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

             858  
 

             845  
 

             773  

 

Door een hoge investeringsgraad zijn de materiële vaste activa gestegen naar circa 173.000 euro. De 

investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

Binnen de passiva steeg de algemene reserve doordat het resultaat van de school ruim 40.000 euro 

positief was. Daarnaast viel de publieke bestemmingsreserve voor 1e waardering vrij naar de algemene 

reserve (15.700 euro). Hierdoor daalde de bestemmingsreserve publiek wat versterkt werd door het 

negatieve resultaat van de voorschoolse opvang. Verder daalde de bestemmingsreserve privaat door het 

negatieve resultaat van de vereniging.  

De voorzieningen zijn gestegen doordat er bijna 25.000 euro is gedoteerd aan de voorzieningen groot 

onderhoud en viel er 5.000 euro vrij vanuit de personeelsvoorziening als gevolg van een herrekening op 

basis van de loonkosten.  

 

Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

positie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2012, 2013 en 2014, wordt tevens de algemene 

adviesnorm weergegeven.  
 
Kengetal Norm 2014 2013 2012 

Liquiditeit 2,00 6,61 5,44 4,79 

Solvabiliteit 0,50 0,79 0,79 0,77 
Rentabiliteit n.v.t. 1,52% 6,07% 8,37% 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 50,21% 47,43% 43,83% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 35,24% 32,06% 28,84% 
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 70,03% 69,28% 63,30% 
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 60,08% 55,48% 49,74% 
 

De eerder genoemde ontwikkelingen hebben natuurlijk ook invloed op de financiële kengetallen van de 

school. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit stegen en bevinden zich boven de gestelde adviesnorm. 

Als gevolg van het positieve resultaat steeg het weerstandsvermogen naar ruim 50%. Wanneer private 

middelen buiten beschouwing worden gelaten resteert een weerstandsvermogen van ruim 35%. Dit 

toont aan dat een deel van de reserves op privaat niveau worden aangehouden. Omdat het 

weerstandsvermogen ruim boven de 15% ligt, zijn financiële buffers toereikend en is een gezond 

investeringsniveau mogelijk. 

De kapitalisatiefactor kent een maximale norm van 60%. Op geconsolideerd niveau wordt deze norm 

overschreden met 10%. Dit kan duiden op een inefficiënt gebruik van het kapitaal. Wanneer private 

middelen echter buiten beschouwing worden gelaten ligt de kapitalisatiefactor vrijwel exact op 60%. Dit 

geeft wel aan de er ruimte is om te investeren in het onderwijs. 

Over het algemeen voldoen de financiële kengetallen aan de gestelde (advies)normen. Hierdoor kan 

gesteld worden dat op geconsolideerd niveau de financiële situatie goed is.  

 

Investerings- en financieringsbeleid 

Zoals eerder genoemd zijn de materiële vaste activa gestegen met 23.000 euro. Zo stonden tegenover 

de ruim 28.000 euro aan afschrijvingen, ruim 51.500 euro aan investeringen. Deze investeringen zijn 

opgebouwd uit 1.500 euro aan ICT (aanleg kabel), 13.500 euro aan inventaris en apparatuur ActivBoard) 

en ruim 36.600 euro aan leermiddelen (o.a. Taal, Rekenen, Lezen en Engels). 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 
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Treasury verslag 

In 2014 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening en waar mogelijk voor een jaar vastgezet in 

hoger renderende deposito’s. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het 

Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.  
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9. Toekomstperspectieven en Continuïteit 
 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de begroting 2015 en verder is gerekend met een aantal externe ontwikkelingen die 

hieronder kort beschreven worden. 

 

Extra middelen vanuit politieke onderwijsakkoorden 

Er is de afgelopen tijd sprake geweest van diverse berichtgeving rondom extra gelden voor het 

onderwijs. Lange tijd is onduidelijk geweest wat hier de concrete uitwerking hiervan zou gaan worden. 

Intussen is duidelijk dat er daadwerkelijk sprake is van structurele extra gelden die richting het onderwijs 

komen. Deze gelden zijn nu gebundeld in het bestuursakkoord, waarin verschillende ambities 

geformuleerd zijn voor de toekomst. Kortgezegd gaat het om: 

1. Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT; 

2. Brede aanpak onderwijsverbetering; 

3. Professionele scholen; 

4. Doorgaande ontwikkellijnen. 

Ook de reeds bestaande prestatiebox-middelen zijn in dit akkoord opgenomen. 

 

Tegenover deze structurele extra middelen zullen ook extra uitgaven staan om de doelen uit het 

gesloten akkoord te kunnen realiseren. Veel van de geformuleerde doelstellingen sluiten echter ook aan 

op de lopende praktijk. Het zo lang mogelijk in stand houden van het huidig aantal groepen sluit ook aan 

bij deze doelstellingen.  

 

Nieuwe CAO primair onderwijs 

Begin 2015 is er een nieuwe cao voor het primair onderwijs tot stand gekomen. De effecten hiervan 

dienen gefinancierd te worden uit bovengenoemde extra middelen. Niet alle effecten zijn al volledig te 

overzien. Dit was bij het opstellen van de begroting ook nog niet het geval. Er is daarom zoveel mogelijk 

een doorrekening gemaakt van de oude situatie. In de begroting is wel rekening gehouden met de 

loonstijging van 1,2%.  

 

Passend Onderwijs & Zorg 

De invoering van Passend Onderwijs is van start gegaan op 1 augustus 2014. Dit betekent dat de 

rugzakken zijn vervallen en de oude samenwerkingsverbanden opgeheven zijn. De zorgmiddelen worden 

momenteel ontvangen vanuit het nieuwe samenwerkingsverband. Bij het opstellen van de 

meerjarenbegroting is rekening gehouden met de meerjarenbegroting hiervan. Bovendien worden deze 

baten onder de rijksbijdragen ontvangen en niet meer onder de overige baten. 

 

Decentralisatie groot onderhoud 

Een laatste belangrijke ontwikkeling is de doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid van het 

buitenonderhoud per jongstleden 1 januari 2015. Dit zorgt ervoor dat zowel de lasten van het 

buitenonderhoud als de bekostiging hiervoor overkomt naar de school. In de begroting is expliciet 

rekening gehouden met beide zaken. De lasten voor de komende jaren zijn geschat op basis van het 

onderhoudsplan welke is opgesteld in 2013. De bekostiging die hier tegenover staat, bestaat uit een 

basiscomponent en een eenmalige overgangsregeling. In de begroting is met de basiscomponent 

gerekend. 

 

 
 
 



23 

 

 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 
 
Teldatum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Onderbouw totaal 117 117 131 134 144 146 
Bovenbouw totaal 127 136 132 132 120 119 
Totaal 244 253 263 266 264 265 
 
Functiecategorie 2014 2015 2017 2017 2018 

Directie 1,34 1,22 1,22 1,22 1,22 
Onderwijzend personeel 11,81 12,19 12,19 12,19 12,19 
Onderwijsondersteunend personeel  3,15 3,46 3,46 3,46 3,46 
Schoonmaak 0,78 

    Vervanging eigen rekening 0,41 0,30 0,30 0,30 0,30 
Totaal 17,49 17,17 17,17 17,17 17,17 
 

Bovenstaande tabellen laten de ontwikkeling zien van het aantal leerlingen en de personele inzet. Er is in 

de begroting gerekend met een zou betrouwbaar mogelijke inschatting van de instroom. De komende 

jaren is de verwachting dat het leerlingaantal zal stijgen van 244 in 2013 naar 265 in 2018. Een stijging 

van het aantal leerlingen betekent vanzelfsprekend dat er meer bekostiging ontvangen wordt. Dit kan 

leiden tot een uitbreiding van de formatie. Deze uitbreiding wordt al gerealiseerd in 2015. In 

bovenstaand overzicht is een stijging te zien in de inzet van het onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast is rekening gehouden met 0,3 fte aan vervanging voor 

eigen rekening in verband met VFGS.  
 
  Realisatie 

 
Begroting 

 
Begroting 

 
Begroting 

  2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
  x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

  
       Baten  
       (B1) Rijksbijdragen  1.013 

 
1.084 

 
1.093 

 
1.141 

(B2) Overige overheidsbijdragen  45 
 

13 
 

13 
 

13 
(B3) Overige baten  110 

 
106 

 
106 

 
106 

 
 

       Totaal baten  1.169 
 

1.203 
 

1.212 
 

1.260 

 
 

       
Lasten  

       
(L1) Personele lasten  933 

 
894 

 
905 

 
917 

(L2) Afschrijvingen  28 
 

30 
 

34 
 

35 
(L3) Huisvestingslasten  72 

 
86 

 
87 

 
90 

(L4) Overige instellingslasten  122 
 

163 
 

165 
 

167 

 
 

       
Totaal lasten  1.155 

 
1.174 

 
1.192 

 
1.209 

 
 

       
Saldo baten en lasten  13 

 
30 

 
21 

 
51 

 
 

       
(R1) Saldo fin. baten en lasten  4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

       
Nettoresultaat  18 

 
30 

 
21 

 
51 
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Bovenstaande tabel laat een overzicht zien van de ontwikkeling in het resultaat. Naar verwachting zullen 

de komende jaren positief zijn. Doordat het leerlingaantal zal stijgen, stijgen ook de rijksbijdragen. In 

2015 is deze stijging nog groter doordat vanaf dit jaar ook bekostiging wordt ontvangen voor het 

buitenonderhoud. De personele lasten laten een daling zien naar 2015 toe. Dit komt doordat de 

personele lasten van de voorschool zijn meegenomen onder de overige instellingslasten (private 

uitgaven). Deze uitgaven laten dan ook een stijging zien. Wanneer het leerlingaantal blijft stijgen zal op 

termijn gekozen kunnen en moeten worden voor het uitbreiden van de formatie.  
 
ACTIVA 

 
Ultimo 2014 

 
Ultimo 2015 

 
Ultimo 2016 

 
Ultimo 2017 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

         Immateriële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Materiële vaste activa 

 
             173  

 
             235  

 
             221  

 
             196  

Financiële vaste activa 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    

         Totaal vaste activa 
 

             173  
 

             235  
 

             221  
 

             196  

         Voorraden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Vorderingen 

 
              91  

 
              91  

 
              91  

 
              91  

Liquide middelen 
 

             595  
 

             605  
 

             684  
 

             807  

         Totaal vlottende activa 
 

             685  
 

             696  
 

             775  
 

             897  

         Totaal activa 
 

             858  
 

             931  
 

             996  
 

          1.094  

         
         PASSIVA 

 
Ultimo 2014 

 
Ultimo 2015 

 
Ultimo 2016 

 
Ultimo 2017 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

         Algemene reserve 
 

             521  
 

             554  
 

             580  
 

             638  
Best. reserve publiek 

 
                8  

 
                8  

 
                8  

 
                8  

Best. reserve privaat 
 

             152  
 

             149  
 

             144  
 

             136  

Best. fonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    
 

               -    
Best. fonds privaat 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

         Eigen vermogen 
 

             681  
 

             711  
 

             732  
 

             783  

  
 

 
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

              73  
 

             116  
 

             160  
 

             207  
Langlopende schulden 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Kortlopende schulden 
 

             104  
 

             104  
 

             104  
 

             104  

  
 

 
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

             858  
 

             931  
 

             996  
 

          1.094  

 

Bovenstaande balans betreft een doorrekening van de meerjarenbegroting. Daarbij is rekening 

gehouden met de verwachte investeringen en ook met het verloop van de voorziening groot onderhoud. 

De kortlopende schulden en vorderingen zijn meerjarig gelijk gehouden.  

De balans van 2014 is een weergave van de werkelijke balans. De balanscijfers vanaf 2015 zijn gebaseerd 

op de begroting voor 2015. Omdat deze balanscijfers opgesteld zijn met een geprognotiseerde 

eindbalans 2014 kunnen er afwijkingen ontstaan. 

 

Risicobeheersing en intern toezicht  
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Ten einde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus. 

De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die 

voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt 

voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en 

wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. Tevens is er regelmatig contact met een adviseur van 

VGS Adivio om financiële ontwikkelingen te monitoren. 

 

Ten einde de interne risico’s zoveel als mogelijk te beperken, is ten behoeve van de interne controle, de 

administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de 

functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het 

bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level 

Agreement van toepassing.  

 

Binnen de school is aandacht voor risico’s, waarbij we voor de externe risico’s geïnformeerd worden 

door VGS Adivio. Voor de interne risico’s geldt dat er geen specifieke risicoanalyse is opgesteld. In de 

agenda voor 2015 is dit ook nog niet expliciet opgenomen.  

 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 

gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel. Om financiële risico’s met zekerheid op te kunnen 

vangen streeft het bestuur naar een weerstandsvermogen van 15%. 

 

De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd voor het 

uitsluiten van bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name om 

financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.  

 

In de hierboven opgenomen meerjarenbegroting komen een aantal financiële risico’s tot uiting. Het 

leerlingaantal blijft de jaren stijgen waardoor financiële risico’s beperkt lijken. Toch wordt gerealiseerd 

dat deze ontwikkeling kritisch in de gaten moet worden gehouden. Wanneer op een bepaald moment de 

formatie wordt uitgebreid zal nagedacht worden over de beste invulling hiervan. Het bestuur is verder 

op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit punt en zal periodiek monitoren of ingrepen 

noodzakelijk zijn. 

Verder blijven externe ontwikkelingen spelen die onzekerheden met zich meebrengen. Hierbij moet met 

name gedacht worden aan de nieuwe cao, de Wet Werk en Zekerheid en de doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud. 

 

In de hoofdstukken rondom onderwijszaken, beheersbeleid (waaronder huisvesting) en communicatie 

wordt verder ingegaan op niet-financiële risico’s.  

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet- financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’.  

 

Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur 

- Minder binding aan de school / identiteitsrisico; 

- Onderwijskwaliteit. 

 

Als het gaat om risicobeheersing stelt het bestuur zich de komende periode ten doel om.de huidige 

structuur voorlopig voort te zetten en te monitoren/beoordelen of aanpassingen in de systemen 

noodzakelijk zijn. 
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10. BIJLAGE Verantwoording besteding prestatiebox 
 
Als gevolg van het gesloten bestuursakkoord in 2012 ontvangen wij middelen om de ambities in dit 
akkoord te kunnen verwezenlijken. Deze middelen noemen we ook wel ‘de prestatiebox’. Hieronder 
willen we ons verantwoorden over de inzet van de deze middelen in 2014. Deze zijn voor ons met name 
gericht op het vormgeven van opbrengstgericht werken in onze organisatie. 
 
Ambities gericht op opbrengstgericht werken 
 
Ambitie 2: Scholen werken opbrengstgericht 
Het monitoren van de opbrengsten van de leerlingen is ingebed in de organisatie. Dit is een vast 
onderdeel van de ondersteuningsstructuur en de gesprekken tussen leerkrachten en IB-er. Daarnaast 
krijgt het monitoren van de opbrengsten op groeps- en schoolniveau steeds meer aandacht en leidt dat 
regelmatig tot gewijzigd c.q. nieuw beleid. Dit wordt integraal opgepakt in het 
kwaliteitsmanagementsysteem Integraal. 
 
Ambitie 4: Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen. 
In 2013 is de Pittige Plustoren aangeschaft. Dit materiaal wordt structureel ingezet om meer- / 
hoogbegaafde leerlingen te prikkelen en uit te dagen. Daarvoor zijn er vaste begeleidingsmomenten per 
week en op de andere momenten werken de leerlingen aan de opdrachten onder begeleiding van de 
eigen leerkracht. 
 
Ambitie 7: Scholen maken hun opbrengsten transparant 
Alle ouders hebben een inlogcode voor het leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin zijn de opbrengsten 
van hun kind te volgen. Daarnaast publiceren we de eindopbrengsten en de opbrengsten van de ouder- 
en leerlingtevredenheidsenquêtes altijd aan de ouders en de leden van de schoolvereniging middels 
jaarverslag, nieuwsbrieven en schoolgids. 
 
Ambities gericht op professionalisering 
 
Ambitie 8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is 
op orde. 
Dit is een belangrijke kern van ons onderwijs. De leerkrachten bekwamen zich voortdurend om al deze 
leerlingen te kunnen bieden wat nodig hebben. Er wordt gewerkt in niveaus van ondersteuning. Dit 
betekent dat er in iedere jaargroep op minimaal 3 niveaus aanbod plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook de 
leerlingen waarvoor dit aanbod niet passend is. Daar vindt middels extra ondersteuning en meer handen 
een aanvullend aanbod plaats. Het HGW gedachtegoed, waarbij afstemming een belangrijke kern is, 
heeft mede geholpen om te komen tot het huidige niveau. Met regelmaat wordt nascholing ingezet om 
te komen tot kennisvergroting om zo het afstemmingsproces op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen tot een hoger plan te brengen. 
 
Ambitie 9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde. 
Verbonden met de invoering van een nieuwe technisch leesmethode heeft hierop scholing 
plaatsgevonden om de leerkrachten die gewend zijn heel erg uit te gaan van wat het kind nodig heeft 
ook meer te laten kijken vanuit het perspectief van de opbrengsten. Dit vraagt voor de komende jaren 
voortdurende voeding om dit echt integraal te benaderen. 
 
Ambitie 11. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. 
De huidige vormgeving van de gesprekkencyclus is aan vernieuwing toe. Bij het opstellen van de 
doelstellingen van het schoolplan 2015 – 2019 is dit als ontwikkelpunt geagendeerd. Er is in de 
gesprekken met het personeel altijd aandacht en ruimte voor hun eigen ambities en wensen. Als gevolg 
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daarvan heeft de onderwijsassistent met goed gevolg de HBO+ RT opleiding gevolgd. Dit omdat de 
behoefte ontstond om meer specifieke kennis te verwerven en daarin een grotere bijdrage in de school 
te kunnen leveren in het creëren van een passend aanbod voor de leerlingen. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 172.738     149.452     

172.738         149.452         

Vlottende activa

Vorderingen 90.746       90.183       

Liquide middelen 594.632     605.151     

685.377         695.334         

Totaal 858.116         844.786         

PASSIVA

Eigen vermogen 681.410         663.676         

Voorzieningen 72.983          53.302          

Kortlopende schulden 103.723         127.809         

Totaal 858.116         844.786         

20132014
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

 

Baten

Rijksbijdragen 1.013.162      1.030.270      1.084.091      
Overige overheidsbijdragen 

en -subsidies 45.887          31.494          42.056           

Overige baten 109.557         39.500          33.597           

Totaal baten 1.168.606      1.101.264      1.159.743      

Lasten

Personeelslasten 932.629         906.919         898.315         

Afschrijvingen 28.355          27.095          23.638           

Huisvestingslasten 71.683          69.668          70.352           

Overige lasten 122.463         87.270          100.392         

Totaal lasten 1.155.130      1.090.952      1.092.697      

Saldo baten en lasten 13.476          10.312          67.046          

Financiële baten en lasten 4.258            4.100            3.655            

RESULTAAT BOEKJAAR 17.734          14.412          70.701          

2014 Begroting 2014 2013
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 13.476       67.046       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 28.355       23.638       

- Mutaties voorzieningen 19.681       8.812         

48.036       32.450       

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 562-           74.933       

- Kortlopende schulden 24.086-       7.460-         

24.648-       67.473       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 36.864       166.969     

Ontvangen interest 4.258         4.434         

Betaalde interest -               778-           

Totaal 4.258         3.656         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 41.122       170.625     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 51.640-       48.278-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 51.640-       48.278-       

Mutatie liquide middelen 10.518-       122.347     

2014 2013
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GRONDSLAGEN

Algemeen

Grondslagen voor de jaarrekening

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

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

Jaarverslaggeving toegepast.

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

 

Vergelijkende cijfers

De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar zijn waar nodig 

voor vergelijkingsdoeleinden aangepast i.v.m. de wijziging van het administratiekantoor.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

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

Materiële vaste activa

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

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

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

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

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

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

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

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

% %

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10,0 - 20,0

Permanente gebouwen 2,5 Inrichting speellokaal 5,0

Noodlokalen 6,7 Vloerbedekking 5,0

Houten berging 6,7 Overige inrichting 5,0

Dienstwoning 2,5 - 5,0 ICT 10,0 - 33,3

Terreinen 0,0 ICT-bekabeling 7,1 - 10,0

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 5,0 - 6,7 Leermethoden 11,1 - 12,5

Docentenset 5,6 - 10,0 Software bij methoden 11,1

Schoolborden (krijt/white) 4,2 Overige materiële vaste activa

Kasten 5,0 Vervoermiddelen 12,5

Overig 5,0 - 12,5 Buitenspeeltoestellen 6,7

Keukenapparatuur 10,0 - 20,0 Rubber tegels en Betegeling schoolplein 6,7

Digitale schoolborden 12,5 Overige materiële vaste activa 6,7

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

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

schooljaar 2014-2015 dat betrekking heeft op 2014 en de in 2014 ontvangen bedragen.
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Eigen vermogen

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves publiek

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

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

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

private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

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

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

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

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

Voorziening jubileumuitkeringen

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

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

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

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

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

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

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

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

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

veranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

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

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

waarop deze betrekking hebben.

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

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

voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

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

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

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

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

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

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

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

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een

tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat 

van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

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

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

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

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

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

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

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

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

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

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend;

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

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

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

KENGETALLEN

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen

0,85

5,44

5,44

6,10%

47,43%

69,32%

0,88

6,61

6,61

1,52%

50,21%

70,03%

2013

0,79

2014

0,79
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2014 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2014 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 121.554          83.267            38.287             -                    -                    1.532              36.756           121.554          84.798           

Inventaris en apparatuur 315.904          257.787          58.117             15.000           -                    16.851            56.266           330.904          274.638          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 167.127          114.079          53.048             36.641           -                    9.972              79.716           203.768          124.051          

Totaal 604.586          455.133          149.452           51.640           -                    28.355            172.738          656.226          483.488          

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Gebouwen 216.000          1-1-2013

Totaal 216.000          

Verzekerde waarde Bedrag Peildatum

Woning 141.148          

Totaal 141.148          

Vorderingen

Debiteuren 26.892            -                    

OCW/LNV 58.547            43.416           

Overige overheden

Overige 358                -                    

358                 -                    

Overige vorderingen

Overige -                    42.460           

-                     42.460           

Overlopende activa               4.949 4.308             

Totaal 90.746            90.183           

Liquide middelen

Kasmiddelen -                    8                   

Tegoeden op bank- en girorekeningen 594.632          605.142          

Totaal 594.632          605.151          

Materiële vaste activa

2014 2013

2014 2013
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 465.545          46.960            8.947             521.452          

465.545          521.452          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve voorschool 15.798           7.426-              -                    8.372             

Bestemmingsreserve 1e waardering 15.700           6.753-              8.947-             -                    

31.498           8.372             

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 166.632          15.047-            -                    151.586          

166.632          151.586          

Totaal 663.676          17.734            -                    681.410          

Toelichting overige mutatie eigen vermogen

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2014 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2014

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 15.784             -                    5.062             -                     10.722           -                    10.722           

Overige voorzieningen ** 37.518             24.743           -                    -                     62.261           46.741           15.520           

Totaal 53.302             24.743           5.062             -                     72.983           46.741           26.242           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2014 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2014

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 15.784             -                    5.062             -                     10.722           -                    10.722           

15.784             -                    5.062             -                     10.722           -                    10.722           

** Overige voorzieningen
Stand per 1-1-

2014 Dotatie Vrijval Onttrekkingen

Stand per 

31-12-2014

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Onderhoud gebouwen 37.518             24.743           -                    -                     62.261           46.741           15.520           

37.518             24.743           -                    -                     62.261           46.741           15.520           

De middels de eerste waardering geactiveerde activa is inmiddels grotendeels afgeschreven. Als gevolg hiervan is het restant van 

deze bestemmingsreserve geboekt ten gunste van de algemene reserve.

Stand per 31-12-2014Stand per 1-1-2014
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Kortlopende schulden

Crediteuren 22.266            50.826           

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing/premies sociale verzekeringen 29.358           33.793           

29.358            33.793           

Schulden terzake van pensioenen 10.053            12.384           

Overige kortlopende schulden

Overige 11.461           750                

11.461            750                

Overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen 30.584           30.055           

30.584            30.055           

Totaal 103.723          127.809          

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

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

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

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

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

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

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

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

Kredietrisico

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

Liquiditeitsrisico

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

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

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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

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

baten en lasten worden verantwoord.

2014 2013

In 2014 heeft een cao wijziging plaatsgevonden inzake duurzame inzetbaarheid of werktijdenvermindering voor senioren, waarbij 

verlofuren kunnen worden gespaard. Gespaarde rechten op doorbetaalde afwezigheid kunnen in de toekomst worden opgenomen of 

verzilverd. Het bestuur heeft momenteel uit hoofde van deze regeling nog geen specifieke afspraken gemaakt met haar werknemers. 

Daarnaast heeft geen specifieke registratie van deze uren plaatsgevonden, waardoor geen betrouwbare schatting omtrent de hoogte 

van de voorziening is te maken. In de jaarrekening is als gevolg hiervan geen voorziening is opgenomen.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 975.209          953.666          1.038.918       

Geoormerkte OCW subsidies -                    13.000           4.483             

Niet-geoormerkte OCW-subsidies 32.682           63.604           40.690           

Ontvangen doorbet. rijksbijdrage SWV 5.271             -                    -                    

37.953           76.604           45.173           

Totaal 1.013.162       1.030.270       1.084.091       

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Gemeentelijke bijdrage educatie 45.168           -                    -                    

45.168           -                    -                    

Overige gem. bijdragen en subsidies

Overig 719                31.494           42.056           

719                31.494           42.056           

Totaal 45.887           31.494           42.056           

 

Overige baten

Verhuur 6.119             -                    -                    

Ouderbijdragen 601                1.000             32                  

Overige

  Verenigingsbaten 6.192             7.000             5.863             

  Zorgmiddelen WSNS 38.036           12.500           8.588             

  Detachering 19.881           -                    -                    

  Overige baten personeel 16.810           -                    2.376             

  Overige 21.918           19.000           16.738           

102.837          38.500           33.565           

Totaal 109.557          39.500           33.597           

Begroting 2014 20132014
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Begroting 2014 20132014

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 576.371          547.418          673.654          

Overige looncomponenten 110.979          -                    -                    

Sociale lasten 139.925          328.451          125.830          

Pensioenpremies 92.374           -                    93.756           

919.650          875.869          893.240          

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 5.062-             1.000             3.279             

(Na)scholingskosten 20.898           10.000           15.030           

Kosten werving personeel 90                  1.250             759                

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 1.005             2.500             1.594             

Kosten federatie 467                1.200             -                    

Personeel niet in loondienst -                    -                    600                

Overige 6.222             15.100           3.159             

23.620           31.050           24.420           

Af: uitkeringen 10.640-           -                    19.344-           

Totaal 932.629          906.919          898.315          

Het aantal personeelsleden over 2014 bedroeg gemiddeld 18 FTE. (2013 16)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 1.532             1.532             1.532             

Inventaris en apparatuur 16.851           15.580           16.350           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.972             9.983             5.756             

28.355           27.095           23.638           

Totaal 28.355           27.095           23.638           

Huisvestingslasten

Huur 6.119             -                    -                    

Onderhoud 4.934             6.000             7.700             

Energie en water 16.209           16.500           20.790           

Schoonmaakkosten 12.353           10.000           10.898           

Heffingen 2.258             2.800             2.682             

Dotatie voorziening onderhoud 24.743           29.743           21.230           

Tuinonderhoud 1.561             2.500             2.523             

Bewaking/beveiliging 2.509             1.500             1.862             

Overige 997                625                2.666             

Totaal 71.683           69.668           70.352           
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Begroting 2014 20132014

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 16.128           12.900           21.204           

Accountantskosten 2.729             3.000             3.267             

Telefoon- en portokosten e.d 2.098             1.650             2.663             

Kantoorartikelen -                    -                    2.091             

Verenigingslasten 22.616           2.500             1.898             

Bestuurs-/managementondersteuning 2.077             1.500             1.221             

45.648           21.550           32.343           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 533                1.000             937                

533                1.000             937                

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 38.055           22.600           18.821           

Computerkosten 10.201           11.000           10.037           

Kopieer- en stencilkosten 5.998             3.700             3.549             

Overige lasten -                    1.200             78                  

54.254           38.500           32.485           

Overige

Kantinekosten 1.084             1.000             1.168             

Cultuureducatie 913                500                1.260             

Schoolkrant 1.333             2.000             1.685             

Abonnementen 1.539             2.200             3.434             

Verzekeringen 553                720                501                

Medezeggenschapsraad 160                1.000             1.439             

Overige 16.446           18.800           25.141           

22.028           26.220           34.628           

Totaal 122.463          87.270           100.392          

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.729             3.000             3.267             

Accountantslasten 2.729             3.000             3.267             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 4.319             5.000             4.434             

Rentelasten 61-                  900-                778-                

Totaal 4.258             4.100             3.655             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De vereniging is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'De Meijerij'.

Er bestaat geen overheersende zeggenschap. 
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR  

MODELMATIGE WEERGAVE RAPPORTAGE GEGEVENS VLG. WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
Wijngaarden, W.J. 

van
N 1-2-2011 n.v.t. 0,2000 19.471 - 2.938 -

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
n.v.t. - - - -

Naam

Voorzitters-clausule 

van toepassing (J/N)

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
Baijense, C.R. N 29-12-2006 n.v.t. - - - -

Schouten, W.J. N 1-6-2002 n.v.t. - - - -

Dekker, W.B.W. N 1-6-2010 n.v.t. - - - -

Steenbergen, J.J. 

van
N 17-6-2008 n.v.t. - - - -

Suijker, P.W. N 6-6-2012 n.v.t. - - - -

Westeneng, A.A. N 7-6-2011 n.v.t. - - - -

Tuyl, G. van N 4-6-2013 n.v.t. - - - -

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functie of functies

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
n.v.t. - - - -

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Functie of functies

Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele onkosten-

vergoedingen

Voorziening beloning 

betaald op termijn

Uitkeringen wegens 

beëindiging 

dienstverband

Motivering 

overschrijding norm 

en andere 

toelichtingen
n.v.t. - - - -

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking #)

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)

VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)
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OVERIGE GEGEVENS

43



EY 
Building a better 
working world 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur van Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag 

te Gameren 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op 
Gereformeerde Grondslag te Gameren gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de ve reniging is vera ntwoordelij k voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens 
verantwoorde lijk voo r de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten 
en balansm utaties . Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts vera ntwoordelijk voor een 
zodan ige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken va n de jaarrekening en de 
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijktleid van de accountant 
Onze veran twoordelijkh eid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze contro le, 
als bedoeld in artikel 171 lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht. waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. Dit ve reist dat wij vo ldoen aan voor ons geldende 
ethische voorschr iften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvo eren dat een redelijke mate va n 
zekerheid wordt verk regen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toel ichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijk ing van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in 
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vereniging. 
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de 
door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 
van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te 
Gameren per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 ondereen f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 
onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:3911id 4 van het BW. 

Rotterdam, 6 mei 2015 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. drs. M. Verschoor RA 



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2014 ad € 17734 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 46.960      
Bestemmingsreserves publiek 14.179-      
Bestemmingsreserves privaat 15.047-      

Totaal 17.734      

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Met ingang van 1 januari 2015 is het schoolbestuur verantwoordelijk geworden voor  het groot onderhoud waarvoor 

eerst de gemeente verantwoordelijk was. De lumpsumvergoeding wordt hiervoor met ingang van 1 januari 2015 

normatief verhoogd. Er wordt geen compensatie ontvangen voor achterstallig onderhoud.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 VAN DE SCHOOL MET DE BIJBEL

Baten

Rijksbijdragen      1.013.162 1.030.270     1.084.091     
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 4.204           30.994          41.541          

Overige baten 93.994          32.500          27.733          

Totaal baten 1.111.361     1.093.764     1.153.366     

Lasten

Personeelslasten 886.563        906.919        898.315        

Afschrijvingen 28.355          27.095          23.638          

Huisvestingslasten 65.564          64.668          70.352          

Overige lasten 94.068          84.770          98.495          

Totaal lasten 1.074.549     1.083.452     1.090.800     

Saldo baten en lasten 36.812          10.312          62.566          

Financiële baten en lasten 3.395           -                  -                  

Netto resultaat 40.206          10.312          62.566          

2014 Begroting 2014 2013
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 VAN DE VOORSCHOOLSE OPVANG

Baten

Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 41.168          -                  -                  

Overige baten 9.371           -                  -                  

Totaal baten 50.539          -                  -                  

Lasten

Personeelslasten 46.067          -                  -                  

Huisvestingslasten 6.119           -                  -                  

Overige lasten 5.779           -                  -                  

Totaal lasten 57.965          -                  -                  

Saldo baten en lasten 7.426-           -                  -                  

Netto resultaat 7.425-           -                  -                  

2014 Begroting 2014 2013
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 VAN DE VERENIGING

Baten

Ledencontributies 843              1.000           925              

Bijdrage leerlingenvervoer 313              -                  -                  

Baten inzake woningen 5.036           6.000           4.939           

Overige verenigingsbaten 514              500              514              

Totaal baten 6.706           7.500           6.377           

Lasten

Personele lasten 350              -                  -                  

Representatiekosten 80                -                  -                  

Lasten inzake woningen 22.186          7.500           1.898           

Totaal lasten 22.616          7.500           1.898           

Saldo baten en lasten 15.910-          -                  4.480           

Financiële baten en lasten 864              4.100           3.655           

Netto resultaat 15.047-          4.100           8.135           

2014 Begroting 2014 2013
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