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Voorwoord 
 
Op onze basisschool draait alles, elke dag opnieuw, om de leerlingen. Zij staan centraal. 
Kijken we goed naar hen, zodat wij als professionals weten wat we te doen hebben. 
Immers, op de basisschool wordt het fundament gelegd voor de kwaliteit van hun leren en 
leven en de vorming van hun latere sociaal en maatschappelijk leven. Daarom willen we de 
kinderen op hun weg naar volwassenheid begeleiden via een uitgestippelde weg, die ruimte 
geeft aan, en rekening houdt met, de verschillen tussen kinderen.  
De school doet dat vanuit eigentijds OGO-onderwijs, op zoek naar een eigen identiteit met 
ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling.  
Niet alleen kennisoverdracht staat centraal; we hopen dat we hen kunnen begeleiden naar 
nieuwsgierige en kritische burgers. Die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen.  
Die hun steentje bijdragen aan de samenleving. 
  
Onze school wil een school zijn waarin een veilig, vertrouwd en gestructureerd klimaat 
heerst; een school waar het voor kinderen, ouders, leerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel goed vertoeven is.  
 
Dit jaarverslag geeft een beeld van wat we samen gedaan en bereikt hebben in 2018.  
Terugkijkend was het een goed jaar. Wij zijn tevreden. 
 
Op naar 2019, dat in Elburg uitgeroepen is tot Van Kinsbergenjaar. Elburg gedenkt dan dat 
haar weldoener op 22 mei 2019 200 jaar geleden overleden is met onder meer een 
theaterspektakel over het leven van de Admiraal. 
(Maar daarover schrijven we meer in het volgende jaarverslag.) 
 
Namens het curatorium,  
 
 
Rudi Meulenbroek 
voorzitter  
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Het blijft een mooi verhaal……. 
 
Het Instituut van Kinsbergen is voortgekomen uit een school, die in 1796 is gesticht met gelden van het 
opgeheven Schipluidengilde. 
Admiraal van Kinsbergen, die zich intens met de school bezig hield en deze vooral financieel steunde, sloot in 
1809 een convenant met de stadsregering, waardoor de gelden van het Schipluidenfonds aan het dan 
opgerichte Instituut van Opvoeding ten goede kwamen, terwijl de Admiraal de tekorten (die aanzienlijk waren) 
zou aanvullen. 
 
Het bestuur bestaat uit vier Curatoren, twee te benoemen door de stadsregering (magistraat) en twee door Van 
Kinsbergen. Hierdoor is een merkwaardige situatie ontstaan, die misschien uniek is in Nederland. Immers, het 
bestuur van openbare scholen ligt in handen van het gemeentebestuur, dat van een bijzondere school in het 
algemeen in een door ouders gekozen vertegenwoordiging van hun inzichten en belangen. 
 
Door het feit, dat de helft van de Curatoren door de gemeenteraad kan worden aangesteld of ontslagen, heeft 
ze raakvlakken met een openbare school, maar de andere Curatoren hebben voor hun benoeming met de 
gemeenteraad niets te maken en danken hun positie aanvankelijk aan Van Kinsbergen, later aan de Heeren 
Administrateuren, die een gedeelte van de nalatenschap van Van Kinsbergen beheren; het Van 
Kinsbergenfonds. 
In dien zin is het dus een bijzondere school. 
Er mogen in Nederland een aantal scholen zijn die ouder zijn dan 200 jaar, maar het Instituut ontleent zijn 
bijzonderheid aan de merkwaardige samenstelling van het bestuur en aan het feit dat het Schipluidengilde, dat 
als meter aan de wieg stond, een historie heeft die tot diep in de middeleeuwen terug gaat. 
 
Na zijn dood in 1819 schenkt Van Kinsbergen een legaat, waardoor de school jaarlijks f. 3.000 ontvangt. Met 
deze beide fondsen (Schipluidenfonds en het Van Kinsbergenfonds) was de school geheel onafhankelijk van 
welke overheidsbemoeiing dan ook; een vrije vogel in de onderwijswereld! 
Het is een merkwaardig feit en tevens een bewijs van gedegen onderwijs, dat een school van grote allure in een 
destijds zo afgelegen stadje als Elburg kon bloeien. Leerlingen uit de aanzienlijke families in het land en ook ver 
daarbuiten bezochten het Instituut. 
Eén van de afdelingen was de Latijnse School, waarvan het eindexamen toegang gaf tot de Universiteit. 
 
Als in de wet van 1876 het Hoger Onderwijs wordt gereorganiseerd, waardoor de Latijnse school moet 
verdwijnen, weet het bestuur niet het juiste antwoord te vinden om een behoorlijk onderwijsniveau te 
handhaven. 
In 1880 verliest het Instituut dan ook het ius promovendi, waardoor het aantal leerlingen snel terugloopt. Toch 
handhaaft men de status van opleidingsschool, waarbij kinderen pas op ongeveer 10-jarige leeftijd, afkomstig 
van verschillende scholen, konden worden toegelaten en dit, terwijl overal in het land H.B.S.-en en gymnasia 
opgericht worden. 
Geen wonder, dat de school aan het begin van de 20e eeuw op sterven na dood is: 25 leerlingen met 7 
leerkrachten. 
In 1907 nemen de Curatoren dan ook het reddende besluit om rijkssubsidie aan te vagen en de school om te 
zetten in een 10-klassige lagere school (6 klassen lager onderwijs en 4 klassen U.L.O.). 
Daarmee houdt echter het “oude” Instituut, bekostigd uit de twee oorspronkelijke particuliere fondsen, op te 
bestaan. 
Het moet zich voortaan onderwerpen aan de voorschriften, die het rijk voorschrijft. 
De 19e eeuw is dan voor het Instituut voorgoed voorbij. Het onderscheidt zich slechts van soortgelijke scholen 
door zijn bijzondere inkomsten en vooral door de naglans van zijn historie. 
 
Nog altijd ontvangt de school jaarlijks een vaste bijdrage uit het Van Kinsbergenfonds, dat beheerd wordt door 
de Heeren Administrateuren. 
En ook de positieve resultaten van het Schipluidenfonds komen elk jaar ten goede aan de school. 
Mede hierdoor blijft de uitermate bijzondere en mooie historie van de school levend en gekoesterd. 
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                                                                          Van Kinsbergen op ongeveer 55-jarige leeftijd 
 

 
Het planetarium van Hartog van Laun (ca. 1733 – 
1815), dat Van Kinsbergen liet maken in Amsterdam 
ter gelegenheid van het bezoek van  
Koning Lodewijk Napoleon aan de school in 1808 

                

                                                                              
                                                                              Het instituut in de Vesting van Elburg; helaas is een groot deel 
                                                                                                           van dit gebouw afgebroken 

 
 

 
Het praalgraf van de Admiraal van Kinsbergen in de Nieuwe Kerk in  
Amsterdam 
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1.  Doelstelling van de organisatie – missie en visie 
De Admiraal van Kinsbergenschool is een bijzonder neutrale school voor primair onderwijs. 
De school onderscheidt zich door zelfstandigheid en kleinschaligheid én het werken vanuit de OGO-
principes.  
De medewerkers werken vanuit de relatie; de relatie met de leerlingen, de relatie met de 
ouders/verzorgers, de relatie van de medewerkers onderling. 
Een warme en hechte relatie met de leerkracht biedt een leerling immers emotionele ondersteuning 
en veiligheid. Dit leidt tot positieve relaties op medeleerlingen en een goede werkhouding. 
Wanneer de leerkracht met de ouders ‘zij aan zij’ staan, bevordert dit het vertrouwen van ouders in 
de school en het werkplezier van de leerkrachten. Ook voor de leerlingen is dit gunstig: hun 
welbevinden, schoolplezier en leerprestaties nemen toe. 
Van de leerkrachten verwachten wij dat ze enthousiasme en liefde hebben voor hetgeen ze doen. De 
relatie is dan tweezijdig: meer passie leidt tot betere resultaten, betere resultaten leiden tot meer 
passie, bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
 
Onze missie is: 
Van Kinsbergen: een OGO-school, met OOG voor inspirerend onderwijs. 
 
Onze visie is: 
Het OGO-concept is de ruggengraat van ons onderwijs. Daar staan en gaan we voor. 
Inmiddels hebben we vele jaren ervaring met OGO. (Al in j2007 besloten we om met dit concept te 
gaan werken.) 
 
Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van 
kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. 
Wij vinden dat onderwijs een gouden driehoek in zich moet hebben:  
kennis en vaardigheden, socialisatie en persoonlijkheidsontwikkeling.  
OGO biedt hier alle kansen voor. 
 
Onze OGO-principes zijn: 

- Door de zone van naaste ontwikkeling aan te spreken kunnen kinderen boven hun huidige 
niveau uitstijgen 

- De brede persoonsontwikkeling staat centraal; dit omvat alle intelligenties. Context en 
sociaal culture omgeving spelen hierin een grote rol 

- Het kind is ontwikkelbaar; ontwikkeling is geen vaststaand proces; betekenisvolle activiteiten 
en inhouden leveren een grote bijdrage 

- Zingeving doet er toe; het geleerde moet verinnerlijkt worden; het nut van het geleerde 
moet voor het kind duidelijk zijn 

- Reflecteren en observeren zijn onmisbaar; door observatie zoekt de leerkracht wat de 
kinderen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar wordt het onderwijsaanbod op afgestemd. 
Daarna reflecteert de leerkracht of het activiteitenaanbod goed is. Wanneer nodig wordt het 
aanbod aangepast. 

 
OGO houdt in, dat er met thema’s gewerkt wordt. Een thema duurt ongeveer zes tot acht weken. 
Een thema moet breed zijn, dat wil zeggen dat er verschillende kanten mee opgegaan kan worden. 
En de kinderen moeten het thema natuurlijk interessant vinden. 
De leerkracht weet waar de kinderen meer over willen weten en werkt dat uit tot een thema. Bij het 
thematiseren verbindt de leerkracht haar bedoelingen met de betekenissen van kinderen. 
Thematiseren vraagt om voorbereiding, oefening, observatie, reflectie, in elke fase van het thema. 
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Ons ontwikkelingsgericht onderwijs maakt onderscheid tussen vijf kernactiviteiten: 

- Spelactiviteiten 
- Constructieve en beeldende activiteiten 
- Gespreksactiviteiten 
- Lees- en schrijfactiviteiten 
- Reken- en wiskundige activiteiten. 

 
 
 
 
 

 
 
Groep 7/8 volgt technieklessen op het voortgezet onderwijs 
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2.  Kernwaarden 
In 2015 formuleerden wij onze kernwaarden en daar zijn we nog steeds blij mee en tevreden over: 
 
ont-moeten, ondernemen, oorspronkelijk, schitteren, toejuichen, vergezicht. 
 
Ont-moeten:  
Wij vinden dat je ware aard komt boven als je elkaar durft te ontmoeten. 
Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is om elkaar meer te ont-moeten. 
Daarmee bedoelen we dat we het ‘moeten’ -de druk- eraf halen. 
Zo ontdekken we wat de kinderen echt willen en wie ze echt zijn. 
Dat betekent niet dat we het iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Het betekent dat we echt  
willen zien waar het kind goed in is. Dat willen we laten groeien vanuit de eigenheid van het kind;  
van wie het kind echt is. 
 
Ondernemen: 
Wij stimuleren de kinderen om de wereld in te gaan, om het zelf te proberen. Om te ondernemen. 
Want een kind leert het meeste van de eigen ontdekkingen en van de dingen die ze zelf ervaren hebben. 
Daarom stimuleren wij alle kinderen om ondernemend te zijn. Het mag best een keer mis gaan, daarvan leer je 
heel veel. Zelf zijn we ook zo. 
Met ons onderwijs zoeken we regelmatig het avontuur op. Omdat we vinden dat het goed is om dingen uit te 
proberen. We begrijpen dat we aangesproken worden op onze keuzes; we leggen graag uit waarom we die 
maken. 
 
Oorspronkelijk:  
Iedereen heeft een oorsprong. Die willen we kennen en koesteren. 
De oorsprong van onze school ligt bij Admiraal van Kinsbergen. De droom van onze grondlegger is nog steeds 
onze inspiratie. Wij willen de oorsprong in ieder kind zien en herkennen. 
Want leren en groeien begint vanuit wat je kent en herkent. Sluiten wij daarbij aan dan worden alle sluizen 
voor leren, voor ontwikkeling wijd open gezet. Ook in ons onderwijs willen we oorspronkelijk zijn. Zo blijven we 
zelf ook fris. En op die manier houden we het wonder van leren, van kennis opdoen, van ontwikkeling in gang. 
Dat zoeken we elke dag weer. Daar zit onze motivatie.   
 
Schitteren:  
Hoe zorgen we ervoor dat jij gaat schitteren? Met die vraag zijn wij elke dag bezig. Want dat is de kern: als jij 
schittert  ben je op je best. En dat willen we zien. Bij onze kinderen, bij het team en graag ook bij de ouders en 
anderen met wie we samenwerken. Als je schittert voel je je sterk. En dan sta je open; dan doe je graag dingen 
samen met anderen, vanuit je kracht en je eigenheid. Zo krijgt samenwerking energie en dat is de basis voor 
vooruitgang. 
 
Toejuichen:  
We vinden het belangrijk dat het kind gezien wordt zoals het echt is. Het is fantastisch om het kind te kennen 
en toe te juichen. Omdat we beseffen dat we het kind daarmee een duwtje in de goede richting geven. En 
omdat we weten hoe geweldig het is dat het kind ziet dat wij zien hoe goed hij bezig is. We vinden het zelf 
trouwens ook om zelf zo nu en dan toegejuicht te worden, want we weten zeker dat iedereen groeit van 
waardering. 
 

Vergezicht:  
We willen groei en vooruitgang zien. Daarom hebben we een vergezicht nodig, zodat we weten waar we naar 
toe gaan. En dat kunnen we niet alleen; we vinden het essentieel om ons te verbinden. Allereerst met de 
kinderen en hun ouders Maar de wereld is groter. We willen ook een goede band met de samenleving, omdat 
de kinderen daar straks terecht komen. Ons vergezicht is gekoppeld aan hun toekomst. 
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3.   Kernactiviteiten 
Op onze school wordt onderwijs geboden aan kinderen van 4 tot/met 12 jaar; in een individueel geval wordt 
een kind 14 als hij in onze groep 8 zit. 
Wij kennen het jaarklassensysteem, in combinatieklassen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 
Op onze school wordt gewerkt vanuit de OGO-principes (Ontwikkelings Gericht Onderwijs), waarbij de nadruk 
ligt op ontwikkeling van de persoonlijke identiteit. Bij OGO-onderwijs is het van belang dat kinderen uitstijgen 
boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. 
 
Wij zijn een kleine school, een zgn. éénpitter. Onze school is bijzonder neutraal. Onze school werd opgericht in 
1809 door Luitenant-Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen. 
De officiële naam van de school is: Instituut van Opvoeding, ingesteld door Lt. Adm. J.H. van Kinsbergen. 
 
3.1.  Bekostigingsgrondslag 
Het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vormde de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel 
van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school 
volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. 
 
In het onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vergeleken met de 
leerlingaantallen in de vier jaren ervoor (2017, 2016, 2015 en 2014). 
 
 

Aantallen leerlingen     2018     2017      2016     2015      2014 

        98        90        89        88         94 

 
In 2018 ontvingen wij geen groeitellingsbekostiging. 
 
3.2. Voedingsgebied 
De kinderen die onze school bezoeken komen uit diverse gebieden: sommige kinderen wonen in de historische 
Vesting van Elburg, in Elburg West (Molendorp), wijk de Oosthoek, wijk de Vrijheid, Oostendorp, de Hoge Enk, 
maar ook op ’t Harde en in Oldebroek. 

 
Daar waar we in de jaren 2015, 2016 en 2017 een toename was van ‘vreemdelingen-kinderen’ op onze school 
is dit in 2018 min of meer tot  staan gekomen. In de gemeente Elburg kwamen niet of nauwelijks nog 
vreemdelingen wonen. Slechts in een paar gevallen was er sprake van gezinsherenigingen.  
 
Naast kinderen uit landen waar het gevaarlijk voor hen is (Somalië, Syrië, Irak) kwamen ook kinderen uit EU-
landen, zoals Polen, Roemenië, Hongarije naar onze school. 
Door alle ervaring die wij hebben met het verzorgen van onderwijs aan NT2 kinderen kunnen wij hen een goed 
Nederlandse taal-aanbod doen. Zij stromen over het algemeen dan ook uit naar het reguliere voortgezet 
onderwijs. 
Om hen zo goed mogelijke te kunnen laten integreren, vinden wij het belangrijk dat zij niet alleen de 
Nederlandse taal goed leren spreken, maar willen wij hen ook bekend maken met de Nederlandse cultuur. 
 
Omdat wij een relatief kleine school zijn, hebben wij bepaald dat maximaal 10% van onze leerling populatie 
vreemdeling mag zijn.  
 
In een nauwe samenwerking met alle andere schoolbesturen in Elburg en de gemeente Elburg is in augustus 
2017 een taalklas voor nieuwkomers gestart. Alle schoolbesturen in Elburg hebben daarvoor een convenant 
ondertekend, waarin zij onder meer verklaren een financiële bijdrage aan de taalklas te zullen leveren. Ook de 
gemeente Elburg levert een financiële bijdrage, evenals samenwerkingsverband Zeeluwe. 
Omdat de middelen uit de rijksbekostiging voor deze doelgroep toereikend waren, hoefden de schoolbesturen 
in 2018 geen financiële bijdrage te leveren. 
De projectleider van de taalklas verzorgt de intake van de nieuwkomerskinderen en leidt hen naar een 
stamschool. Bij deze toeleiding is de hierboven beschreven 10%-norm per school het uitgangspunt. 
Ook in 2018 was deze bovenschoolse, Elburg-brede taalklas actief. 



12 

 

 
 
4.  Juridische structuur 
De Stichting Instituut van Opvoeding, ingesteld door Lt.-Adm. Jan Hendrik van Kinsbergen heeft één school 
voor primair onderwijs: de Admiraal van Kinsbergenschool. De stichting is opgericht in 1809 en is gevestigd in 
Elburg. Bij de Kamer van Koophandel in Harderwijk is de stichting ingeschreven onder nummer 41035209. 
 
De samenstelling van het Curatorium (bestuur) in 2018 was: 

- de heer Rudi Meulenbroek, voorzitter,  
- de heer Roel Oost, penningmeester ad interim 
- mevrouw Linda van der Meulen-van der Spek, lid 
- vacature 
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5.    Organisatiestructuur  
In het kader van good governance is op onze school gekozen voor het one tier model; een directeur met twee 
uitvoerende en twee toezichthoudende bestuursleden . 
Veel bestuurlijke zaken zijn gemandateerd aan de directeur; de afspraken die hierover gemaakt zijn, zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. Dit statuut is in 2018 geactualiseerd. Voor de rest zijn er geen 
wijzigingen geweest op het gebied van de governance in 2018.  
 
De directeur rapporteert periodiek, tijdens de curatoriumvergaderingen, aan het bestuur.  

 
Het Curatorium is wettelijk verantwoordelijk, zowel richting de overheid als richting de ouders/verzorgers, voor 
de gang van zaken en keuzes die in de school gemaakt worden. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op het financieel beheer, maar ook op 
onderwijszaken, identiteit, leerlingenzorg, ondersteuningsprofiel, toelatingsbeleid, doorverwijzing naar het 
speciaal (basis) onderwijs, etc. 

 
Het Curatorium en de directeur vergaderen één maal per twee maanden, waarbij toezicht en uitvoering van 
elkaar gescheiden zijn. 
 
Onderwerpen die in de curatoriumvergaderingen in 2018 aan de orde kwamen waren: 

- samenwerking binnen Scola met het andere schoolbestuur 
- passend onderwijs  
- samenwerking met andere Elburger schoolbesturen op het gebied van passend onderwijs 
- onderwijsopbrengsten 
- vaststellen formatieplan 
- vaststellen jaarrekening 
- vaststellen jaarverslag 
- vaststellen meerjarenbegroting 
- personele zaken 
- aanvraag subsidie doorstroom po-vo (met het vo als penvoerder). 

 
Voor het beheer van het gebouw Scola is in 2014 de stichting Scola van Kinsbergen opgericht. Deze stichting 
beheert het gebouw; de partners in Scola maken periodiek (per kwartaal)  hun deel van de exploitatie over aan 
Scola. Administratiekantoor Tamek Elburg verzorgt de financiële administratie van de Stichting Scola. 
 
Het bestuur van de Stichting Scola van Kinsbergen bestaat uit de directies van de drie scholen in Scola, waarbij 
de directeur van onze school de voorzittersfunctie bekleedt. 
De bestuursleden van de drie scholen vormen de Raad van Toezicht; zij vergaderen één maal per jaar met het 
bestuur van Scola. 
 
De school heeft een MedezeggenschapsRaad (MR); de MR ontmoet éénmaal per schooljaar het Curatorium en 
minimaal vier maal per schooljaar met de directeur.  
Wanneer nodig zijn er ook tussentijdse overlegmomenten mogelijk. 
 
Hoewel geen officieel orgaan, heeft de school een Oudercommissie. Deze commissie ondersteunt het team bij 
allerlei activiteiten (Sint-viering, Kerstfeest, Paasviering, Avondvierdaagse, etc.) en fungeert in voorkomende 
gevallen als klankbordgroep voor de directeur. 
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Om meer inzicht in de organisatiestructuur te geven onderstaand het organogram: 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het bevoegd gezag is werkgever van het team, dat in 2018 bestond uit één directeur, vijf leerkrachten, één 
onderwijsassistente, één intern begeleider en één administratief medewerkster. 
 
 

Aantal fte’s in 2018  aantal 
medewerkers 

 waarvan 
 aantal 
 fulltimers 

 waarvan   
 aantal   
 parttimers 

  aantal 
leerkrachten 

  aantal 
ondersteuners 

        9         4        5       5        4 

 
 
Overzicht leeftijdsopbouw van het team: 
 

leeftijdscategorie   20-29     30-39   40-49   50-59   60- 67 

        1         1        2       4        1 

 
Overzicht aantal leerlingen en de de Gemiddeld Gewogen Leeftijd (GGL). 
 

bringegevens aantal leerlingen GGL 

05VS            98 43,95 

 
- het aantal leerlingen is ten opzichte van 1-10-2017 gegroeid met acht leerlingen (van 90 naar 98); 
- de GGL is ten opzichte van 2016 gestegen van 42,49 naar 43,95. 

 
Directeur 

 
Leerkracht 
groep 1 / 2 

 
Leerkracht 
groep 3 / 4 

 
Leerkracht 
groep 5 / 6 

 
Administratief 
Medewerkster 

 
Leerkracht 
groep 7 / 8 

 
Intern 

Begeleider 

 

Onderwijs-
assistent 

Stagiair 
onderwijs-

assistent en ped. 
werk 

Stagiair 
onderwijs-
assistent 

Stagiair 
onderwijs-
assistent 

 

Stagiair 
onderwijs-
assistent 

 

Diverse 
stagiairs  

       Curatorium: 
2 leden toezichthoudend  

en 
2 leden uitvoerend 
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Bringegevens inkomsten uitgaven Totaal (fpe) 

05VS 539.559 euro 476.786 euro + 62.773 euro 

 
Het curatorium streeft ernaar voor haar medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn.  
Zij doet dat onder meer door te investeren in het welbevinden van de medewerkers, de 
deskundigheidsbevordering/professionalisering, zowel in teamverband als voor teamleden individueel, en een 
goede, open werksfeer. 
Een signaal voor goed werkgeverschap zou kunnen zijn, dat de samenstelling van het team al jaren ongewijzigd 
is. Al is het Curatorium ook een voorstander van arbeidsmobiliteit. 
 
Wanneer door ziekte of een andere reden van afwezigheid een leerkracht of onderwijsassistente geen les / 
ondersteuning kan geven, kan het curatorium de vervangingskosten in de meeste situaties declareren bij het 
Vervangingsfonds. Er is een vaste invalleerkracht in dienst, die tevens de ambulante tijd van de leerkracht in 
groep 1/2 vervangt en het ouderschapsverlof van de leerkracht in groep 7/8, maar ook voor de groep staat als 
de vaste leerkracht de toetsen afneemt. 
 
Het ziekteverzuim over 2018 was 1,44%.  (En daarmee lager dan 0,34% lager dan in 2017.) 
 

 

 

 

 

 

 
 
Prinsjesdag 2018: ministers en dames met hoedjes ….. 
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6. Gevoerd onderwijsbeleid 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het onderwijsconcept waarmee wij werken. Al vele jaren 
inmiddels. En naar volle tevredenheid. We worden nog elke dag blij van dit onderwijs; met 
buitengewoon veel plezier werken we er mee en er aan. 
Gebleken is, dat wij kinderen in Elburg en omgeving hiermee een onderwijsaanbod doen waardoor zij 
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Collega-scholen uit de wijde omtrek en buitenland studenten van de Pabo komen inmiddels bij ons 
op bezoek om te kijken hoe wij ons onderwijs ingericht hebben. Al leren wij zelf ook nog elke dag, is 
het toch mooi om voor anderen een bron van inspiratie te mogen zijn. 
 
Uit de Staat van het Onderwijs blijkt, dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau is, 
maar dat teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie zich dreigen te verdiepen. 
Voeg daaraan toe het lerarentekort en het risico om leerlingen een stevige basis mee te geven komt 
in het gedrang. Focussen is dus van groot belang. 
 
Onze ambitie is en blijft om het beter te doen; daarin verslappen we niet. 
 
Zo werken we samen met een school voor voortgezet onderwijs om kinderen zoveel als mogelijk 
gelijke kansen te bieden, welke metacognitieve vaardigheden ze nodig hebben op het voortgezet 
onderwijs en hoe we kunnen bewerkstelligen dat het potentieel van het kind er ook daadwerkelijk 
uit komt. 
 
Een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk; meer bewegingsonderwijs, goed uitgerust op school 
komen, een gezonde geest in een gezond lichaam, vitale kinderen. 
Wij willen dit stimuleren bij de kinderen; zo bestaat drie keer per week de kleine pauzehap uit 
groente of fruit; maar ook wordt er tijdens de lessen meer bewogen, immers uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen door bijvoorbeeld springend te rekenen beter leren. Daar komt bij, dat lang 
zitten ongezond is. 
 
De buitenruimte van de school en de in de buurt gelegen speeltuin, basketbalveld en pannakooi 
dagen de kinderen ook volop uit om te bewegen. 
 
Niet alleen bewegen vinden van belang, ook het maken van muziek. Muziek is immers ook een taal. 
Hierbij maken wij gebruik van het digitale aanbod van Eigenwijs Digitaal en muziekinstrumenten. 
stimuleren wij. We maken daarbij gebruik van de ons toegekende subsidie in het kader van de 
muziekimpuls. 
 
Voor ons techniek onderwijs participeren wij in een techniekproject, dat aangevraagd (en 
toegekend) is door een VO-school. 
 
Op het gebied van hoogbegaafdheid hebben wij nog acties te ondernemen; wij zijn niet tevreden 
over datgene wat we nu aanbieden. 
 
Doordat er al vele jaren vreemdelingenkinderen op onze school zijn, zijn wij zeer bekwaam en 
ervaren in het verzorgen van onderwijs op het gebied van NT2. 
 
Omdat de Cito-toetsen niet goed meer bij het OGO-onderwijs aansluiten, zullen wij in 2019 voor de 
groepen 4 t/m 8 gaan weken met het IEP-lvs. 
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6.1.  Strategisch beleidsplan 
Dit jaar wordt nog gewerkt met het strategisch beleidsplan 2015 – 2019. Volgend jaar zullen we voor de 
periode van 2019-2023 een nieuw plan schrijven. 
 
 

   Doelstelling behaald 
 

   Doelstelling op schema 
 

            Doelstelling niet behaald / achter op schema 
  

   Doelstelling nog niet gestart 

 
 
 

 Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Onderwijskundig beleid 
 
1. Goede opbrengsten 
 
 
 
 
2. Onderscheidend onderwijskundig 

vernieuwingsconcept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitszorg 
 
1. Kwaliteitsbepaling 
 
 
 
2. Kwaliteitsbewaking 
 
 
 
3. Kwaliteitsverbetering 

 
 
 
Op onze school wordt verrassend goed onderwijs 
gegeven wat resulteert in voldoende opbrengsten en 
waarbij de sterke ambitie is om te scoren boven het 
landelijk gemiddeld volgens de inspectienorm. 
 
Onze school is een ogo-school; binnen dit 
onderwijsvernieuwingsconcept is aandacht voor: 

 Passend onderwijs voor ieder kind  

 Thematisch werken 

 Bijzonder neutrale identiteit   

 Actief burgerschap  

 Steeds groter wordende rol voor ICT  

 Eigenaarschap 

 Feedback/reflectie 

 
 
 
Wij willen zicht hebben en houden op de kwaliteit van 
het onderwijs op onze school in de breedste zin van 
het woord 
 
Wij willen ervoor zorgen dat goede kwaliteit 
behouden blijft en geborgd wordt 
 
  
Wij willen kwaliteit die niet goed genoeg is planmatig 
verbeteren 
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Financieel beleid 
 
1. Gezonde organisatie 
 
 

 
2. Onderwijskundig meerjarig investeringsplan 
 
 
 
3. Transparantie financieel beleid 
 
 
 
4. Inzicht financiële risico’s 

 

 

 

Onze school is een financieel gezonde organisatie met 

verantwoorde reserves. 

 

Er is een meerjarig investeringsplan dat afgestemd is 

op de onderwijskundige visie. 

 

Er is een transparant systeem van planning en 

controle op het financieel beleid.  

 

 

De financiële risico’s zijn inzichtelijk gemaakt 

 
 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Personeelsbeleid 
 
1. Laag verzuimpercentage 
 
 
 
 
2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Invoering gesprekkencyclus 
 
 
 
4. Werving en selectieprocedure 

 
 
 

Door het ontwikkelen en invoeren van een duurzaam 

integraal personeelsbeleid heeft onze school een laag 

verzuimpercentage 

 

Door het invoeren van het duurzaam integraal 

personeelsbeleid is er aandacht voor: 

 Duurzaamheid/vitaliteit 

 Professionele leerkrachten (professionalisering via 

onder andere e-learning). 

 Benutten van talenten (loopbaan-interesse) 

 Werken met een zelfreflectie-instrument (het 

kindportret en de doorkijkwijzer) 

 
 
 
De gesprekkencyclus wordt gehanteerd er uitgevoerd 
en hebben alle medewerkers een 
bekwaamheidsdossier/portfolio.  
 
Er is een procedure voor werving en selectie van 
nieuwe personeelsleden 
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Huisvestingsbeleid 
 
1. Aantrekkelijke, goed onderhouden en veilig 

schoolgebouw 
 
 
 
 
 
 
2. Uitdagende en verzorgde buitenruimtes 
 
 
 
 
 
3. Goed binnenklimaat 
 
 
 
 
4.  Verbinding gemeentelijk Integraal    
        Huisvestingsplan 

 

 

 

Door het in gebruik nemen van het nieuwe 

schoolgebouw in het voorjaar van 2016 is onze school 

gehuisvest in een aantrekkelijk, goed onderhouden en 

veilig schoolgebouwen én een weerspiegeling van het 

geboden onderwijsconcept.  

 

 

Door de aanleg van de tuin/buitenruimte bij het 

nieuwe schoolgebouw is er ruimte voor spelen, 

bewegen, ontdekken, natuur- en milieu-educatie 

 

 

Het frisse scholenconcept zal in het nieuwe 

schoolgebouw van toepassing zijn. Dat wil zeggen een 

goed binnenklimaat en er wordt aandacht besteed aan 

een goede hygiëne.  

 

Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd aan de 

hand van de uitgangspunten van het lokale IHP, dat 

vastgesteld is door de gemeenteraad van Elburg 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 Doelen Gewenste resultaten en rapportage 2018 

 
Marketing- en communicatiebeleid 
 
1. Imago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PR- en Communicatiebeleid 

 
 
 
 

 
 
 
In 2018 hadden we 98 kinderen op de teldatum (1 

oktober). Dit aanvangsaantal hadden we jaren niet 

gehad. Ondanks de aanstaande krimp (10-12%) 

hebben we goede hoop dat de twee jaren het 

leerlingaantal redelijk op gelijk peil kan blijven. 

Daarna zal het leerlingaantal krimpen omdat er een 

relatief grote groep 8 dan de school verlaat. 

Zeer regelmatig verschijnen in de lokale en regionale 

artikelen over de bijzondere activiteiten op onze 

school. Daarnaast bieden wij als kleine school voor 

met name kinderen die zich in een kleinere groep 

beter ontwikkelen een mooi aanbod. 

 

  

In 2018 bleven wij in de profilering van onze school 

zeer actief. De scholenapp voor ouders werd in 

gebruik genomen, de website werd vernieuwd.  

Al realiseren wij ons, dat goed onderwijs bieden het 
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3. Actieve communicatie met ouders 
 
 
 
 
 
 
4. Communicatieplan 
 
 
 

 
 

5. Horizontale dialoog met stakeholders 
 
 
 
 
 
6. Krachtig netwerk 

beste pr-instrument is.  

 

 

Onze school heeft een helder PR- en 

communicatiebeleid; gebleken is dat er op een 

andere manier gecommuniceerd met de omgeving 

moet gaan worden 

 

 

Onze school heeft een actieve communicatie met 

ouders (ambassadeurschap); de ouderbetrokkenheid 

zal uitgebreid worden tot een ouderbetrokkenheid 

3.0 

 

Zowel met de voorscholen als met de scholen voor 

voortgezet onderwijs, maar ook de ketenpartners zijn 

wij in gesprek over ons onderwijs. Maar ook met 

collega-scholen in Elburg 

 

Onze school organiseert en onderhoudt een krachtig 

netwerk, werkt aan maatschappelijk 

ondernemerschap en is wijkgericht.  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 

6.2  Inspectie van het onderwijs 
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving 
van de wet- en regelgeving. Ook bekijkt de inspectie of de middelen voor het onderwijs rechtmatig en 
doelmatig worden verkregen en besteed. Over de resultaten van het onderwijs rapporteert de 
inspectie aan het bestuur en de school.  
 
Jaarlijks voert de inspectie een risicoanalyse uit op basis van opbrengsten, jaarstukken en 
eventuele signalen over de school. Als er volgens de inspectie sprake is van een risico, volgt nader 
onderzoek. Deze risicoanalyse wordt met het bestuur uitvoerig besproken. Vanuit die analyse wordt de mate 
van toezicht vastgesteld. 
 
De inspectie legt schoolbezoeken af. Alle scholen worden tenminste eenmaal per vier jaar bezocht. 
Naar aanleiding van de schoolbezoeken stelt de inspectie een rapport op. 
 
In 2018 voerde de inspectie geen inspectiebezoek op onze school uit.  
In de planning van de inspectie is te lezen, dat zij in het schooljaar 2019-2020 ons schoolbestuur zullen 
bezoeken. 
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7.  Onderwijskundige zaken 
Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 een startgesprek; de ouders/verzorgers, 
leerkracht en het kind bespreken dan wat het kind in het komende schooljaar wil leren en welke ondersteuning 
daarbij nodig is. 
Keer op keer verrast het ons weer hoe goed de kinderen kunnen aangeven wat hun doelen zijn en wat zij nodig 
hebben om die te kunnen bereiken. 
Aan het einde van het schooljaar is er weer een gesprek, in dezelfde setting, en dan bespreken we of de doelen 
al dan niet bereikt zijn en hoe het proces is geweest. 
 
Voor de kinderen in de groepen 1, 2 en 3 zijn er aan het begin van het schooljaar de ‘ouders-vertellen-over-
hun-kind’- gesprekken. Ouders/verzorgers vertellen wat hun kind leuk vindt om te doen, wat hun interesses 
zijn, welke bijzonderheden de leerkracht moet weten. 
 
Twee keer per schooljaar is er voor de ouders/verzorgers gelegenheid om lessen bij te wonen. 
 
Twee keer per schooljaar presenteren de kinderen aan hun ouders/verzorgers hun portfolio. 
 
Elk schooljaar heeft vier á vijf thema’s, waaraan schoolbreed gewerkt wordt. 
Elk thema wordt afgesloten met een presentatie, een evenement, een activiteit, waarbij de ouders/verzorgers 
aanwezig zijn. 
 
Om de presentatievaardigheden van de kinderen te bevorderen is er jaarlijks de Van Kinsbergen Got Talent-
show; kinderen kunnen dan laten zien wat zij willen en waar ze goed in zijn: een dans, een goochelact, een 
sport-demonstratie, voorlezen, etc. 
Een deskundige jury beoordeelt wie de eerste, tweede en derde prijs wint. Elke deelnemer krijgt een 
deelname-medaille. 
 
De kinderen van groep 7 verkopen elk jaar in september huis aan huis kinderpostzegels.  
 
Aan Prinsjesdag wordt elk jaar in alle groepen aandacht besteed; de ene keer door het schrijven van een 
kindertroonrede, de andere keer door een hoedjesparade, etc. 
 
In de kinderboekenweek organiseert onze school het EK voorlezen door grootouders; aan deze wedstrijd doen 
ook de andere scholen in Elburg mee. De grootouders lezen voor en de kinderen luisteren. De winnaar mag zich 
een jaar lang Elburgs Kampioen (EK) voorlezen door grootouders noemen. 
 
Jaarlijks doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt; in 2018 kwam de burgemeester met ons mee-
ontbijten. 
Bij dit ontbijt zijn ook de kinderen van de peuterspeelzaal aanwezig. 
 
Op Nationale Buitenlesdag verzorgen wij lessen in de buitenlucht. Aspecten als duurzaamheid en respect voor 
de natuur nemen we dan -vanzelfsprekend- mee. 
 
De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 doen tijdens de Koningsspelen mee met het spelenparcours dat door 
St. Wiel georganiseerd wordt en waaraan alle kinderen van de basisscholen gezamenlijk mee doen. 
De kinderen van groepen 1, 2, 3 en 4 hebben in de gymzaal een koningsspelenaanbod. 
 
De Oudercommissie begeleidt de avondvierdaagse, die jaarlijks in mei/juni door Scouting Elburg georganiseerd 
wordt. 
 
Omdat wij relatief veel gezinnen hebben waar geen vader meer is of gezinnen die door echtscheiding niet meer 
bij elkaar wonen, hebben wij het Moeder-/Vaderdag cadeau vervangen door een Ik-vind-je-lief-cadeau. 
Eén keer per jaar knutselen de kinderen iets voor degene die zij zo lief vinden. 
 
Het schooljaar wordt afgesloten door een tweedaags kamp voor de groepen 7 en 8, een schoolreis voor groep 
5/6 en een zomeractiviteit voor de kinderen in groep 1, 2, 3 en 4. 
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De werkdrukverlagingsmiddelen zetten wij in in de vorm van onderwijsassistenten in de groepen. Meer handen 
in de groep blijkt voor onze school goed te werken. 
 
De groepen 5, 6, 7 en 8 rekent met Snappet. Elk kind heeft daarvoor een eigen chromebook (door de school 
beschikbaar gesteld). 
Elke ochtend wordt er van 09.00 uur tot 10.00 uur gerekend in de school; uitzonderingen daar gelaten. 
 
Gebaseerd op het daily miles-principe, maken de kinderen van groep 7/8 elke ochtend een stevige wandeling. 
Van 08.30 uur tot 08.45 uur. Wij merken dat ze daarna geconcentreerder aan het werk gaan. 
 
In de onderbouw werken de kinderen met ipads voor bijvoorbeeld de interactieve klankstempelsets. 
 
                                                                                           
7.1. Opbrengsten en resultaten 
Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de kinderen wordt gebruik gemaakt van een webbased 
leerlingvolgsysteem, Parnassys.  
Voor het afnemen van de toetsen wordt jaarlijks een toetskalender opgesteld. 
 
In april 2018 werd de IEP-eindtoets bij de kinderen van groep 8 afgenomen; deze groep bestond uit 7 
kinderen. 
Het landelijke score was 81,8; onze school had een score van 88,9. 
 
 

 
 
 
Een overzicht van de referentieniveaus in groep 8, gemeten door de IEP-eindtoets: 
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Aan de hand van de scores op de eindtoets werden 4 uitstroomadviezen aangepast naar een niveau hoger dan 
in het voorlopig advies was gegeven; de directeur, de leerkracht en de IB-er namen, in een nauwe samenspraak 
met de ouders, de beslissingen hierin. 
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Hoewel de eindresultaten van groot belang zijn, vinden wij het minstens zo belangrijk naar 
tussenopbrengsten te kijken. Een analyse van die informatie maakt het mogelijk, waar nodig, het 
onderwijs aan te passen. 
Twee keer per jaar is er dan ook een opbrengstgerichte teamvergadering waarin de opbrengsten 
door het hele team geëvalueerd worden. Hierbij maken we gebruik van de analysetool DrieDee. 
 
Kwaliteit van de opbrengsten schoolbreed: 
 

 
 

 
De onderstaande figuur toont de gemiddelde vaardigheidsscores en de verdeling van de behaalde 
scores per normering, schoolbreed. 
De kleuren binnen de boog staan voor de niveaus A t/m E of I t/m V.  
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7.2.  Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
In groep 7 en in december (de leerlingen zitten dan in groep 8) voert de leerkracht naar aanleiding van de 
informatie uit het leerlingvolgsysteem gesprekken met de kinderen over de uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs.  
Onderwerpen als: naar welke vo-school wil het kind uitstromen, welke uitstroom verwacht de leerkracht aan 
de hand van het leerlingvolgsysteem, welke leerdoelen heeft het kind, etc. worden besproken. De week erna 
vindt een gesprek plaats met de ouders/verzorgers van het kind, het kind en de leerkracht om het voorlopig 
uitstroomadvies te  bespreken. 
 
De prognose van uitstroom wordt alvast schriftelijk gemeld aan de scholen voor voortgezet onderwijs. 
In april 2018 maakten 7 kinderen van groep 8 de IEP-eindtoets.  
Kort daarna werden de opbrengsten door de leerkracht, de intern begeleider en de directeur besproken en 
werden eventueel uitstroomadviezen bijgesteld. Vervolgens werden de opbrengsten teambreed besproken en 
geanalyseerd en ging de leerkracht in gesprek met de kinderen en hun ouders over de daadwerkelijke 
uitstroom. 
. 
 
 

 
 
 
Voor vier kinderen werd het uitstroomadvies naar boven bijgesteld, dit aan de hand van de opbrengsten van de 
eindtoets 
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Naast de kinderen van vluchtelingen hebben wij ook kinderen van arbeidsmigranten op onze school.  
Met name de kinderen van de vluchtelingen geven onze school een groter gewicht. 
 

 
 

 
 
7.3.  Ontwikkeling leerlingaantallen 
Op de teldatum 1 oktober 2018 stonden 98 kinderen op onze school ingeschreven. 
Daarmee was er ten opzichte van 2017 8 leerlingen meer. 
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Overzicht zij in- en uitstroom: 
 
 

 
 
Eén kind in groep 1 ging over naar een andere school omdat de groepen daar kleiner zijn, één kind uit 
groep 4 ging naar het speciaal basisonderwijs en één kind uit groep 3 verhuisde naar een andere 
gemeente. 
 
 
 

 
 
In de vijvers naast de school zaten muskusratten; daarover kwamen medewerkers van het waterschap een gastles geven… 
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8.  Passend onderwijs  
Onze school valt onder het samenwerkingsverband 25-09 ofwel Zeeluwe. 
Alle scholen binnen dit samenwerkingsverband hebben op basis van het door het 
samenwerkingsverband opgestelde ondersteuningsplan een schoolondersteuningsprofiel opgesteld 
waarin wordt beschreven welke (on)mogelijkheden er zijn voor kinderen met een extra hulp- of 
ondersteuningsvraag.  
Hiervoor ontvangt het bestuur van de school van het samenwerkingsverband extra middelen in het 
kader van de lichte en zware zorg.  Deze middelen zijn ingezet voor het bieden van passend 
onderwijs aan individuele kinderen of groepen kinderen.  
Handelingsgericht werken is hierbij het uitgangspunt.  
 
Het samenwerkingsverband monitort of deze middelen daadwerkelijk zijn besteed aan daar 
waarvoor ze bedoeld zijn: het bieden van passend onderwijs. De inspectie van het onderwijs 
beoordeelt of er voldoende kwaliteit is geleverd. 
In 2018 ontvingen wij 290 euro per leerling per jaar van het samenwerkingsverband.  
Via een monitor, uitgezet door Zeeluwe, verantwoorden wij de uitgaven van deze gelden. 
 
Voor de zgn. gewichtenkinderen ontvingen wij als extra bekostiging 1.580,40 euro. 
 
Vanuit de algemene reserve werd ons in juli 2018 een extra budget van 15,11 euro per kind extra 
toegekend. 
 
 

8.1.  Toelaatbaarheidsverklaring 
In 2018 werd één kind (groep 4) doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs; de directeur van het 
samenwerkingsverband heeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 
Daarmee blijft onze school onder de 1%-norm verwijzing voor het Speciaal Onderwijs (SO)  
of de 2% voor het SBO. 
 
 

8.2.  Interne zorgstructuur 
De onderdelen van de zorgstructuur binnen de school zijn georganiseerd volgens het 
handelingsgericht werken.  De intern begeleider en/of directie bepalen de jaarkalender en de 
inhoud. De groepsplan- en leerlingbespreking worden gevoerd door de leerkrachten en de IB-er en 
worden meegenomen in het  periodieke overleg met een medewerker van het CJG en de school.  
Passend onderwijs wordt verzorgd binnen de kaders van het schoolondersteuningsprofiel. 
 
Doordat de schoolbesturen in Elburg samenwerken op het gebied van dekkend netwerk, kunnen 
collegiale consultatie en het gebruik maken van elkaars expertise eenvoudig in gang gezet worden. 
Deze Elburg brede samenwerking is in de plaats gekomen van het ILSE (Individueel 
Leerling/Leerkracht Steunpunt Elburg). 
 
8.3.  Noodprocedures en schorsingen 
Schorsingen, time-outs en noodprocedures worden ingezet als de veiligheid en de orde in het geding 
zijn. De noodprocedure wordt ingezet als er voor een kind met spoed een plaats in het speciaal 
(basis) onderwijs gezocht moet worden.  
In 2018 zijn geen kinderen tijdelijk geschorst en was het niet nodig om voor een kind/kinderen de 
noodprocedure op te starten. 
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8.4.  Ondersteuningsbudget 
De ondersteuningsmiddelen (voor lichte en zware zorg) die wij van het samenwerkingsverband 
ontvangen worden voor 100% ingezet voor extra ondersteuning aan kinderen. Naast middelen die 
we vanuit het samenwerkingsverband krijgen, besteden we ook vanuit de lumpsum middelen aan 
extra ondersteuning aan kinderen. 
 

8.5  Netwerk interne begeleider 
De IB-er neemt deel aan het Elburg brede IB-netwerk.   
Ook sluit de IB-er aan in de vergaderingen en het professionaliseringsaanbod bij St. OOK (Openbaar 
Onderwijs Kampen).  
 

8.6.  Versterken van de basis 
Het belangrijkste fundament onder passend onderwijs is de kwaliteit van de basis; een goede 
beheersing van de basiscompetenties en een handelingsgerichte manier van werken door met name 
de leerkrachten.  
Zij moeten immers minimaal de basisondersteuning bieden. Daarom investeren wij in hen. 
 
Om het nuttige met het aangename te combineren, worden per periode (kwartaal) literaire kringen 
georganiseerd. Een artikel uit een vakblad of een boek staan tijdens deze bijeenkomsten centraal. 
Op deze manier leren we van en met elkaar in het team. (En we beleven er veel plezier aan.) 
 
 
 
 

 
 

Een theatervoorstelling in de school, daar worden ze enthousiast van. 
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9.   Klachtenbeleid 
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs (waaronder 
onze school valt) kunnen ouders/verzorgers terecht bij één loket: de Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GBCO). 
De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en 
gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en 
bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. 
Deze commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per jaar. Ze beschikken 
dan ook over veel expertise en hebben oog voor de identiteit van de scholen en instellingen. De 
commissies werken vanuit hun eigen identiteit. In de behandeling van de geschillen verandert er 
daardoor niets. 
Op de website van de school staat de klachtenregeling overigens uitgebreid beschreven. 
 
De school heeft een interne en externe vertrouwenspersoon; dit is Marian Kerkhoven. 
Voor de functie van externe vertrouwenspersoon is er een vacature. 
 
In het afgelopen jaar is er geen contact geweest tussen ouders/verzorgers en het bestuur en/of onze 
interne of externe vertrouwenspersoon. 
 

 

 
 
Eén keer per maand gaan de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4 naar het verzorgingshuis  
om met de bewoners activiteiten te doen en te zingen. Of soms gewoon een beetje 
kletsen. 
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10. Verbreding van de school 
10.1.  Tussenschoolse opvang 
Onze school heeft een goed georganiseerde tussen-schoolse opvang ofwel overblijfvoorziening. 
Kinderen kunnen tegen betaling tussen de middag onder leiding van vrijwilligers overblijven. De 
vrijwilligers worden jaarlijks geschoold op één van de gebieden van pedagogisch handelen, gezonde 
voeding, ehbo en veiligheid. 
Om te kunnen garanderen dat de kinderen een goede lunch krijgen, wordt de maaltijd door de 
school verzorgd: bruin brood, hartig en zoet beleg, fruit, thee, vruchtensap, etc. 
 
10.2.  Voorschool en buitenschoolse opvang 
In het gebouw Scola Van Kinsbergen zijn ook een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse 
opvang gehuisvest; St. Prokino verzorgt dit. 
 
10.3.  Veiligheid 
Kinderen en medewerkers moeten in een prettig en veilig schoolklimaat kunnen leren en werken.  
Naast de materiële voorwaarden voor veiligheid voert onze school ook actief beleid tegen het 
pesten van kinderen. Ter ondersteuning werken wij met het digitale sociaal-emotionele programma 
Kwink! De beste anti-pestmethode vinden wij nog altijd de leerkracht; die moet vroegtijdig 
signaleren en interveniëren. 
Daarnaast is er een sociaal veiligheidsbeleid, waarin diverse protocollen op het gebied van veiligheid 
opgenomen zijn. 
 
10.4.  Voor- en vroegschoolse educatie 
Omdat wij elk kind een succesvolle schoolloopbaan willen geven, werken wij samen met de 
peuterspeelzaal Het Kleinste Bootje in een voor- en vroegschoolse educatie-programma aan het 
aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van tweeënhalf tot zes jaar. 
De door de gemeente Elburg hiervoor beschikbare materialen zijn gebaseerd op de methode Uk en 
Puk en Ik en Ko. 
De inspectie van het onderwijs monitort de opbrengsten hiervan. 
 
10.5.  ICT 
Wij zijn een kleine organisatie en daardoor kunnen we zelf geen ict-deskundige in dienst hebben; 
om hierin te voorzien maken we gebruik van MacHelp in het ICT-support. 
In het nieuwe schoolgebouw is de digitale infrastructuur optimaal en is ons onderwijs dan ook 
verregaand gedigitaliseerd.  
We gebruiken Google Apps for Education en Google Drive. Wij proberen zoveel als mogelijk ‘in the 
cloud’ te werken. Niet alleen omdat het gemakkelijk en met de teamleden te delen is, maar ook 
omdat we in het nieuwe schoolgebouw weinig opbergruimte hebben. 
In 2018 gebruiken wij de digitale rekenmethode Snappet; elk kind heeft daarvoor een eigen device 
(een chroomboek), dat de school verstrekt. 
 
10.6.  Overstap Service Onderwijs (OSO) 
Wij kunnen met het Overstap Service Onderwijs leerling gegevens rechtstreeks uit wisselen op het 
moment dat een leerling de overstap maakt van het PO naar het VO maar ook van PO naar PO. 
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11.   Kwaliteitsmanagement en maatschappelijke verantwoording 
Wij spreken liever over kwaliteitsmanagement in plaats van kwaliteitszorg. 
Kwaliteitsmanagement gaat voor ons verder; het verbindt de verschillende beleidsgebieden aan 
elkaar om zodoende een goede kwaliteit te kunnen behalen of behouden. 
Naar onze mening kan het één niet zonder het ander. 
 
Op onze school is een stelsel ingericht waardoor we ons onderwijs continu kunnen verbeteren. 
Dit stelsel is uitgewerkt in het schoolplan en bewaakt en bevordert de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt 
regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden behaald. 
Daar waar dat niet het geval is, worden doelgerichte verbeteringen doorgevoerd. 
 
Wij stellen ambitieuze doelen, zijn actief in het betrekken van de stakeholders en onafhankelijke 
deskundigen bij evaluaties, plannen de financiën strategisch.  
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11.1.  Kwaliteitsmonitoring 
De directeur houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs door: 

- met de leerkrachten in gesprek te gaan 
- met de IB-er het onderwijs en de opbrengsten te evalueren  
- door Parnassys en Ultimview te raadplegen 
- door het analyseinstrument Drie Dee in te zetten 
- door twee keer per jaar opbrengstgerichte teamvergaderingen te houden 
- door het afleggen van klassen- en flitsbezoeken 
- door de opbrengsten, met de IB-er en het team, te analyseren 
- door houden van kwaliteitsberaden, elk kwartaal (waarbij aanwezig zijn de IB-er, de 

onderwijskundige en de directeur). 
 

11.1.1.  Ultimview 
Het webbased leerling-administratiesysteem ParnasSys en Ultimview hebben zowel de directeur als 
de IB-er een instrument in handen waarmee de onderwijsopbrengsten, maar ook de 
schoolpopulatie, de leerlingaantallen, de in- en uitstromers, etc. gevolgd kunnen worden. 
 
11.1.2.  Managementgesprekken 
Twee maal per schooljaar heeft de directeur gesprekken met de leerkrachten over onder meer  
onderwijskundige en pedagogisch-didactische zaken. Maar ook over het welbevinden van de 
leerkrachten. 
 
11.1.3.  Opbrengstgerichte teamvergaderingen 
Twee keer per jaar is er een opbrengstgerichte teamvergadering waarin de afzonderlijke teamleden 
de opbrengsten van hun groep analyseren en presenteren. 
Dit doen wij schoolbreed, omdat wij een kleine school zijn en alle leerlingen kennen. Bovendien 
vinden wij de opbrengsten een verantwoordelijkheid van het hele team en daarom vinden we het 
goed om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. 
Naast het bespreken van de opbrengsten fungeren deze vergaderingen ook als een intervisie-
instrument. 
 
11.1.4.  Klassen- en flitsbezoeken 
De IB-er legt per periode (kwartaal) klassenbezoeken af, waarbij de onderwijsbehoeften van de 
kinderen centraal staan. 
De directeur legt flitsbezoeken af, waarbij de kwaliteit van het door de leerkracht geleverde 
onderwijs centraal staat. De resultaten van beide worden meegenomen in de gesprekken die de 
directeur met de leerkrachten voert. 
 

11.2.  Kwaliteitskader leerkrachten 
Bij de klassenbezoeken en beoordelingen van de leerkrachten wordt een doorkijkwijzer gebruikt uit 
het Duurzame IPB. 
 
11.3.  Beleid gesprekkencyclus 
De kwaliteit van de leerkracht in de groep bepaalt in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs. Zij 
maken het verschil en doen er toe. 
Ook onze leerkrachten mogen hun talenten ontwikkelen. Ze leren mee met de kinderen, ze leren 
intern van elkaar als collega’s en extern van de experts via scholing. 
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In de gesprekkencyclus hanteren wij vijf inzichten om een waardevol performance 
managementgesprek te voeren: 
1. Een leidinggevende is net zo goed als zijn medewerkers toelaten dat hij is. 
2. Als je geen doel hebt, maakt de richting ook niet uit. 
3. Kun je het niet meten, dan kun je het merken. 
4. Wie schrijft, die blijft. 
5. Goed voorbeeld, doet goed volgen. 
 

We vinden het belangrijk om een stevige, maar eenvoudige basis te hanteren, waarin duidelijke 
communicatie over aanpak en doelen, ondersteuning , eventuele hulpmiddelen en begeleiding 
centraal staan. 
Daarnaast voeren leidinggevende en medewerkers meerdere gesprekken die bijdragen aan meer 
onderlinge, wederzijdse betrokkenheid en coaching. Immers van beide kanten wordt meer en vaker 
gedeeld (informatie, doelen en ook eventuele zorgen). Het gaat om maatwerk, wat uitnodigt om met 
elkaar in gesprek te gaan en te blijven. 
 
 

11.4.  Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling 
In het voorjaar van 2018 is het bestuursformatieplan 2018-2022 opgesteld en vastgesteld. De 
formatie voor het schooljaar 2018-2019 kon worden gerealiseerd binnen de kaders van de 
meerjarenbegroting. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingenaantal kan deze 
formatieve inzet ook in 2019-2020 worden gehandhaafd. Daarom is besloten om niet tot plaatsing in 
het risicodragend deel van de formatie (rddf-plaatsing) over te gaan. 
In het najaar bij het opstellen van de meerjarenbegroting is dit beeld bevestigd. Er is daarom geen 
melding naar de PO-raad gegaan over eventuele rddf-plaatsing. Het bestuursformatieplan 2019-2023 
zal ook pas in het voorjaar worden opgesteld. 
 

11.5.  Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
Het beleid van het bestuur is erop gericht dat wordt voorkomen dat personeelsleden worden 
ontslagen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een 
adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. 
Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject waarbij een 
nieuwe werkkring buiten het onderwijs wordt gevonden. 
In 2018 is was er geen sprake van gedwongen ontslag en zijn ook geen uitkeringskosten ten laste van 
de vereniging gekomen. 
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12.  Verantwoording  
Binnen de school zijn de ouders/verzorgers en leerlingen gesprekspartner van de schoolleiding. Naast 
de MR en OuderCommissie spreekt de directeur zeer regelmatig met groepjes kinderen of 
individuele kinderen.  
Daarnaast is de school gesprekspartner in relevante buurtorganisaties en wordt er samengewerkt 
met maatschappelijke organisaties. 
De directeur legt verantwoording af aan het curatorium. Gewerkt wordt volgens de code goed 
bestuur. 
Het curatorium ontmoet één maal per schooljaar de MR en de directeur spreekt éénmaal per twee 
maanden met de MR. 
Het curatorium en de MR hebben eigen reglementen vastgesteld. 
 
 
 

13.   Jaarverslag 2018 van het Curatorium 
Bij de invoering van de Code Goed Bestuur heeft onze school gekozen voor het one tier-model. Van 
de vier Curatoriumleden zijn er twee toezichthoudend (ex loco) en twee uitvoerend (in loco). Alle zijn 
vrijwilligers. 
De curatoriumleden die benoemd zijn door de  Heeren Administrateuren Van Kinsbergen (in deze de 
heren Meulenbroek en Oost) vormen het toezichthoudend bestuur. 
De curatoriumleden die benoemd zijn door de Gemeenteraad van Elburg (in deze mevrouw Van der 
Meulen) vormen het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend deel van het bestuur heeft overigens een 
vacature. 
De wijzigingen in de bestuurlijke constructie per 2011 zijn vastgelegd in een bestuursreglement; dit 
reglement is geactualiseerd in 2018. 
 
Het curatorium bestond in 2018 uit: 

- de heer Rudi Meulenbroek, voorzitter 
- de heer Roel Oost, waarnemend penningmeester en 
- mevrouw Linda van der Meulen, lid. 

 
In 2014 werd een bezoldigingsregeling voor de curatoriumleden ingevoerd, met als achterliggende 
gedachte om de bestuurders in een klein gebaar te kunnen waarderen voor de vele uren die zij aan 
de school besteden. De bezoldiging bestaat uit: 
Per kwartaal € 135 voor het bijwonen van de curatoriumvergaderingen en naast deze vergoeding per 
kwartaal per besteed dagdeel (ochtend, middag, avond ) € 55. 
(En indien van toepassing reiskosten.) 
Met deze bedragen wordt binnen de toegestane vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar 
gebleven. 
De bestuurders dragen zelf zorg voor de afdracht aan de fiscus; het administratiekantoor meldt deze 
inkomsten aan de fiscus. 
 
In 2018 ontvingen de curatoriumleden de onderstaande vergoedingen voor hun 
werkzaamheden/inzet: 
 

 
Linda van der Meulen 

 
Rudi Meulenbroek 

 
Roel Oost 

 
 

 
€ 595 
 

 
€ 1.005,84 
(inclusief 
reiskostenvergoeding) 
 

 
€ 716,98 
(inclusief 
reiskostenvergoeding) 
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In 2018 zijn de volgende thema’s in het curatorium aan de orde geweest: 
a) Resultaten en opbrengsten onderwijsproces (voortgang toetsen, resultaten CITO-toetsen en IEP-

eindtoets) 
b) Begroting en jaarrekening 
c) Formatieplan 2018-2019 
d) Ontwikkelingen passend onderwijs / samenwerking binnen Elburg 
e) Vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel 
f) Vaststellen van het jaarplan 
g) Professionalisering van de teamleden  
h) Samenwerking binnen Scola Van Kinsbergen 

 
 

Overzicht van benoeming en aftreden: 
 

 

 
 

Overzicht (Neven-)functies bestuursleden: 
 

naam organisatie functie Bezoldigd of onbezoldigd 

 
Linda van der 
Meulen- van der 
Spek 

 
Nuborgh, locatie 
Oostenlicht 
 

 
Bestuurslid/penningmeester 
Stichting Vrienden van de 
Nuborgh 
 
 

 
onbezoldigd 

  
Het Baken 
 

 
Lid Lokale Cliënten Raad 

 
onbezoldigd 
 

    

Rudi 
Meulenbroek 

 
St. OOK Kampen 
 

 
Directeur bestuurder 

 
bezoldigd 

  
VOS-ABB 

 
Voorzitter 
 

 
onbezoldigd 

 
naam 

 
functie 

 
benoemd op: 

 
aftredend op: 

 
Linda van der Meulen-
van der Spek 
 

 
lid 

 
01.11.2013 

 
31.10.2017 
herbenoembaar 
31.10.2021 
 

 
Rudi Meulenbroek 

 
voorzitter 

 
01.11.2016 

 
01.11.2020 
herbenoembaar 
01.11.2024 
aftredend 
 

 
Roel Oost 

 
waarnemend 
penningmeester 

 
01.10.2017 

 
01.10.2021 
Herbenoembaar 
01.10.2025 
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Roel Oost 

 
Basisschool Het Woudhuis 
Apeldoorn 
 

 
Directeur 

 
bezoldigd 

 
 
 
 
14.    Medezeggenschapsraad 
In het schooljaar 2018 zijn de volgende onderwerpen met de MR besproken: 

 begroting 

 jaarrekening 

 jaarverslag 

 jaarplan 

 ondersteuningsprofiel – passend onderwijs 

 formatieplan 

 bezinning/verkenning op eventuele samenwerking met een ander schoolbestuur 

 vacatures in het curatorium 
 
 
De MR was in 2018 als volgt samengesteld: 
- de heer T. Verweij, (oudergeleding), voorzitter 
- mevrouw Gerdien Kalse (oudergeleding), afgetreden maart 2018 
- de heer Ronald Kuipers, (oudergeleding), toegetreden augustus 2018 
- mevrouw Antoinette Ipenburg (personeelsgeleding) 
- mevrouw Loraine Hofstra (personeelsgeleding), secretaris 
 
De MR vindt het prettig om met een adviseur te werken. Deze adviseur heeft geen formele status en mag 
derhalve ook in voorkomende situaties niet stemmen, maar ondersteunt de MR-leden zo breed mogelijk. 
Mevrouw Tiziana Docter-Lampis was in de tweede helft van 2018 de adviseur vanuit de oudergeleding. 
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15.   Overige informatievereisten 
15.1.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Wij willen meer doen dan alleen goed onderwijs verzorgen; wij willen met name lokaal 
(maatschappelijk) ondernemen en zichtbaar zijn. 
Zo hebben wij een nauwe samenwerking met een verzorgingshuis waar wij zeer regelmatig op 
bezoek gaan om samen met de ouderen die daar wonen activiteiten te doen en vieringen te delen. 
Daarnaast zien wij hierin een meerwaarde om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kinderen 
tot wereldburgers met een realistische, kritische houding ten opzichte van de maatschappij.  
 
In de bovenbouw vormen de kinderen in groepjes hun mening over een sociaal dilemma. Zij 
bedenken wat je kunt doen, en welke gevolgen de keuzes hebben. Wat doe je als je teveel geld terug 
krijgt bij de kassa?  
Maar we organiseren ook kiezingen als er landelijke verkiezingen zijn, compleet met het schrijven en 
uitdragen van verkiezingsprogramma’s, spelen we het spel Democracity met raadsleden, gaan we op 
bezoek naar de raadszaal. 
 
En natuurlijk verkoopt groep 7 jaarlijks de kinderpostzegels, waarbij het de kunst is om zoveel 
mogelijk postzegels te verkopen. 
Maar er zijn ook gastlessen verzorgd door Amnesty International, Militairen-op-school, bureau Halt, 
etc. 
 
Onze school participeert in de landelijke opschoondag; alle kinderen ruimen dan de directe omgeving 
van de school op. 
 
 
15.2.  Horizontale verantwoording/dialoog 
Horizontale dialoog zien wij als een relevant aspect van goed bestuur; wij zien hierin een 
maatschappelijke opdracht. Enerzijds omdat in de school de vorming en opleiding van kinderen van 4 
tot 12 jaar plaatsvindt en daardoor de ‘maatschappij van morgen’ wordt gecreëerd. Anderzijds 
omdat door de school een omvangrijk bedrag aan maatschappelijk kapitaal wordt besteed. Beide 
factoren hebben een onderling verband. 
 
Uitgaande van onze maatschappelijke opdracht willen wij handelen vanuit onze toegevoegde 
maatschappelijke waarde en wat ‘de maatschappij’ van ons vindt en verwacht.  
Hierin willen wij een ‘lerende organisatie’ zijn; wij willen ons verbeteren op basis van feedback, 
waarin de horizontale dialoog een belangrijke rol heeft.  
Wij willen immers kinderen ‘afleveren’ die zich zelfstandig in de maatschappij kunnen bewegen en 
daarin een nuttige rol kunnen vervullen. 
 
Maar ook leidt het voeren van een horizontale dialoog er toe, dat het onderwijs inhoudelijk up to 
date is, gevoed wordt door de actuele maatschappelijke inzichten. 
Feedback op prestaties leidt tot zelfreflectie en is daarmee de input voor verbetering van bestuurs- 
en schoolprocessen. 
Het onderhouden van een horizontale dialoog draagt bij aan de legitimatie van het bestuur en de 
school; de maatschappij kent waarde toe aan het bestuur en de school, zodat de besteding van het 
maatschappelijk kapitaal als verantwoord wordt ervaren.  
Hierin zien wij  transparantie als een onderdeel van goed bestuurlijk functioneren.  
 
De horizontale dialoog kan reacties van (steeds mondiger en assertiever wordende) ouders 
kanaliseren om zodoende onrust voorkomen en een productief gesprek bevorderen.  
 
Wij voeren de horizontale dialoog met de niveaus die wij daarvoor relevant achten: 
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-      de ouders/verzorgers 
- de voorschool (kinderopvang en peuterspeelzaal) 
- het voortgezet onderwijs 
- collega schoolbesturen in Elburg 
- de lokale overheid (in het OOGO en het LEA) 
- in het samenwerkingsverband passend onderwijs 
- het netwerk in de zorg rondom de jeugd/kinderen; het CJG,  de Jeugdgezondheidszorg, de GGD, 

het schoolmaatschappelijk werk etc. 
- de medewerkers.  

  
Hierin willen wij opmerken, dat het bij de horizontale dialoog in eerste instantie gaat om de relatie 
met externe belanghebbenden en in tweede instantie om met interne belanghebbenden.  
Daarentegen worden de ouders/verzorgers als regel altijd tot de belanghebbenden gerekend. Op hen 
richt de horizontale dialoog zich in ieder geval. 
Door middel van dit jaarverslag, maar ook de website, door informatiebijeenkomsten, 
oudergesprekken, de MR, de oudercommissie en tevredenheidsonderzoeken willen wij de 
horizontale dialoog voeren. 

 

 
15.3.  Belangrijkste bestuurlijke voornemens / toekomstige ontwikkelingen 
Aan het einde van 2018 is een proces met alle schoolbesturen gestart om te komen tot één gedeelde 
visie op onderwijs in de gemeente Elburg. Wat mogen de kinderen in Elburg van het onderwijs 
verwachten? Welke belofte willen wij hen doen? 
Daaraan gekoppeld is ook de vorming van één visie op onderwijshuisvesting en het realiseren van 
een lokaal dekkend netwerk. Verder is het lokale IB-netwerk opgericht waarin alle IB-ers van de 
diverse schoolbesturen in Elburg elkaar ontmoeten en casuïstiek bespreken. 
Wat ons betreft spannende, boeiende en mooie ontwikkelingen. 
 
15.4.  Risicomanagement 
Een belangrijk risico is en blijft het leerlingaantal; daarop is immers de bekostiging gebaseerd.  
Daarnaast is er een risico dat de bekostiging niet meegroeit met de ontwikkeling van het prijsniveau 
van de kosten. 
 
Om de risico’s zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen genomen: 

1. De noodzaak voor een ‘in-control’ omgeving 
2. Een sterk leiderschap dat zorg draagt voor voldoende verandervermogen om adequaat te 

kunnen reageren op zowel interne als externe ontwikkelingen 
3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en 

voldoende vermogen zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit 
4. Een helder besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleiderschap draagt er zorg 

voor dat er voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel is 
5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge 

mate van kwaliteit op het gebied van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op 
managementniveau. 

 
Binnen onze school is er sprake van een ‘in-control’ situatie. 
Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk formuleren van:  
1. Het treasurystatuut 
2. Het opstellen van de (meerjaren)begroting 
3. Het in kaart brengen van de risico’s voor de stichting 
4. Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten 
en uitgaven.  
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15.5. Bestuursverklaring inzake interne beheersing  
De interne beheersing van de processen binnen de stichting is vastgelegd in het bestuursreglement 
en een managementreglement. Hierin staan de functiescheidingen, autorisaties en andere 
maatregelen en procedures beschreven.  
Naast de inbedding van interne beheersing vanuit de lijn vindt monitoring van het niveau van interne 
beheersing en de naleving ervan vanuit de penningmeester en de directeur plaats, ondersteund door 
de professionals van administratiekantoor Dyade. 
Hierdoor kan adequaat worden ingespeeld op mogelijke overschrijdingen van gedecentraliseerde 
budgetten. Het curatorium is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan 
het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting.  
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16.   Vooruitblik naar 2019 
In 2019 zullen de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van doorlopende leer- en 
ontwikkellijnen onderzocht worden met de VO-scholen in Elburg. In het kader van het project Gelijke 
Kansen is een subsidie aangevraagd en toegekend. Het VO Nuborgh College is hiervan penvoerder. 
 
In de groepen 5, 6, 7 en 8 gaan we werken met het IEP leerlingvolgsysteem. De IEP-toetsen passen 
beter bij ons onderwijs en toetsen zuiver.  
Prettig is, dat de toetsen door het computersysteem beoordeeld worden; dit scheelt de leerkrachten 
veel tijd. 
 
In 2021 verlaat een voor onze school grote groep 8 de school (20 leerlingen). Dit houdt in, dat de 
aanwas in de aanloop daarna toe ook groter zal moeten zijn.   
Hierop is lastig te sturen, want leerlingprognoses zijn wankel en wisselend gebleken.  
 
Ook in 2019 is de sterke ambitie is om de resultaten van de eindtoets op, of bij voorkeur boven, de 
inspectienorm te hebben. 
 
 
 
 
 

17.     Financiële informatie 
17.1  Gevoerd financieel beleid  
Er is sprake van een gezonde financiële situatie. De in het verleden opgebouwde reserves zijn 
ondergebracht in de algemene reserve in een bestemmingsreserve privaat. Het curatorium streeft 
ernaar deze reserves in stand te houden, min of meer als een weerstandsreserve.  
Over 2018 was er een positief resultaat van € 65.151.   
Dit kwam mede doordat we voor de opvang van vreemdelingenkinderen die ook nog voor het 
schoolgewicht zorgen, extra middelen ontvingen. 
 
Omdat het systeem van bepalen van het schoolgewicht begin 2019 verandert, zal dit wellicht tot 
gevolg hebben dat wij hiervoor minder middelen zullen ontvangen. 
 
Uit de jaarlijkse toelage vanuit het Admiraal van Kinsbergenfonds (€ 4.531) worden specifieke 
bestemmingen gefinancierd; in 2018 werden hiervan leermiddelen (producten en licenties) gekocht , 
werden de medailles en prijzen van de Got Talent Show betaald en was er een theatervoorstelling 
voor de kinderen. 
 
17.2.  Prestatiebox 
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: 
cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of 
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. 
In dit jaarverslag vermelden wij waaraan wij het geld hebben besteed. 
Vijf euro per leerling is besteed aan bezoeken in het kader van de Elburgse Cultuur-Erfgoedlijn: de 
botterwerf, het smederijmuseum, de Sjoel, museum Elburg, de Dr. Vogeltuinen, het 

boerderijmuseum en het voormalige klooster. Onze cultuurcoördinator bereidt deze bezoeken voor 
en maakt een planning voor de bezoeken. 
Verder is een deel besteed aan de licenties voor Snappet; de digitale rekenmethode in de groepen 5, 
6, 7 en 8. Een deel is besteed aan de aanschaf van rekenspellen voor de onderbouw. 
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De professionalisering van de teamleden (onder andere e-learningmodules voor het hele team, 
bezoeken van de OGO-themadag door het hele team) is betaald uit het scholingsbudget dat elke 
leerkracht heeft. 

 
Het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget voor professionalisering voor de schoolleider 
werd in 2018 niet voor dit doel ingezet; wel heeft zij eind 2018 een assessment afgelegd om haar 
bekwaamheid als schoolleider aan te tonen. Doordat zij dit met goed gevolg heeft gedaan is ze 
inmiddels geregistreerd schoolleider. 
De kosten voor dit assessment zijn ten laste gekomen van 2019. 

 
 

17.3.  Treasury- en financieringsbeleid 
De Stichting Instituut van Opvoeding, ingesteld door Luitenant-Admiraal J.H. van Kinsbergen heeft ter 
dekking van mogelijke risico’s reserves opgebouwd. Deze reserves zijn deels in de vorm van liquide 
middelen aanwezig. 
 
In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van beleid betreffende 
deze liquide middelen. In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een 
beschrijving gegeven van de bevoegdheden in het kader van de treasuryfunctie. 
 
De stichting werkt met een treasurystatuut, waarvan het doel is dat, in het kader van 
vermogensbeheer van de Stichting Instituut van Opvoeding, ingesteld door Luitenant-Admiraal J.H. 
van Kinsbergen, helder wordt gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand komen en aan 
welke richtlijnen de bij beleggingen betrokken personen zich moeten houden. 
Het ministerie van OCenW stelt ten aanzien van beleggingen dat publiek geld wordt verstrekt ten 
behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te weten het verzorgen van onderwijs en 
onderzoek. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’s die daar 
niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiek geld. 
Daarbij worden de overige liquide middelen die niet zijn afgescheiden van publieke middelen gelijk 
gesteld aan publieke middelen.  
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen van 16 september 2009, kenmerk FEZ/CC-2009/150185, houdende regels 
over het beleggen en belenen van publieke middelen. 
Vanaf 2016 is er met een aangepast, geactualiseerd treasurystatuut gewerkt. 
 
Het treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en secundair het 
reduceren van financieringskosten. 
 
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 
1 het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie door tijdige 

beschikbaarheid van de benodigde liquide middelen tegen acceptabele condities 
2 het optimaliseren van het rendement op de overtollige liquide middelen 
3 het minimaliseren van de kosten van leningen 
4 het beheersen en bewaken van de risico’s en kosten die aan de financiële posities en de 

geldstromen van de organisatie zijn verbonden 
 
 
Het treasurybeleid zal worden uitgevoerd door een gemandateerd bestuurder, zijnde de 
penningmeester. Ieder half jaar wordt verslag gedaan van het uitgevoerde treasurybeleid. In de 
jaarrekening wordt conform de richtlijnen een treasuryverslag opgenomen. De penningmeester is 
bevoegd om in het kader van het treasurybeleid overeenkomsten te sluiten of ongedaan te maken. 
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Op basis van de algemene en specifieke doelstellingen van het treasurystatuut stelt de 
penningmeester een treasuryplan op. Hierin worden concrete acties ten aanzien van treasury 
benoemd. Financiële instrumenten waarvoor geen expliciete toestemming is verkregen via het 
treasurystatuut zijn uitgesloten. 
Het treasuryplan maakt onderdeel uit van de begrotingscyclus en wordt gelijktijdig met de begroting 
aan het bestuur aangeboden. 
 
Indien de penningmeester van mening is dat door omstandigheden het beleggingsbeleid moet 
worden bijgesteld, dan dient dit vooraf ter goedkeuring aan het bestuur te worden voorgelegd. 
Slechts na verkregen instemming van het bestuur mag het gewijzigde beleggingsbeleid worden 
uitgevoerd. 
 
Zaken op het gebied van administratieve organisatie en interne controle op het gebied van treasury 
zullen worden opgenomen in een aparte paragraaf in het AO-handboek van de Stichting . Hierin gaat 
het met name over de uitvoering en delegatie van de treasurytaken. In dit hoofdstuk van het 
treasurystatuut wordt een bondige AO-omschrijving gegeven van de treasuryfunctie binnen de 
Stichting. 
 

 Het treasurystatuut wordt vastgesteld door het bestuur. 

 De directeur adviseert na vooroverleg met de penningmeester het bestuur in deze. 

 De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan het penningmeester  

 De penningmeester is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het treasurybeleid. 
 
 
Voorstellen tot beleidswijzigingen zullen na overleg met de penningmeester worden gedaan door de 
directeur  en worden vervolgens vastgesteld door het bestuur. 
 
De paragraaf ‘financiering’ maakt onderdeel uit van de begrotingsstukken en is daarbij onderdeel van 
beoordeling. Middels de goedkeuring van de paragraaf ‘financiering’ in de begroting verleent het 
bestuur het mandaat aan de directeur om te handelen volgens de afspraken in de paragraaf. 
 
Het statuut wordt iedere twee jaar geëvalueerd en eventueel aangepast. De evaluatie (en het besluit 
tot eventuele aanpassing) vindt plaats in een bestuursvergadering. 
 
Het bestuur doet jaarlijks in de paragraaf ‘financiering’ zowel in de begroting als in het jaarverslag ten 
aanzien van de publieke middelen verslag van: 

a. het beleid en de uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen; 
b. de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen; 
c. de looptijden van de beleggingen en beleningen. 

 
In de begroting dient een kasstroomprognose te worden opgenomen. Deze prognose heeft 
betrekking op de eerstvolgende 12 maanden en is gebaseerd op historische patronen, aangevuld met 
exacte gegevens voor zover voorhanden. 
 
Tevens dient in de meerjarenbegroting een globale liquiditeitsprognose te worden opgenomen, 
waaruit blijkt welke middelen op langere termijn kunnen worden belegd c.q. dienen te worden 
aangetrokken. 
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Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 91.786      102.604    Eigen vermogen 423.072    360.081    

Financiële vaste activa 9.150        8.700        Voorzieningen 9.474        8.015        

Vorderingen 33.448      34.055      Kortlopende schulden 108.256    54.200      

Liquide middelen 406.418    276.937       

Totaal activa 540.802    422.296    Totaal passiva 540.802    422.296    

-materiële vaste activa

-

- vorderingen

- liquide middelen

De omvang van de liquide middelen is in 2018 met € 129.481 toegenomen. Dit wordt met name 

veroorzaakt door het positieve resultaat en de hogere kortlopende schulden. Een nadere toelichting op 

de ontwikkeling van de liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht.

Activa:

In 2018 is voor € 2.916 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit bedrag is volledig geïnvesteerd in 

meubilair, met name tafels. De afschrijvingslasten bedroegen € 13.735. Aangezien de investeringen 

€ 10.818 lager waren dan de afschrijvingslasten is de boekwaarde van de materiële vaste activa met 

dat bedrag afgenomen.

financiële vaste activa

In 2017 zijn waarborgen betaald voor tablets van Snappet. In 2018 is voor drie extra tablets een waar-

borg betaald. Deze waarborgen zijn opgenomen bij de financiële vaste activa. In totaal is voor 61 

tablets borg betaald.

De vorderingen bestaan voor 91% uit de vordering op het ministerie. Deze vordering wordt ver-

oorzaakt door het betaalritme van de personele bekostiging en prestatiebox. In de periode augustus-

december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december sprake 

is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari-juli terug naar € 0. De rijksbijdrage 

personeel en prestatiebox voor 2018-2019 zijn hoger dan voor 2017-2018. De vordering op het 

ministerie is daardoor ook hoger. Het verschil is slechts € 1.100.

De vorderingen zijn in totaal € 608 lager dan op 31 december 2017. Op 31 december 2018 zijn er 

geen overige vorderingen, op 31 december 2017 bedroegen deze nog € 2.400. De omvang van de 

voor-uitbetaalde kosten is licht gestegen. Aan de vorderingen zijn geen risico's van mogelijke 

oninbaarheid verbonden, is hiervoor geen voorziening is getroffen.

Toelichting op de balans:

FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand is de balans van 31 december 2018 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 

31 december 2017. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
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- eigen vermogen

-voorzieningen

-kortlopende schulden

Het resultaat komt goed overeen met het begrote resultaat. Bij de diverse posten zijn er wel grote 

verschillen. Zo zijn met name de rijksbijdragen en de personele lasten veel hoger dan begroot. Deze 

verhogingen vallen grotendeel tegen elkaar weg. 

Het resultaat is veel lager dan in 2017. De personele lasten zijn sterk gestegen, maar de totale baten 

waren lager. Dit komt met name doordat in 2017 ene incidentele vergoeding voor de asielzoekers-

leerlingen was ontvangen, welke in 2018 niet is ontvangen. Gezien het totale eigen vermogen van de 

stichting was het ook niet nodig om in 2018 een resultaat vergelijkbaar met het resultaat van 2017 te 

behalen.

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen realisatie en begroting 2018 

en de realisatie 2018 en 2017.

Passiva:

Het positieve exploitatieresultaat van € 62.990 is aan het eigen vermogen toegevoegd. Bij de 

resultaatbestemming is € 17.740 aan de algemene reserve publiek toegevoegd. Deze bedraagt op 31 

december 2018 € 120.829 negatief. Naast de algemene reserve publiek is er een private reserve. 

Deze is opgebouwd uit ontvangen bijdragen van het Van Kinsbergen- en het Schipluidenfonds minus 

de daarvan betaalde lasten. In 2018 was de ontvangen bijdrage € 45.250 hoger dan de daarvan 

betaalde lasten. Bij de resultaatverdeling is dit bedrag aan de algemene reserve privaat toegevoegd. 

Deze bedraagt op 31 december 2018 € 543.900. De private reserve dient als buffer voor de negatieve 

publieke reserve.

De stichting beschikt alleen over een jubileumvoorziening. Er is geen onderhoudsvoorziening omdat 

het groot onderhoud door de beheerstichting Scola wordt geregeld. Via de afdracht aan stichting Scola 

worden deze lasten afgedekt.

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

jubileum. In 2018 waren er geen ambtsjubilea, waardoor geen onttrekkingen hebben plaatsgevonden. 

Aan de voorziening is € 1.459 toegevoegd ten behoeve van toekomstige gratificaties. De voorziening 

bedraagt op 31 december 2018 € 9.474.

De kortlopende schulden bestaan voor 38% uit de salarisgebonden schulden. Dit zijn de af te dragen 

loonheffing en pensioenpremie en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari 

respectievelijk eind mei betaald. De salarisgebonden schulden zijn € 2.200 hoger dan op 31 december 

2017. Dit wordt veroorzaakt door de hogere formatieve bezetting en de salarisverhogingen conform de 

nieuwe cao.

Op 31 december 2017 bestonden de kortlopende schulden nog voor 71% uit salarisgebonden 

schulden. Het lagere percentage wordt veroorzaakt door een sterke stijging van het crediteurensaldo. 

Dit is € 35.000 hoger dan op 31 december 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door de factuur 

betreffende externe vervanging wegens zwangerschapsverlof welke pas in 2019 is ontvangen. 

De kortlopende schulden zijn in totaal € 51.895 hoger dan op 31 december 2017. Naast het hogere 

crediteurensaldo is er ook sprake van hogere vooruitontvangen bedragen. Dit betreft de subsidie voor 

de muziekimpuls.

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 72.534. Uiteindelijk resulteert een positief 

resultaat in boekjaar 2018 van € 62.991: een verschil van € 9.543 met de begroting. Het positief 

resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 138.509.

Analyse resultaat
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Realisatie

2018

Begroting

2018

Verschil Realisatie 

2017

Verschil

Baten      

Rijksbijdragen OCenW 654.492    608.786    45.706      648.549    5.943        

Overige baten 58.235      55.000      3.235        70.076      -11.841     

Totaal baten 712.727    663.786    48.941      718.625    -5.898       

Lasten      
Personele lasten 526.579    471.937    54.642      461.496    65.083      

Afschrijvingen 13.735      14.665      -930          14.452      -717          

Huisvestingslasten 37.770      40.000      -2.230       37.735      35             

Overige lasten 71.732      64.950      6.782        66.771      4.961        

Totaal lasten 649.816    591.552    58.264      580.454    69.362      

Saldo baten en lasten 62.911      72.234      -9.323       138.171    -75.260     

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 80             300           -220          338           -258          

Totaal financiële baten en lasten 80             300           -220          338           -258          

Totaal resultaat 62.991      72.534      -9.543       138.509    -75.518     

Toelichting op de staat van baten en lasten:

- rijksbijdragen OCenW

De rijksbijdrage bestaan uit de reguliere rijksbijdragen, de overige subsidies OCenW en de 

vergoeding van het samenwerkingsverband. 

De rijksbijdragen waren in totaal € 46.000 hoger dan begroot. Dit is volledig veroorzaakt door hogere 

reguliere rijksbijdragen. Deze waren hoger dan begroot door de aanpassingen van de normbedragen. 

De begroting was opgesteld op basis van de normbedragen van eind 2017. De normbedragen zijn 

sindsdien een aantal maal verhoog. Dit zorgde onder andere voor een nabetaling over 2017-2018 van 

€ 19.000 in september. Er wordt ieder jaar wel een nabetaling ontvangen. In 2017 was een nabetaling 

van € 10.000 ontvangen. Nabetalingen zijn meestal bedoeld ter dekking van hogere salarislasten die 

bij het opstellen van de begroting ook nog niet in te schatten zijn. Daarom wordt in de begroting met 

beide geen rekening gehouden. De reguliere rijksbijdragen waren vanaf augustus € 5.300 per maand 

hoger dan begroot. Dat is inclusief € 1.200 voor de verlaging van de werkdruk.

De overige subsidies OCenW waren lager dan begroot door een lager bedrag voor de doorgaande lijn 

primair onderwijs - voortgezet onderwijs. De vergoeding van het samenwerkingsverband was hoger 

dan begroot door met name incidentele vergoedingen, zoals de uitbetaling van een deel van de 

reserve van het samenwerkingsverband. De lagere overige subsidies en de hogere vergoeding van 

het samenwerkingsverband vielen redelijk tegen elkaar weg.

Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde 

staat van baten en lasten is vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en 

de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.
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- overige baten

-personele lasten

-afschrijvingen

-huisvestingslasten

-overige lasten 

 

 

De personele lasten bestaan uit de salarislasten en de overige personele lasten. Deze lasten waren 

€ 52.000 hoger dan begroot en € 63.000 hoger dan in 2017.

De formatieve inzet was lager dan begroot. In de begroting was uitgegaan van de benoeming van een 

intern begeleiding per 1 februari en de rest van het jaar een gelijkblijvende inzet. De formatieve inzet 

bij het management is vanaf het schooljaar 2018-2019 met 0,2 fte verlaagd. Ondanks de lagere 

formatieve inzet waren de salarislasten verminderd met de ontvangen uitkeringen € 10.000 hoger dan 

begroot. Dit wordt veroorzaakt door de salarisverhogingen conform de nieuwe cao. Op basis van deze 

nieuwe cao zijn met name de leerkrachtsalarissen sterk gestegen, bij sommige leerkrachten gaat het 

om een 10% salarisverhoging. 

De salarislasten waren door de benoeming van de intern begeleider en door de salarisverhogingen 

conform de nieuwe cao € 22.000 hoger dan in 2017.

De hogere personele lasten zijn met name veroorzaakt door de hogere lasten van de inleen van 

personeel. Deze lasten waren € 40.000 hoger dan begroot en € 43.000 hoger dan in 2017. Het betrof 

inleen ter vervanging van zwangerschapsverlof, voor ondersteund personeel en ten behoeve van het 

Passend onderwijs en de doorgaande lijn primair onderwijs - voortgezet onderwijs.

In de begroting was uitgegaan van € 18.000 aan investeringen. Er is € 3.000 geïnvesteerd. Door de 

lagere investeringen waren de totale afschrijvingslasten € 1.000 lager dan begroot. De lasten waren 

ook lager dan in 2017. Nog niet alle afgeschreven materiële vaste activa is vervangen.

De huisvestingslasten bestaan bijna volledig uit de exploitatievergoeding voor het nieuwe school-

gebouw welke wordt afgedragen aan stichting Scola. De af te dragen vergoeding was € 2.000 lager 

dan begroot, waardoor de totale huisvestingslasten € 2.000 lager waren dan begroot. De lasten waren 

vergelijkbaar met de lasten in 2017.

De lasten bestaan uit administratie en beheerlasten, uit lasten inventaris en apparatuur, uit lasten leer- 

en hulpmiddelen en uit de overige, niet verder onderverdeelde, lasten. Deze lasten waren  

€ 7.000 hoger dan begroot, met name door de hogere lasten van de leer- en hulpmiddelen. Zowel de 

lasten van het verbruiksmateriaal als de ICT-gerelateerde lasten waren hoger dan begroot. De overige 

lasten waren € 5.000 hoger dan in 2017. De lasten van de leer- en hulpmiddelen waren ook hoger dan 

in 2017. De overige lasten waren lager. Met name de lasten van de buitenschoolse activiteiten waren 

lager.

In 2018 is voor gemiddeld ongeveer hetzelfde leerlingenaantal rijksbijdragen ontvangen als in 2017. 

Ondanks de verhoging van de normbedragen waren de rijksbijdragen maar € 6.000 hoger dan in 

2017. De reguliere rijksbijdragen waren € 49.000 hoger, maar de overige subsidies waren € 46.000 

lager. In 2017 was een vergoeding van € 50.000 ontvangen voor de eerste opvang van vreemdelingen 

/ asielzoekersleerlingen. De leerlingen waren in 2018 langer dan twee jaar in Nederland waardoor 

geen aanvullende vergoeding meer is ontvangen.

In de begroting was rekening gehouden de bijdragen van het Van Kinsbergenfonds en het 

Schipluidenfonds en met leerlinggebonden financiering via Bartimeus. De vergoeding van de twee 

fondsen bedroeg € 48.000 en was € 2.000 lager dan begroot. De vergoeding van Bartimeus was 

conform de begroting. Daarnaast is een bonus van het Vervangingsfonds ontvangen wegens de lage 

gedeclareerde lasten van de ziektevervanging en een subsidie voor de muziekimpuls. In totaal waren 

de overige baten € 3.000 hoger dan begroot.

De baten waren € 12.000 lager dan in 2017. In dat jaar was een ESF-subsidie ontvangen van 

€ 10.000 welke in 2018 niet is ontvangen.
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- financiële baten en lasten

 

Investeringen en financieringsbeleid

De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden 

ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de 

stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2018 

zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd.

In de meerjarenbalans is een prognose voor de ontwikkeling van de liquide middelen opgenomen. 

Hierbij is rekening gehouden met de voor de komende jaren geplande investeringen. Hieruit blijkt dat 

de omvang van de liquide middelen de komende jaren van voldoende omvang blijft om alle 

verplichtingen te voldoen en de investeringen te kunnen betalen.

Treasuryverslag

In 2016 heeft de stichting een nieuw treasurystatuut opgesteld en vastgesteld dat voldoet aan de nieuwe 

'Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Het nieuwe statuut is op 1 juli 2016 van kracht 

geworden. In 2018 is conform het statuut gehandeld. De liquide middelen van de vereniging zijn 

risicomijdend ondergebracht op spaarrekeningen en rekening-couranten bij de ABN-Amro-bank. Deze 

bank voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het statuut en de regeling.

In 2018 is, net zoals in 2017 nauwelijks een resultaat behaald op de liquide middelen. Het lage resultaat 

wordt veroorzaakt door de lagere rentestand.

Er hebben in 2018 geen speciale treasury-activiteiten plaatsgevonden.

Door het lage rentepercentage wordt nauwelijks nog rente ontvangen. De rente was begroot op het 

niveau van 2017, maar de ontvangen rente was in 2018 nog € 200 lager.
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Kengetallen

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen per 

1 oktober 90 98 89 82 70

Personele bezetting in fte 

per 31 december      

Bestuur / Management 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60

Personeel primair proces 4,30 4,70 4,70 4,70 4,70

Ondersteunend personeel 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Totale personele bezetting 6,20 6,40 6,40 6,40 6,40

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen / Totaal 

personeel 14,52 15,31 13,91 12,81 10,94 

Aantal leerlingen / 

Onderwijzend personeel 20,93 20,85 18,94 17,45 14,89 

 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen:

Het leerlingenaantal is in 2018 sterk gestegen. De komende jaren zullen relatief grote groepen 8 uitstromen 

naar het voorgezet onderwijs. Aangezien de instroom naar verwachting lager zal zijn, zal het leerlingen-

aantal de komende jaren naar verwachting sterk afnemen.

Ondanks het lagere leerlingenaantal zal het aantal groepen en de totale formatieve inzet de komende jaren 

gelijk blijven. Uitgaande van financiële argumenten is het ook niet nodig om de formatieve inzet te verlagen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 

wordt een beeld gegeven van de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van volledige doorcentralisatie van de huisvesting. De 

opgenomen vooruitblik heeft daarom conform voorschrift betrekking op drie jaar. Er is geen reden om de 

vooruitblik met twee jaar uit te breiden.
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Balans

Activa Realisatie

31-12-2017

Realisatie

31-12-2018

Prognose

 31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021
     

Materiële vaste activa 102.604             91.786               86.086               80.176               73.586               

Financiële vaste activa 8.700                 9.150                 9.150                 9.150                 9.150                 

Totaal vaste activa 111.304             100.936             95.236               89.326               82.736               

Vorderingen 34.055               33.448               36.166               33.108               30.730               

Liquide middelen 276.937             406.418             496.235             612.845             681.038             

Totaal vlottende activa 310.992             439.866             532.401             645.953             711.768             

Totaal activa 422.296             540.802             627.637             735.279             794.504             

Passiva Realisatie

31-12-2017

Realisatie

31-12-2018

Prognose

 31-12-2019

Prognose

31-12-2020

Prognose

31-12-2021
     

Algemene reserve -138.569            -120.829            -48.993              13.649               27.874               

Bestemmingsreserves 498.650             543.900             588.900             633.900             678.900             

Eigen vermogen 360.081             423.071             539.907             647.549             706.774             

Voorzieningen 8.015                 9.474                 9.474                 9.474                 9.474                 

Kortlopende schulden 54.200               108.256             78.256               78.256               78.256               

Totaal passiva 422.296             540.801             627.637             735.279             794.504             

Het begrote resultaat is verrekend met de algemene reserve publiek en de algemene reserve privaat. De 

verdeling van het resultaat is nog niet te geven. In de meerjarenbalans is ervan uitgegaan van dat het 

resultaat jaarlijks € 45.000 aan de private reserve wordt toegevoegd. De rest is aan de publieke reserve 

toegevoegd. De omvang van het eigen vermogen zal de jaren stijgen.

Uitgaande van de formatieve bezetting op 31 december 2018 zal er de komende jaren geen 

ambtsjubileum zijn. De voorziening is voor alle jaren op hetzelfde niveau gehouden.

Toelichting op de balans:

In 2016 is het grootste deel van het meubilair vervangen. De ICT-middelen zijn grotendeels via Snappet 

verkregen. Hiervoor wordt een gebruiksvergoeding betaald. De komende jaren zullen weinig investeringen 

plaatsvinden. Er is voor ieder jaar uitgegaan van € 3.000 aan investeringen in ICT-middelen en € 2.000 in 

meubilair. De boekwaarde van de materiële vaste activa zal de komende jaren afnemen.

De financiële vaste activa bestaat uit betaalde waarborgen. Aangezien er geen investeringen in eigen 

tablets zijn gepland, zullen de tablets geleend blijven en blijft de waarde van de financiële vaste activa de 

komende jaren gelijk.

De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. De balans is een momentopname, de hoogte van 

de vorderingen wordt bepaald door het moment waarop subsidies en afrekeningen worden ontvangen en 

de omvang van de vooruitbetaalde kosten. De belangrijkste vordering is die op het ministerie. Die zal in 

2019 stijgen door het hogere leerlingenaantal op 1 oktober 2018. In 2020 en 2021 zal de vordering dalen 

door de verwachte lagere leerlingaantallen. Hier is in de toekomstbalans rekening mee gehouden. De 

andere vorderingen zijn op het niveau van 31 december 2018 gehouden. 

De omvang van de liquide middelen zal de komende jaren stijgen door de verwachte positieve resultaten. 

Deze post is als sluitpost berekend, aangezien de wijzigign van het saldo wordt bepaald door de mutaties 

bij de andere balansposten.
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Staat van baten en lasten

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Prognose

2019

Prognose

2020

Prognose

2021

Aantal leerlingen 

op 1 oktober                       90                       98                       89                       82                       70 

Baten      

Rijksbijdragen OCenW              648.549              654.492              707.047              703.353              656.645 

Overige overheidsbijdragen                          -                          -                          -                          -                          - 

Overige baten                70.076                58.235                51.500                51.500                51.500 

Totaal baten              718.625              712.727              758.547              754.853              708.145 

Lasten                

Personeelslasten              461.496              526.579              513.811              520.201              521.230 

Afschrijvingen                14.452                13.735                10.700                10.910                11.590 

Huisvestingslasten                37.735                37.770                40.000                40.000                40.000 

Overige lasten                66.771                71.732                77.200                76.100                76.100 

Totaal lasten              580.454              649.816              641.711              647.211              648.920 

Saldo baten en lasten              138.171                62.911              116.836              107.642                59.225 

Financiële baten en lasten                

Financiële baten                     338                       80                          -                          -                          - 

Financiële lasten                          -                          -                          -                          -                          - 

Totaal financiële baten en 

lasten                     338                       80                          -                          -                          - 

Totaal resultaat              138.509                62.991              116.836              107.642                59.225 

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

achtergronden wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag.

De meerjarenbegroting 2019-2023 is vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van het 

toezichthoudend bestuur.

De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de omvang van de vorderingen, lastig te voorspellen 

aangezien deze sterk afhankelijk is van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Het 

crediteurensaldo was op 31 december 2018 relatief hoog. Voor 31 december 2019 is uitgegaan van een 

lager saldo. De gelijkblijvende formatieve inzet, maakt dat de salarisgebonden schulden op ongeveer 

hetzelfde niveau zullen blijven. De ander kortlopende schulden zijn ook op het niveau van 31 december 

2018 gehouden.

Versie: definitief 12-06-2019 51



Jaarrekening 2018

95395 / Stichting Instituut van Kinsbergen, te Elburg

Voor de overige rapportages wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag.

Toelichting op de staat van baten en lasten:

De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen en de norm-

bedragen voor de subsidie zoals bekend in maart 2019. Er is geen rekening gehouden met mogelijke 

verhogingen van de normbedragen aangezien deze meestal zijn bedoeld ter dekking van momenteel ook 

nog niet bekende (salaris)verhogingen. Er is wel rekening gehouden met het doorlopen van de subsidie 

prestatiebox. Daarnaast is rekening gehouden met lagere rijksbijdragen in verband met de onderwijs-

achterstanden. De achterstandsscore zoals die in het voorjaar van 2019 bekend is gemaakt, zorgt in 2019-

2020 voor minder aanvullende middelen dan in 2018-2019 worden ontvangen. Daar is in de meerjaren-

begroting rekening mee gehouden, net zoals met de overgangsregeling. Het hogere leerlingenaantal op 1 

oktober 2018, maakt dat de rijksbijdragen in 2019 hoger zullen zijn dan in 2018. Door het verwachte lagere 

leerlingenaantal op 1 oktober 2019 en de lagere inkomsten in verband met de onderwijsachterstanden, 

zullen de rijksbijdragen in 2020 en 2021 lager zijn.

Er is geen gemeentelijke vergoeding begroot. Deze is in 2018 ook niet ontvangen. 

De begrote overige baten bestaan uit een vergoeding van het Van Kinsbergenfonds en het Schip-

luidenfonds. Daarnaast is rekening gehouden met leerlinggebonden financiering van derden.

De begrote personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. 

Ondanks de gelijkblijvende formatieve inzet zijn de personele lasten voor 2019 lager begroot dan voor 

2018. Er wordt uitgegaan van lagere lasten voor de inleen van personeel. De jaren daarna zullen de lasten 

stijgen door de jaarlijkse periodiek in augustus.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de afschrijvingslasten van de in de administratie aanwezige 

materiële vaste activa en de afschrijvingslasten van de geplande investeringen. Door de lage 

investeringen zullen de lasten redelijk gelijk blijven. Ze zullen lager zijn dan in 2018 doordat niet alle 

afgeschreven materiële vaste activa zal worden vervangen.

De begrote huisvestingslasten bestaan alleen uit de afdracht aan stichting Scola. Deze is voor-

zichtigheidshalve iets hoger begroot dan de realisatie van 2018. Er wordt geen wijziging in de 

huisvestingssituatie verwacht.

De overige lasten zijn hoger begroot dan de realisatie van 2018 in verband met het meer gebruik maken 

van de tablets van Snappet. Dit zorgt voor hogere licentielasten. Er zijn geen andere beleidsvoornemens 

die grote impact zullen hebben op deze lasten.

Overige rapportages
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17.4.  Verslag Toezichthoudend bestuur 
De stichting hanteert wat betreft het intern toezicht het one tier model; het bestuur bestaat uit twee 
uitvoerende en twee toezichthoudende bestuursleden. De bestuursleden ex loco, welke zijn 
benoemd door de Heeren Administrateuren Van Kinsbergen, zijn de toezichthoudende bestuurs-
leden. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. Een groot deel van de bestuurlijke taken is 
gemandateerd aan de directeur; de afspraken die hierover gemaakt zijn, zijn vastgelegd in het 
managementstatuut. 
 
Het bestuur heeft de Code Goed Bestuur van de PO-raad vastgesteld en er zijn geen afwijkingen van 
die code. 
 
De toezichthoudende leden van het bestuur zijn belast met het toezicht op de uitvoering van de 
taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de twee uitvoerende bestuursleden. Het 
toezichthoudend bestuur is concreet belast met: 

- het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het 
strategisch meerjarenplan van de school; 

- het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed 
bestuur en afwijkingen van die code; 

- het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de school; 

- het aanwijzen van de accountant; 
- het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening 

van de bevoegdheden, bedoeld in de vorige vier punten, in het jaarverslag. 
 
Het toezichthoudend bestuur heeft in 2018 de taken en bevoegdheden uitgevoerd conform de 
statuten en het managementstatuut. Het toezichthoudend bestuur heeft in 2018 met een enkele 
uitzondering iedere zes weken vergaderd. Dit waren vergaderingen samen met de uitvoerende 
bestuursleden. 
De belangrijkste onderwerpen waren: 

- samenwerking met andere schoolbesturen 
- passend onderwijs 
- vacatures binnen het curatorium 
- onderwijsopbrengsten 
- vaststellen formatieplan 
- vaststellen jaarrekening 
- vaststellen jaarverslag 

 
Het toezichthoudend bestuur is van mening dat in 2018 een bijdrage is geleverd aan het realiseren 
van de doelstellingen zoals zijn opgenomen in het strategisch beleidsplan. Voor de behaalde 
resultaten wordt verwezen naar het algemeen jaarverslagverslag. 
 
Aldus getekend, 
het toezichthoudend bestuur 
 
 
 
R. Meulenbroek 
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Kengetallen voor 2018 en 2017

Kengetal 2018 2017

Huisvestingsratio 0,06 0,07 hoger dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 4,06 5,74 lager dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) 0,09 0,19 lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,80 0,87

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,78 0,85 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,59 0,50

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,46 0,36 geen

Kapitalisatiefactor 0,76 0,59 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met de 

signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie deze hanteert. De inspectie heeft niet voor alle kengetallen 

een signaleringswaarde bepaald. Met behulp van de signaleringswaarde bepaalt de inspectie of er mogelijk 

sprake is van een financieel risico en of er aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen.
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Huisvestingsratio

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Kengetal:

Rentabiliteit

Kengetal 1-jarig:

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 

totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 

is de huisvestingsratio gedaald.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van hoger dan 0,10.

31-12-2018

0,06

4,06

31-12-2017

31-12-2017

0,07

0,19

5,74

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 108.256.

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 406.418 aan liquide middelen en daarnaast € 

33.448 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,06 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

0,09

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De liquiditeit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

liquiditeitspositie gedaald.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

rentabiliteitspositie gedaald.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 712.807, een resultaat behaald van € 62.991. Dit houdt in 

dat 0,09 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 

ontvangen, wordt € 0,09 behouden en wordt € 0,91 besteed.
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Solvabiliteit

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,30.

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Kengetal:

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2017

0,80 0,87

31-12-2017

0,46 0,36

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking 

met 2017 is het weerstandsvermogen gestegen.

0,78 0,85

0,59

31-12-2018

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door 

de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,50

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2018

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018

De solvabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

solvabiliteitspositie gedaald.

31-12-2017
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Kapitalisatiefactor

Kengetal: 0,76 0,59

31-12-2018

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2017
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Algemeen

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

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

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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

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

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 

gehele euro's.



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

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.



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

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

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

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

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

verwanten zijn verbonden partijen. 

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

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

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

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

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

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

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureau's 240 5,0 500

Stoelen 120 10,0 500

Kasten 240 5,0 500

Huishoudelijke apparatuur
Schoonmaakapparatuur 60 20,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5,0 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5,0 500

Garderobe 240 5,0 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur 60 20,0 n.v.t.

Audio/video installatie 60 20,0 500

Beamer 60 20,0 500

Projectiemiddelen 60 20,0 500

ICT

Servers 48 25,0 500

Netwerk 120 10,0 500

Computers 36 33,3 500

Laptops 60 20,0 500

Printers 48 25,0 500

Telefooncentrale 120 10,0 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 n.v.t.

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

Gebouwen

Financiële vaste activa

 

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden 

initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur 

van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Categorie
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Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

543.900    

Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.

- Algemene reserve privaat dekking eventuele alleen verwerken resultaat van 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

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

Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke 

rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,10% is.

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

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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

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

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

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

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

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

bestuur is aangebracht.

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

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

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

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

zijn te plaatsen.

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

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

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

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

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

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

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

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

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

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

Personeelsbeloningen

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

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

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

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

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

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

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

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

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

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

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%

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

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

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

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

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

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa

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

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

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

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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

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

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

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

wordt het resultaat als basis genomen.

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

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

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

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 91.786          102.604        

1.1.3 Financiële vaste activa 9.150            8.700            

Totaal vaste activa 100.936       111.304       

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 33.448          34.055          

1.2.4 Liquide middelen 406.418        276.937        

Totaal vlottende activa 439.866       310.992       

TOTAAL ACTIVA 540.802        422.296        

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 423.072        360.081        

2.2 Voorzieningen 9.474            8.015            

2.4 Kortlopende schulden 108.256        54.200          

TOTAAL PASSIVA 540.802        422.296        

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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En vergelijkende cijfers 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 654.492        608.786        648.549        

3.5 Overige baten 58.235          55.000          70.076          

Totaal baten 712.727       663.786       718.625       

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 526.579        471.937        461.496        

4.2 Afschrijvingen 13.735          14.665          14.452          

4.3 Huisvestingslasten 37.770          40.000          37.735          

4.4 Overige lasten 71.732          64.950          66.771          

Totaal lasten 649.816       591.552       580.454       

Saldo baten en lasten 62.911         72.234         138.171       

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 80                 300               338               

Saldo financiële baten en lasten 80                300              338              

Totaal resultaat 62.991          72.534          138.509        

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat 

van baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2018 Begroot 2018 2017
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En vergelijkende cijfers 2017

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 

en lasten) 62.911 138.171

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 13.735 14.452

- Mutaties voorzieningen 2.2 1.459 532

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 15.194 14.984

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 351 5.042

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 54.054 -7.684

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 54.405 -2.642

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 132.510 150.513

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 336 338

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 132.846 150.851

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -2.916 -3.589

Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 -450 -8.700

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.366 -12.289

Mutatie liquide middelen 1.2.4 129.480 138.562

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 276.937 138.375

Mutatie boekjaar liquide middelen 129.481 138.562

Stand liquide middelen per  31-12 406.418 276.937

KASSTROOMOVERZICHT 2018

2018 2017

2018 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.3 1.1.2.4

Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële vaste 

activa

€ € €

          119.527               10.054              129.581 

            22.811                 4.166                26.977 

            96.716                 5.888              102.604 

              2.916                      -                    2.916 

            11.950                 1.785                13.735 

              9.033-                1.785-                10.818-

          122.443               10.054              132.497 

            34.761                 5.951                40.711 

            87.683                 4.103                91.786 

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2018

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018

Investeringen

Afschrijvingen
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 8.700 450 - - - 9.150

Totaal Financiële vaste activa 8.700 450 - - - 9.150

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 30.577 29.473

1.2.2.10 Overige vorderingen - 2.353

Subtotaal vorderingen 30.577 31.826

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 2.791 1.893

1.2.2.14 Te ontvangen interest 80 336

Overlopende activa 2.871 2.229

Totaal Vorderingen 33.448 34.055

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds - 543

1.2.2.10.7 Overige vorderingen - 1.810

Totaal Overige vorderingen - 2.353

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 406.418 276.937

Totaal liquide middelen 406.418 276.937

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve -138.569 17.740 - -120.829

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 498.650 45.250 - 543.900

Totaal Eigen vermogen 360.081 62.990 - 423.071

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1.3.1Algemene reserve privaat 498.650 45.250 - 543.900

Totaal bestemmingsreserves privaat 498.650 45.250 - 543.900

2.2 Voorzieningen

Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 8.015 1.459 - - - 9.474 - 2.772 6.702

Totaal 

Voorzieningen 8.015 1.459 - - - 9.474 - 2.772 6.702

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Onttrek-

king 2018

Vrijval 

2018

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 8.015 1.459 - - - 9.474 - 2.772 6.702

Totaal personele 

voorzieningen 8.015 1.459 - - - 9.474 - 2.772 6.702

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 42.259 7.179

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.142 20.348

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 4.963 4.748

2.4.12 Kortlopende overige schulden 3.757 1.545

Subtotaal kortlopende schulden 73.121 33.820

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 12.390 7.000

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 13.559 13.380

2.4.19 Overige overlopende passiva 9.185 -

Overlopende passiva 35.134 20.380

Totaal Kortlopende schulden 108.255 54.200

Passiva

31-12-2018 31-12-2017
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 606.151 560.584 557.442

Totaal Rijksbijdrage 606.151 560.584 557.442

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 17.900 22.271 63.393

Totaal Rijksbijdragen 17.900 22.271 63.393

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 30.441 25.931 27.714

Totaal Rijksbijdragen 654.492 608.786 648.549

€ € € € € €

3.5.10 Overige 58.235 55.000 70.076

Totaal overige baten 58.235 55.000 70.076

Overige

8045 premidifferentiatie 3.453 2.672

8086 LGF via derden (Bartimeus) 5.625 5.000

8595  Van Kinsbergenfonds 6.800 10.000

          Schipluidenfonds 40.851 41.178

          SZW ESF subsidie 0 10.000

          diverse 1.507 1.226

58.235 70.076

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

2018 Begroot 2018 2017Rijksbijdragen3.1

Begroot 2018 201720183.5 Overige baten
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 330.175 436.687 314.306

4.1.1.2 Sociale lasten 47.503 - 44.411

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 15.074 - 11.022

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 16.796 - 13.697

4.1.1.5 Pensioenpremies 44.423 - 42.565

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 453.971 436.687 426.001

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.459 500 532

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 58.368 18.000 15.304

4.1.2.3 Overige 20.518 16.750 21.853

Totaal overige personele lasten 80.345 35.250 37.689

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 2.226 - 2.193

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 5.511 - -

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

7.737 - 2.193

Totaal personele lasten 526.579 471.937 461.497

Overige

4015 Kosten BGZ en Arbo zorg 1.550 1.679

4016 Nascholing 9.383 18.984

4040 Uitbesteding derden 5.548 0

4095 overige personele kosten 1.877 1.190

18.358 21.853

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 1 1

Personeel primair proces 6 5

Ondersteunend personeel 2 2

Totaal gemiddeld aantal werknemers 9 8

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 13.735 14.665 14.452

Totaal afschrijvingen 13.735 14.665 14.452

€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 53 - 596

4.3.5 Schoonmaakkosten - - 341

4.3.6 Belastingen en heffingen -95 - 1.143

4.3.8 Overige 37.811 40.000 35.655

Totaal huisvestingslasten 37.769 40.000 37.735

2018 Begroot 2018 2017Personeelslasten4.1

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 9 in 2018 (2017: 8). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 

aantal werknemers.

2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 2017

4.3 Huisvestingslasten

4.2
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 21.096 21.400 19.433

4.4.2 Inventaris en apparatuur 1.897 2.100 2.234

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 28.241 17.000 18.350

4.4.5 Overige 20.499 24.450 26.753

Totaal overige lasten 71.733 64.950 66.770

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 19.141 18.500 16.887

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 298 400 353

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 563 1.700 1.457

4.4.1.4 Kantoorartikelen 647 400 361

4.4.1.5 Overige administratie- en 

beheerslasten 447 400 376

Totaal administratie- en 

beheerslasten 21.096 21.400 19.434

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 2.668 2.000 2.461

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

2.668 2.000 2.461

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 1.224 50 41

4.4.5.2 Representatiekosten 1.553 3.000 2.678

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 308 100 57

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 3.135 5.500 6.180

4.4.5.6 Contributies 1.092 1.500 1.249

4.4.5.7 Abonnementen 1.931 1.150 998

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 599 700 656

4.4.5.9 Verzekeringen 1.264 2.000 1.227

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 5.874 5.500 5.895

4.4.5.11 Toetsen en testen 293 2.000 2.803

4.4.5.12 Culturele vorming 716 1.500 1.264

4.4.5.13 Overige overige lasten 2.510 1.450 3.704

Totaal overige lasten 20.499 24.450 26.752

4.4.5 Overige lasten

Overige lasten 2018 Begroot 2018 20174.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

2018 Begroot 2018 2017

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

gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

2018 Begroot 2018 2017

4.4.1 Administratie en beheerlasten
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Overige overige lasten

4438 Kosten overblijfgelden 0 178

4460 Donaties en giften 2.500 2.400

4495 Ziggo 0 224

         Filmservice 0 211

        Diverse 10 204

        Karmac, archief 0 487

2.510 3.704

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 80 300 338

Totaal financiële baten 80 300 338

Nettoresultaat * 62.991        72.534        138.509      

*- is negatief

2018 Begroot 2018 20176.1 Financiële baten
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 17.740

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 45.251

Totaal bestemmingsreserves privaat 45.251

Totaal resultaat 62.991

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische 

vorm 2018 Statutaire zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

SWV 25-09 PO Stichting Harderwijk 4 0%

Stichting Scola Stichting Harderwijk 1; 3 0%

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

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

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

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Doorstroomprogramma po-vo DPOVO17034 20-12-2019 Nee

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 111.000€      

WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in 

werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 

jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de 

norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

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

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

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

instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

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

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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3

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer Mevrouw De heer

Voorletters R.A. L.E.M. R.A.

Tussenvoegsel van der 

Achternaam

Meulenbroek

Meulen-van der 

Spek Oost

Functie(s) voorzitter lid penningmeester

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Ja Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)
Stichting Openbaar 

Onderwijs Kampen n.v.t. n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 

1.700 of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja

Aanhef Mevrouw

Voorletters E.

Tussenvoegsel

Achternaam Baauw

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 0,750

Leidinggevend topfunctionaris 

bij andere WNT-instelling Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      46.756 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        7.042 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -                    -                                                      53.798 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                    -                    -                    -                                                                - 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                      53.798 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -                    -                                                      83.250 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan
n.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van 

de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling
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Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Dienstbetrekking Ja

Functie(s) directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 0,800

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      49.204 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                                       6.979 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                      56.183 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                                      85.600 

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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Rechten

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

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 PCI Nederland 1-1-2016 31-12-2021 72 489          5.049       5.868      11.736     -           17.604     

2 Scola, huur schoolgebouw n.v.t. 3.079       36.794     36.794    147.176   -           183.970   

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

onbepaalde tijd
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Plaats, datum

Stichting Instituut van Kinsbergen

Samenstelling bestuur

R.A. Meulenbroek

Voorzitter

R. Oost

Penningmeester

Overige bestuursleden

L.E.M. van der Meulen- van der Spek

Stichting Instituut van Kinsbergen

Adres feitelijke activiteiten

Arent toe Boecoplaan 41, 

8081 VZ Elburg

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0525-681295

E-mailadres:

BRIN-nummers: 05VS Van Kinsbergen

E. Baauw

ebaauw@vankinsbergenschool.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0525-681295

Arent toe Boecoplaan 41, 8081 VZ  Elburg

Stichting Instituut van Kinsbergen

95395

ebaauw@vankinsbergenschool.nl

www.vankinsbergenschool.nl
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2018 2018 31-12-2018

€ € € €

Personeel 2018/2019 905024-2 438.694 182.789 151.569 31.220

PAB 2018/2019 905024-2 103.998 43.333 43.333 -0

Prestatiebox 2018/2019 891314-2 17.246 7.186 7.830 -644

Totaal OCW 559.938 233.308 202.731 30.577

OCW-BIJLAGE
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2.1

Mutaties 2018

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

01 Van Kinsbergen -138.569 19.900 - -118.669

Totaal Algemene reserve -138.569 19.900 - -118.669

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Mutaties 2018

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat Stand Resultaat Overige Stand

01-01-2018 mutaties 31-12-2018

€ € € €

01 Van Kinsbergen 498.650 45.250 - 543.900

Totaal Algemene reserve (privaat) 498.650 45.250 - 543.900

RESERVES EN VOORZIENINGEN PER KOSTENPLAATS

Reserves
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2.2

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Mutaties 2018

2.2.1.4 Jubileumvoorziening Stand Dotatie Onttrekking Vrijval Stand

01-01-2018 31-12-2018

€ € € € €

01 Van Kinsbergen 8.015 1.459 - - 9.474

Totaal Jubileumvoorziening 8.015 1.459 - - 9.474

Voorzieningen
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