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1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur 

 

 Juridische structuur 
 
De rechtspersoon is een Vereniging met de naam: VPCO Tholen e.o. 
De Vereniging is opgericht in 1996 en is gevestigd te Tholen. De Vereniging is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 40311417. Aan de Vereniging zijn geen nadere 
partijen verbonden. 
 
 

 Organisatiestructuur 
 
Sinds 1 augustus 2011 bestaat het College van Bestuur uit de onderstaande twee leden. 

 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden: 

 

 

 

 

 
 
 

 
Het College van Bestuur (CvB) draagt verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals 
daar zijn: Identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeentelijk 
overleg, (g)mr-zaken en ouderaangelegenheden. Het CvB stelt voor de kerntaken het beleid 
vast. 
 
De Raad van Toezicht (RvT) komt 5 á 6 keer per jaar bijeen in een vergadering. Elk jaar wordt 
een jaarkalender opgesteld waar per vergadering de onderwerpen / agendapunten worden 
gepland. Een belangrijk instrument is de rapportage. Via een format wordt er een kwartaal-, 
een halfjaar- en een jaarrapportage gepresenteerd. Deze worden opgesteld door het College 
van Bestuur. Daarin rapporteert zij aan de RvT bestuur over met name de uitvoering van het 
strategisch meerjarenbeleid en de realisatie van de (meerjaren)begroting. 
 
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering 
van het beleid. De directeuren vormen samen onder voorzitterschap van de voorzitter van het 
College van Bestuur het Managementteam. Maandelijks hebben zij een Managementoverleg 
(MO). De agenda bevat de onderwerpen uit het bovenschoolse jaarplan. Deze beleidspunten 
worden gezamenlijk vertaald naar de werkvloer en operationaliseerbaar gemaakt. Via een 
format van Plan-Do-Check-Act wordt (de uitvoering van) het beleid gevolg, geëvalueerd en 
bijgesteld. Op het MO komen eveneens eigen schoolzaken aan de orde. Het reilen en zeilen, 

Naam Functie 
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Naam Functie 

R.C. Versteeg Voorzitter  

W. Groeneveld (tot 01-06-2015) Penningmeester  

R. Hellendoorn Lid  

G. Bijleveld Penningmeester  

H. Veldhuis Secretaris  
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het wel en wee. Om met elkaar te delen, elkaar te informeren, van elkaar te leren, elkaar te 
ondersteunen en om in gezamenlijkheid efficiënt zaken aan te pakken. 
 
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad bestaat uit 8 personen. Namens elke school 2 
personen: een personeelslid en een ouder. Zij vergaderen ongeveer 5 á 6 keer per jaar. Alle 
conceptbeleidsstukken worden door het College van Bestuur op de vergadering van de GMR 
ingebracht ter informatie, bespreking en/of vaststelling. Een lid van het College van Bestuur is 
altijd op de vergadering van de GMR aanwezig. 
 

 VPCO Tholen e.o. is aangesloten bij Verus, de landelijke overkoepelende organisatie 
voor christelijke onderwijsinstellingen. Het CvB bezoekt zoveel als mogelijk en indien 
relevant de algemene vergaderingen en de netwerkbijeenkomsten van Verus. 

 VPCO Tholen e.o. is lid van de CPOZ, de Cooperatie Primair Onderwijs Zeeland. Dit 
Platform komt maandelijks bijeen. Bijna alle besturen van het primair onderwijs in 
Zeeland nemen hieraan deel. Ontwikkelingen en beleidszaken die we in 
gezamenlijkheid op Zeeuws niveau kunnen aanpakken worden hier besproken, bijv. 
Passend Onderwijs, Opleiden in de School, Kwaliteit van kleine scholen.  

 Wat betreft de Lokale Educatieve Agenda is er contact met de gemeente Tholen en met 
de andere educatieve partners in ge gemeente. Het gaat dan o.a. over huisvesting, 
groot onderhoud gebouwen, leerplicht, aanvullende financiën, 
onderwijsachterstanden, goede opvang van alle leerlingen, en VVE-beleid. 

 Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) O3 in het kader van Passend 
Onderwijs. Het College van Bestuur, de schooldirecteuren en de interne begeleiders 
van onze scholen hebben regelmatig in dit werkverband overleg over hoe we zorg aan 
al onze leerlingen nog verder kunnen optimaliseren.  

 VPCO Tholen e.o. is lid van de PO-Raad. De PO-Raad is de werkgeversorganisatie voor 
het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 
besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De PO-
Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de 
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. 

 VPCO Tholen e.o. onderhoudt een goed contact met andere schoolbesturen in de regio. 
Mede door eigeninitiatief zijn er in de gemeente Tholen een aantal onderssymposia 
georganiseerd en is er een doorstart gemaakt van het Thools Management Overleg op 
directieniveau. 

 

 
Leerlingaantallen  

 Kompas Ark Jenaplan Regenboog VPCO 

2012 34 69 89 206 398 

2013 32 70 81 209 392 

2014 23 70 84 200 377 

2015 30 72 80 209 391 

 
 
De opheffingsnorm van de gemeente is 56. De langetermijnprognoses op bestuursniveau geven een 
stabilisering van het aantal leerlingen aan. 

http://www.poraad.nl/index.php?p=368413
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1.1.1. Organogram schoolorganisatie 

 

 

1.2 Kernactiviteiten en organisatiedoelen 

 

Kernactiviteiten 
De kerntaken van de Vereniging zijn neergelegd in artikel 2 en 3 van de Statuten (september 
2011). Ze betreffen het bevorderen van het protestants-christelijk onderwijs en al hetgeen 
daarmee verband houdt of daartoe strekt. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een 
protestants-christelijke grondslag. Om deze taken te realiseren worden 4 scholen voor 
basisonderwijs in stand gehouden en wordt contact gehouden met organisaties die een 
gelijksoortig doel nastreven en wordt al datgene gedaan, dat tot het doel van de Vereniging kan 
bijdragen. VPCO Tholen e.o. verzorgt vanuit haar doelstelling protestants-christelijk primair 
onderwijs op Tholen en omstreken. Zij heeft een basisschool in de stad Tholen en in de dorpen 
Poortvliet, Oud-Vossemeer en Anna Jacobapolder (Sint-Philipsland).  
Het onderwijs aan onze scholen staat open voor alle leerlingen van 4 – 12 jaar, van wie de 
ouders c.q. verzorgers zich in onze identiteit herkennen, deze waarderen en respecteren. 
 
Organisatiedoelen 
De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Tholen e.o. biedt ouders en leerlingen 
goed, eigentijds basisonderwijs, gestoeld op levende protestants-christelijke uitgangspunten en 
uitgaande van persoonlijke betrokkenheid van allen die aan de missie meewerken. De 
kernopdracht wordt in praktijk gebracht op basis van een aantal gedeelde waarden en 

Algemene 
ledenvergadering 

Raad van 
Toezicht 

College van 
Bestuur 

CNS De Regenboog 

(Tholen) 

School met de Bijbel  

De Ark 

(Oud-Vossemeer) 

CBS Het Kompas 

(Anna-Jacobapolder) 

Jenaplan LWG 

School met de Bijbel 

(Poortvliet) 

GMR  

(ouders en leerkrachten) 

Managementteam 

(CvB en directeuren) 
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uitgangspunten. De kernwaarden zijn te beschouwen als leidende principes; een richtsnoer en 
een toetssteen voor onze vereniging uitgedrukt in geloof, hoop en liefde geïnspireerd door 
Gods Woord. Bovenstaande waarden worden o.a. zichtbaar in: respect, veiligheid, zorg, 
collegialiteit, professionaliteit, openheid en eerlijkheid. 
 

Strategisch beleid 

In haar Bestuurlijk Kader heeft het bestuur richtinggevende uitspraken gedaan over: 

 Onderwijs en identiteit 

 Educatief Partnerschap en Communicatie 

 Werkgeverschap 

 Financiën/Allocatie/Huisvesting 

 Toekomst 
 

In het strategisch meerjarenbeleidsplan 2014-2018 zijn de richtinggevende uitspraken vertaald 
naar operationele doelen en in een meerjarenplanning weggezet. Deze meerjarenplanning 
wordt jaarlijks uitgewerkt in een bovenschools jaarplan. Dit bovenschoolse jaarplan krijgt een 
schoolspecifieke uitwerking in de schooljaarplannen. Enige doelen die centraal stonden in de 
schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 worden beschreven in hoofdstuk 2.3. 
De evaluatie van het verenigingsjaarplan 2014-2015 laat het volgende zien: 
 

1 Passend Onderwijs  

2 Borging kwaliteit VPCO-scholen (procesmatig en administratief)  
3 Personeelsbeleid/beloningsbeleid (GMR)  

4 Schooleindonderzoek  

5 Schoolplannen  

6 Bekwaamheidsbevordering/-dossier  

7  Bestuurlijk Beleidskader: VPCO-positie & Toekomstperspectief  

8 Bestuurlijk Beleidskader: Werkgeverschap; (MJ)Nascholingsplan 2014   

9 Bestuurlijk Beleidskader: Onderwijs; Excellent  

10 Bestuurlijk Beleidskader: Identiteit; Bijeenkomst en Allerhande  

11 Bestuurlijk Beleidskader: Huisvesting/huisstijl  
12 Bestuurlijk Beleidskader: Allocatie ; Uitwisseling platforms  

13 Bestuurlijk Beleidskader: Communicatie  

14 Bestuurlijk Beleidskader: Functie-eisen CvB incl. cao-bestuurders/vtoi  

15 Bestuurlijk Beleidskader: Financieel beleid  

16 Bestuurlijk Beleidskader: Integraal Aanbod en Onderwijstijd  

17 Bestuurlijk Beleidskader: P&C-cyclus als RvT-instrumentarium  

18 Functiemix  

19 ICT-visieontwikkeling-meerjarenbeleids- en uitvoeringsplan  

20 BHV  

21 Formatie  
22 Doordecentralisatie onderhoud en IHP  

23 Instandhouding CBS Het Kompas  

24 Jubilea  

25 Leerlingenaantallen; actualisatie  

26 Schoolgidsen; actualisatie  

27 Vakantierooster  

28 Jaarplan VPCO  
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29 Gesprekscyclus  

30 Onderwijsopbrengsten  

31 Risico-inventarisatie en Evaluatie ARBO  

32 Evaluatie vlgs Draaiboek (verrijkingsklas/EP opnemen/vragen MO 2306)  

 

 Doelen volledig gerealiseerd 

 Doelen gaan volledig worden gerealiseerd 

 Doelen zijn deels gerealiseerd 

 Doelen zijn niet gerealiseerd 
 

 

 

2. Algemeen instellingsbeleid  

Professionele organisatie 

VPCO Tholen e.o. kenmerkt zichzelf als een professionele organisatie. Dat toont zich in de ontmenging 
van toezicht, bestuur en dagelijks leiding. Het College van Bestuur bestuurt door missie, visie en 
strategisch beleid vast te stellen en zorgt ervoor dat op basis hiervan beleid wordt gemaakt. De 
belangrijkste principes zijn: 

 Het College van Bestuur heeft één aanspreekpunt in de organisatie: de voorzitter. 

 Het College van Bestuur bestuurt en leidt de resultaatgerichte organisatie. 

 Scholen zijn zelfstandige onderwijskundige eenheden die door een directeur worden geleid. 

 Scholen hebben binnen vastgestelde kaders beleidsruimte. 

 Verantwoordelijkheden worden daar in de organisatie gelegd waar ze horen: zo laag mogelijk. 

 Het bestuur streeft een organisatie na, waar professionals met genoegen werken. Een 

organisatie die het beste in de mensen naar boven haalt en waar de menselijke maat heerst. 

 De Raad van Toezicht ziet toe op de gang van zaken en laat zich op gezette tijden informeren 

door het College van Bestuur. 

 
Een professionele organisatie kenmerkt zich ook door gericht zijn op kwaliteit. De goede dingen doen 
en die dingen goed doen.  

 Aan de hand van een kwaliteitssysteem (Integraal) stellen we bovenschools en op schoolniveau 

vast wat onze kwaliteitsdoelen zijn. Daarna volgt er een meting en de score daarvan is basis 

voor verdere aanpak. Na enige tijd volgt er weer een meting, enz. In een meerjarenplanning is 

deze cyclus van Plan-Do-Check-Act vastgelegd. 

 Eens in de 4-jaar is er een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, het personeel en de 

leerlingen van groep 5 t/m 8. De resultaten daarvan nemen we mee als bouwstenen voor ons 

4-jarig schoolplan. 

 Jaarlijks houden we onder de ouders, personeel en de bovenbouwleerlingen een korte 

enquête. 

 Op bestuurlijk niveau wordt de kwaliteit van (de uitvoering van) het vastgesteld beleid gevolgd 

door management- en bestuursrapportages die 4 keer per jaar plaatsvinden. Ook hier werkt de 

PDCA-cyclus. 
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2.1 Onderwijsprestaties 

 

Eindtoets 2015 (groep 8) 

 

 
De scores van het Kompas, Ark en Regenboog worden door de Onderwijsinspectie als voldoende 
beoordeeld. De eindtoetsresultaten van de Jenaplanschool komen uit het LVOS en worden ook als 
positief beoordeeld. 
 

 

2.2 Onderwijskundige en –programmatische zaken 

 

Op alle scholen is er geinvesteerd in de kwaliteit van het kleuteronderwijs, met een accent op de 
beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Hiervoor zijn de CPS-mappen aangeschaft 
en worden ook de bijbehorende CPS-toetsen afgenomen. In 2015 zijn we verder gegaan met het 
implementeren van de module Leerlijnen Jonge Kind. 
In de hogere groepen zijn er diverse methoden vernieuwd, naar aanleiding van onze 
meerjareninvesteringsbegroting. In principe wordt een methode vernieuwd na 8 jaar. Op deze 
wijze worden we geholpen in het actueel houden van ons onderwijs. 
Met betrekking tot de invoering van Passend Onderwijs hebben we ook in 2015 geinvesteerd in 
het Handelingsgericht Werken, waarbij het geboden onderwijs steeds meer vanuit 
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onderwijsbehoeften van kinderen wordt vormgegeven. 
Educatief partnerschap tussen scholen en ouders vinden wij een groot goed. In 2015 is er dan ook 
op diverse manieren een impuls gegeven, zowel op de scholen als bovenschools. 
 
In het verenigingsjaarplan 2015-2016 zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen: 

 Onderzoek naar een alternatieve organisatiestructuur voor VPCO 

 Toetsresultaten 

 Huisvestingsplannen Jenaplan LWG SmdB 

 Schoolplannen 

 Bekwaamheidsbevordering/-dossier 

 Invoeren Interne Audits 

 VPCO-positie & Toekomstperspectief 

 Werkgeverschap; (MJ)Nascholingsplan 2016-2018 

 Functie-eisen CvB incl. cao-bestuurders / VTOI 

 Financieel beleid 

 Integraal Aanbod en Onderwijstijd 

 Vereniging of Stichting; een oriëntatie 

 Functiemix 

 ICT-visieontwikkeling-meerjarenbeleids- en uitvoeringsplan 

 Instandhouding CBS Het Kompas 

 Leerlingenaantallen; actualisatie 

 Schoolgidsen; actualisatie 

 Jaarplan VPCO 

 Gesprekscyclus 

 Evaluatie verrijkingsklas. Leonardo een optie? 
 

 

2.3 Interne- en externe kwaliteitszorg 

 

Om te komen tot een invulling en prioritering van de verenigings- en schooljaarplannen, 
haneteren wij een goed werkend systeem van externe en interne kwaliteitszorg.  
 
Het CvB en de schooldirecteuren zijn er verantwoordelijk voor dat het kwaliteitszorgsysteem 
uitgevoerd wordt. Tot die taken horen onder andere: 

- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t. 
kwaliteitszorg 

- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 
- het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 
- het creëren van draagvlak. 
- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 
- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het 

systematisch geven van feedback). 
Om een antwoord te krijgen op de kwaliteitsvragen die we onszelf stellen, is het van belang om 
onze visie op kwaliteitszorg helder te omschrijven. Kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en per-
soonlijke ontwikkeling van personeelsleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door 
deze drie facetten in één systeem op logisch-samenhangende wijze een plek te geven, helpt dit 
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scholen om schoolontwikkeling integraal te benaderen. Waardoor duurzame organisatieont-
wikkeling in het bereik van elke directeur komt. Om die reden gebruiken wij het kwaliteitszorg-
instrument ‘Integraal’, dat bestaat uit drie kernfuncties: Cockpit, Schoolontwikkeling en Per-
soonlijke ontwikkeling. 
 
Verdere instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden op schoolniveau 
zijn: 

 Methodegebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden 
waar nodig tot een groepsplan. 

 Leerlingvolgsysteem. Resultaten worden besproken binnen de leerlingbesprekingen, 
met de leerlingen en de ouders. Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps- en 
schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze drie niveaus. 

 Eindonderzoek. Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders. De resultaten 
worden geanalyseerd door de directie op schoolniveau. 

 Functioneringsgesprekken. Worden elk schooljaar gevoerd door de directie waarbij 
afspraken worden gemaakt voor de komende periode en de afgelopen periode wordt 
geëvalueerd. De komende jaren wordt dit onderdeel van het bekwaamheidsdossier. 

 Na- en bijscholingsplan, dat gebaseerd is op uitkomsten van functioneringsgesprekken, 
beleidsvoornemens van de school en beleidsvoornemens van ons bestuur. 

 Stellen van beleidsvoornemens en prioriteiten in beleidsvoornemens binnen het 
schoolbeleidsplan. Waarborgen van coördinatie van de inspanningen, zorg dragen voor 
het verantwoordelijkheidsgevoel van elke betrokken leerkracht en verantwoording 
naar bestuur en inspectie. 

 Beoordelingsgesprekken. We willen nagaan op welke manier de beoordeling van de 
kwaliteit van individuele leerkrachten door de directeur gestalte kan krijgen.  

 Klassenconsultatie. Bewaken van het proces van kwaliteitsverbetering. 

 Coaching, instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele 
leerkrachten. Een hulpmiddel hierbij is de video-interactietraining, die ingezet wordt 
door de schoolvideointeractie-begeleider. 

 

 

2.4 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen 

 

Er is in toenemende mate behoefte aan bepaalde vormen van samenwerking met andere 
(groepen van) scholen/schoolbesturen. 
Het onderzoek in 2012 naar een holding of fusie met andere Zeeuwse besturen is een no-go 
geworden. Daarnaast oriënteren we ons op mogelijke vormen van verdergaande samenwerking 
met onderwijsorganisaties binnen en buiten de grenzen van de gemeente Tholen.  
Doel is de identiteit te behouden, de effectiviteit en efficiency te vergroten, de robuustheid te 
verstevigen, innovatie te stimuleren, huisvesting af te stemmen, voorzieningen te delen en de 
kwaliteit van onderwijs te behouden en daar waar mogelijk uit te bouwen. In 2014 zijn in een 
Notitie ‘VPCO-positie en Toekomstperspectief’ mogelijkheden verkend en geschetst.  

 
  



11 

 

2.5 Interne beheersing en toezicht (governance ontwikkelingen) 

 

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht.  
Dit houdt in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling er voor dient te zorgen dat de 
functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn 
gescheiden.  
Het Intern Toezicht binnen VPCO Tholen e.o. wordt toegepast volgens de code ‘Goed Bestuur’ 
van de PO-raad, waarbij alle bepalingen van kracht zijn. Er wordt gewerkt met een organieke 
scheiding. Dat houdt in, dat de functies van bestuur en toezicht worden verdeeld over twee 
organen: een raad van toezicht (RvT) die toeziet en een professioneel bestuur (CvB) dat 
bestuurt. 

 

2.6 Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag 

Teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken hanteert de vereniging een planning & control 
cyclus waarbij het College van Bestuur de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en 
hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting de raad van Toezicht. De basis voor de 
verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk 
jaar door het College van Bestuur wordt opgesteld en ter fiattering aan de Raad van Toezicht 
wordt voorgelegd.  
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de 
school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen 
dat voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de 
hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen 
weerstandsvermogen bedraagt hiermee tenminste 15%.  
Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, Groenendijk Onderwijs 
Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing, of zijn nadere 
afspraken opgenomen in de bijlagen bij het contract. 

 

2.7 Afhandeling van klachten 

 

Alle scholen hebben een contactpersoon als eerste aanspreekpunt voor klachten en 
gebeurtenissen waar ouders / personeel iets over kwijt willen. Elk jaar komen deze 
contactpersonen bij elkaar. In 2015 zijn de contactpersonen niet benaderd voor klachten, 
opmerkingen of vragen. Er zijn geen klachten ingediend bij de landelijke klachtencommissie. 
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3. Financieel beleid 

3.1 Analyse van de financiële situatie 

3.1.1 Kengetallen:  

 

Kengetallen  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Streefwaarde 

Landelijk 
gemm. 
(2013) 

Solvabiliteit 1  0,67 0,71 0,71 0,72 0,70 0,67 0,50 0,62 

Solvabiliteit 2  0,74 0,80 0,81 0,83 0,83 0,82 0,50 0,72 

Liquiditeit (current ratio)  2,90 3,70 3,98 4,82 4,59 4,44 1,00 2,35 

Rentabiliteit -5,6 0,3 0,3 3,6 -1,4 -1,8 1,0 3,3 

Kapitalisatiefactor 54,7 51,5 53,3 55,5 54,9 55,8 57,5 50,0 

Weerstandsvermogen 0,251 0,233 0,262 0,302 0,294 0,280 0,200 0,190 
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De analyse van de kengetallen laat zien dat VPCO Tholen e.o. ook in 2015 een financieel gezonde 
organisatie is. 
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3.1.2 Onderbouwing streefwaarden 

 

De streefwaarden zijn gebaseerd op de aanbevelingen in het rapport van de Comissie Don, 
gecombineerd met de meest recente landelijke gemiddelden volgens het CFI. 

 

3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

Boekjaar 2015 sluit met een negatief resultaat van -/- € 39.744. 
 
De grootste oorzaken hievoor zijn te verklaren door: 

 Een verhoogde dotatie aan de voorziening onderhoud; 

 Hogere sociale lasten; 

 Hogere dotatie aan de voorziening jubilea; 

 Extra personele uitgaven door een hoger ziekteverzuimpercentage. 
 

Een verdergaande analyse en vergelijking met de begroting en het vorige verslagjaar volgt in 3.4. 

 
 

3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorig jaar 

 

 In 2015 is een borgsom betaald voor het in gebruik nemen van Snappet-tablets. Deze borg 
is niet t.l.v. de exploitatie geboekt, maar is als financiële vaste activa op de balans gezet. 

 De overige vorderingen zijn circa € 40.000 lager dan in 2014. De belangrijkste reden is dat er 
in 2014 incidentele vorderingen waren op het samenwerkingsverband. Deze incidentele 
vorderingen zijn in 2015 ontvangen. 

 In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie in de liquide middelen toegelicht, zie hiervoor 
pagina 37 in de jaarrekening. 

 De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat 2015. 

 In 2015 zijn de voorzieningen met € 40.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
dotaties hoger zijn dan de onttrekkingen. Met name de voorziening onderhoud is 
toegenomen, namelijk met € 32.000 op basis van een bijgesteld meerjaren onderhoudsplan. 

 

3.4 Analyse met het in de begroting opgenomen beleid 

3.4.1 Analyse financieel resultaat 

Voor het financieel beleid en verloop over 2015 verwijzen we naar de jaarrekening 2015. Deze ligt 
op de Algemene Ledenvergadering ter inzage. Hieronder vindt de staat van baten en lasten uit deze 
jaarrekening. 
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Het beleid is erop gericht om binnen de beschikbare financiële middelen zodanige 
arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de leerling zich daar 
wel bij voelen. De organisatie streeft naar voordurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, 
teneinde de aantrekkingskracht voor ouders/leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn.  

Realisatie 2015 t.o.v. de begroting 2015 en realisatie 2014 

Boekjaar 2015 sluit met een negatief resultaat van -/- € 39.744 tegenover een begroot negatief 
resultaat van -/- € 26.069. Dit wordt m.n. veroorzaakt door de onderstaande zaken: 

 Huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Dit vanwege de hogere dotatie aan de 
voorziening onderhoud. Vanaf 1 januari 2015 is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk 
voor het totale onderhoud aan de schoolgebouwen. Tijdens het opstellen van de begroting 
2015 konden de te verwachten uitgaven nog net goed worden begroot, aangezien er toen 
nog geen actueel meerjarenonderhoudsplan aanwezig was.  

 Hoger ontvangen Rijksbijdragen door CAO aanpassing en extra MI vergoeding door 
doordecentralisatie buitenonderhoud per 1-1-2015; 

 Hogere personele lasten door CAO aanpassing; 

 Hogere dotatie aan de voorziening jubilea; 

 Hogere personele uitgaven vanwege extra premie aan het Vervangingsfonds (malus-
situatie). 

 Verder valt op dat er meer is uitgegeven dan begroot aan ‘Overige instellingslasten / 
Leermiddelen’. Nadere analyse laat zien dat de overschrijding m.n. zit in onderstaande 
posten:  

o ICT (€7.800) 
o Kopieerkosten (€ 4.500) 
o Licenties en software (€ 3.800) 
o Verzekeringen (€ 2.400) 

Leerlingvervoer (€ 2.300) 
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3.5 Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van) 
voorzieningen) 

Zie voor de analyse van de kasstromen het kasstroomoverzicht, welke is opgenomen op pagina 37 in de 
jaarrekening. 

 

3.6 Treasuryverslag en verslag van het gevoerde Treasurybeleid 

Het CvB is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van VPCO Tholen e.o. Het treasurybeleid is in 
een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren 
met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, 
looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door 
gebruik te maken van (internet)spaarrekeningen.  
In 2015 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in 
risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op verschillende internetspaarrekeningen 
gezet tegen een variabele rente.  

 

3.7 Model Risicobeheersing 

Risicobeheersing 
Onderstaand is een inventarisatie opgenomen van risico’s die zich kunnen voordoen.  
 
De uiteindelijke gevolgen van een risico zijn uitgedrukt in een financiële waarde door de maximale 
financiële impact te vermenigvuldigen met de kans. 
 
Kans: 

1. Zeer onwaarschijnlijk  <5% 
2. Onwaarschijnlijk    5% <> 10% 
3. Waarschijnlijk   10% <> 25% 
4. Meer dan waarschijnlijk  25% <> 50% 
5. Zeer waarschijnlijk  50% <> 100% 
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Risico Maximale 
impact 
per risico 
(a) 

Kans dat 
risico zich 
voordoet 
(b) 

Berekende 
verwachte 
impact  
(a x b) 

Interne beheersings 
maatregel 

Leerlingprognoses zijn niet juist € 10.000 2 € 1.000,- Het opstellen van 
betrouwbare 
leerlingprognoses met o.a. 
beschikbare gegevens van 
de gemeente 

Dalende leerlingaantallen € 10.000 2 € 1.000,- Betrouwbare 
leerlingprognoses hanteren 
en analyseren 

Onverwachte stijging ziekteverzuim 
personeel 

€ 50.000 4 € 2.500,- Niet te beheersen 

Financiële gevolgen van 
arbeidsconflicten 

€ 75.000 2 € 7.500,- Niet te beheersen 

Onzekerheden omtrent de hoogte 
en het moment van ontvangst van 
de te ontvangen rijksbijdragen 

€ 20.000 4 € 10.000,- Het opstellen van een 
meerjaren begroting en de 
actuele ontwikkelingen 
m.b.t. de  rijksbijdragen 
blijven volgen 

Onder de instandhoudingsnorm 
komen op schoolniveau 

Niet in te 
schatten 

1  Het opstellen van een 
meerjaren begroting en 
zowel de landelijke als 
regionale ontwikkelingen 
nauwlettend blijven volgen 

Onder de instandhoudingsnorm 
komen op bestuursniveau 

Niet in te 
schatten 

1  Het opstellen van een 
meerjaren begroting en 
zowel de landelijke als 
regionale ontwikkelingen 
nauwlettend blijven volgen 

Onvoldoende financiële middelen 
aanwezig voor groot onderhoud en 
buitenonderhoud 

€ 50.000 1 € 2.500,- Meerjaren onderhoudsplan 
opstellen,  jaarlijks 
controleren en eventueel 
bijstellen 
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4 Continuïteitsparagraaf 

 

A1. 
 

2015 2016 2017 2018 

  
T T+1 T+2 T+3 

Personele bezetting in FTE: 
 

 
    

 -Management/Directie 
 

4,26 4,00 3,43 2,60 

 -Onderwijzend Personeel 
 

25,01 25,00 24,00 22,50 

 -overige medewerkers 
 

3,43 3,40 3,40 3,40 

  
    

Leerlingaantallen 
 

391 401 384 381 

 
Het aantal leerlingen van de VPCO Tholen e.o. vertoonde de laatste jaren een behoorlijke daling. Dit komt vnl. 
door uitstroom van grote groepen 8, verminderde instroom van aantal kinderen en door verhuizingen. Lande-
lijk en zeker ook in Zeeland doet zich het beeld voor van een gestage afname van het aantal kinderen. Zo blijkt 
uit onderzoek dat Tholen daarop helaas geen uitzondering is. De laatste 5 jaren was de afname van de school-
gaande kinderen 13 %. Onze eigen prognoses laten op de lange termijn een stabilisatie zien van het leerlingen-
aantal tussen de 370 en 380. 
Per 1-10-2015 telde de vereniging 391 leerlingen. In onderstaand overzichten staan de leerlingenaantallen op 
1-10 vanaf 2002, totaal en per school, met een prognose tot 2020.

 
We verwachten dat we inkrimping van het personeelsbestand met natuurlijk verloop en het niet-verlengen 
van tijdelijke contracten tot stand kunnen brengen. Ook op directievlak zullen we in de toekomst kijken naar 
een vermindering in omvang, mogelijk in combinatie met een hernieuwde verdeling tussen directie, 
onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. 
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A 2. MEERJARENBEGROTING 

 

   

 

 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Balans 
    Vaste Activa 
    Immaterieel 0 0 0 0 

Materieel 225.133 225.133 225.133 225.133 

Financieel 28.650 28.650 28.650 28.650 

TOTAAL VASTE ACTIVA 253.783 253.783 253.783 253.783 

     
     Vlottende Activa 

    Voorraden 
    Vorderingen 149.860 149.860 149.860 149.860 

Effecten 
    Liquide Middelen 842.729 800.210 789.481 757.507 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 992.589 950.070 939.341 907.367 

     TOTAAL ACTIVA 1.246.372 1.203.853 1.193.124 1.161.150 

     Eigen Vermogen 831.870 789.351 778.622 746.648 

Algemene Reserve 583.169 540.650 529.921 497.947 

Bestemmingsreserves 248.701 248.701 248.701 248.701 

Overige reserves/fondsen 
      
    Voorzieningen 190.969 190.969 190.969 190.969 

     Langlopende schulden 
    

     Kortlopende schulden 223.532 223.532 223.532 223.532 

     Totaal Passiva 1.246.372 1.203.853 1.193.124 1.161.150 
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Staat/Raming van Baten en Lasten 
    BATEN 
    Rijksbijdragen 2.164.198 2.194.495 2.243.438 2.247.460 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 21.668 17.200 17.200 17.200 

College-, cursus- en/of examengelden 
    Baten in opdracht van derden 
    Overige baten 41.741 31.900 31.900 31.900 

TOTAAL BATEN 2.227.607 2.243.595 2.292.538 2.296.560 

     LASTEN 
    Personeelslasten 1.876.026 1.892.886 1.910.039 1.935.306 

Afschrijvingen 56.085 54.220 54.220 54.220 

Huisvestingslasten 98.242 106.558 106.558 106.558 

Overige lasten 244.251 238.450 238.450 238.450 

TOTAAL LASTEN 2.274.604 2.292.114 2.309.267 2.334.534 

     Saldo baten en lasten gewone 
bedrijfsvoering -46.997 -48.519 -16.729 -37.974 

     Saldo financiële bedrijfsvoering 
(rentebaten -/- rentelasten) 7.253 6.000 6.000 6.000 

      
Totaal resultaat -39.744 -42.519 -10.729 -31.974 
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B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem. 

Onze planning- en controlcyclus voorziet ook in een risicobeheersingssysteem, dat de afgelopen 
jaren zijn waarde heeft bewezen. Risico’s, zoals krimp, invoering van passend onderwijs, maar 
ook politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen, worden zo tijdig gesignaleerd. De mate 
waarin en wijze waarop we de diverse management- en bestuursrapportages vormgeven, 
bieden genoeg gelegenheid om zo nodig actie te ondernemen. 

 Vier keer per jaar rapporteert het CvB aan de RvT middels een dynamische rapportage, 
die ook weer jaarlijks geevalueerd wordt. 

 Maandelijks vindt er Managementoverleg plaats, waarbij de directeuren en het CvB de 
vastgestelde verenigings- en schooljaarplannen bespreken. 
 

De administratieve organisatie is voor het grootste gedeelte weggelegd bij Groenendijk 
Onderwijs Administratie, waarbij de afspraken zijn vastgelegd in een Service Level Agreement. 
Groenendijk Onderwijs Administratie is gecertificeerd, waarbij de processen zijn vastgelegd en 
jaarlijks door de accountant worden gecontroleerd. Hiervoor heeft Groenendijk Onderwijs 
Administratie een TPM-verklaring gekregen. 
 
 

B2. Beschijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 Naast de in 3.7 genoemde risico’s zal de druk op onze exploitatie kunnen toenemen 
door onder andere: 

o De gestage bevolkingskrimp 
o Overheveling buitenonderhoud, waarbij nog onduidelijk is of de vergoeding ook 

toereikend zal zijn op de lange termijn 
o verplichtingen volgend vanuit de nieuwe CAO;  
o gemeentelijke bezuinigingen.  

 Om deze risico’s zo goed als mogelijk het hoofd te bieden, ondernemen wij de volgende 
acties: 

o Voortdurende aandacht voor PR-activiteiten 
o Inzetten op onderscheidend karakter van onze scholen 
o Pro-actieve opstelling met betrekking tot samenwerking met andere 

educatieve partners en de gemeente Tholen 
o Voorzichtig financieel beleid, met genoeg financiële buffer om evt. tegenslagen 

op te kunnen vangen 
o Inzetten op de verdere professionalisering van het personeel 
o Evenredige inkrimping van het personeelsbestand 
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Algemeen 

 

 Juridische structuur 

De rechtspersoon is een Vereniging met de naam: VPCO Tholen e.o. 

De Vereniging / Stichting is opgericht in 1996 en is gevestigd te Tholen. De Vereniging / Stichting is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40311417. 

Aan de Vereniging zijn geen nadere partijen verbonden. 

 

 Organisatiestructuur 

Sinds 1 augustus 2011 bestaat het College van Bestuur uit de onderstaande twee leden: 

 

 

 

 

De Raad van Toezicht bestaat sinds 16 mei 2012 uit de volgende vijf leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het College van Bestuur (CvB) draagt verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals daar 

zijn: Identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeentelijk overleg, 

(g)mr-zaken en ouderaangelegenheden. Het CvB stelt voor de kerntaken het beleid vast. 

 

Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht.  

Dit houdt in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling er voor dient te zorgen dat de 

functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden. 

Het Intern Toezicht binnen VPCO Tholen e.o. wordt toegepast volgens de code ‘Goed Bestuur’ van de 

PO-raad, waarbij alle bepalingen van kracht zijn. Er wordt gewerkt met een organieke scheiding. Dat 

houdt in, dat de functies van bestuur en toezicht worden verdeeld over twee organen: een raad van 

toezicht (RvT) die toeziet en een professioneel bestuur (CvB) dat bestuurt. 

 

Taken en bevoegdheden 

 

De Raad van Toezicht (RvT) komt 5 á 6 keer per jaar bijeen in een vergadering. Elk jaar wordt een 

jaarkalender opgesteld waar per vergadering de onderwerpen / agendapunten worden gepland. Een 

belangrijk instrument is de rapportage. Via een format wordt er een kwartaal-, een halfjaar- en een 

jaarrapportage gepresenteerd. Deze worden opgesteld door het College van Bestuur. Daarin 

rapporteert zij aan de RvT over met name de uitvoering van het strategisch meerjarenbeleid en de 

realisatie van de (meerjaren)begroting. 

Naam Functie 

C.L. van Dis Voorzitter 

D.J.M.W. van der Kooij Lid 

Naam Functie 

R.C. Versteeg Voorzitter  

W. Groeneveld Penningmeester  

H. Velthuis  Secretaris  

G. Bijleveld Lid  

R. Hellendoorn Lid  
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De taken van de RvT zijn: 

• goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag; 

• toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur; 

• toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de 

middelen; 

• aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; 

• verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag; 

• Verzorgen van het werkgeverschap richting het CvB. 

 

De onderlinge taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een managementstatuut, dat is 

opgenomen als bijlage. 

 
Verslag over afgelopen jaar 

 

De RvT is in 2015 zeven keer bij elkaar geweest: 

 09-02-2015 

o Agenda: 

 VPCO-positie & Toekomstperspectief  

 Financieel beleid 

 Ontmoeting met de GMR 

 20-04-2015 

o Agenda: 

 Jaarrekening 2014 

 Bestuursrapportage Q1 

 Voorbereiding ALV 

o Besluiten: 
 Jaarrekening 2014 is vastgesteld 

 18-05-2015 

o Agenda: 

 Ontmoeting met accountant met betrekking tot JR 2014 

 Herziene begroting 2015 

 Inventarisatie nieuwe leden RvT 

o Besluiten: 
 Herziene begroting 2015 is vastgesteld 

 06-07-2015 

o Agenda: 

 ALV 

 Excellent onderwijs  

 14-09-2015 

o Agenda: 

 Jaarplanning 2015-2016 

 Bestuursrapportage Q2 

 Evaluatie VJP 14-15 
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 VJP 2015-2016 

o Besluiten: 
 Jaarplanning 2015-2016 wordt vastgesteld 

 Evaluatie VJP 14-15 wordt vastgesteld 

 VJP 2015-2016 wordt vastgesteld 

 12-11-2015 

o Agenda: 

 Bestuursrapportage Q3 

 Thema: veiligheid 

 14-12-2015 

o Agenda: 

 Voortgang Brede School Tholen 

 Begroting 2016 

 MJB 2016-2019 

o Besluiten 

 Begroting 2016 wordt goedgekeurd, in voorjaar 2016 volgt herziene 

begroting 

 MJB 2016-2019 wordt besproken, in voorjaar 2016 volgt herziene begroting 
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende overzichten. 
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens 
uit de geconsolideerde balans:

Vergelijkend balansoverzicht
(na verwerking resultaatbestemming)

 31 december 2014 31 december 2015
%€%€

ACTIVA

Materiële vaste activa 20,2250.15018,1225.133
Financiële vaste activa 0,002,328.650
Vorderingen 15,8195.22712,0149.860
Liquide middelen 64,0792.62567,6842.729

100,01.238.002100,01.246.372

PASSIVA

Eigen vermogen 70,4871.61466,7831.870
Voorzieningen 12,2151.01715,3190.969
Kortlopende schulden 17,4215.37117,9223.533

100,01.238.002100,01.246.372
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RESULTAAT
Het resultaat over 2015 bedraagt €-39.744 tegenover €-31.337 over 2014. De resultaten over beide 
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Baten
(Rijks)bijdragen 2.113.5442.115.8502.164.198
Overige overheidsbijdragen en subsidies 17.93117.20021.668
Overige baten 117.97020.90041.740

2.249.4452.153.9502.227.607

Lasten
Personele lasten 1.907.9121.842.0231.876.026
Afschrijvingen 54.66754.04956.085
Huisvestingslasten 89.42882.59298.242
Overige instellingslasten 234.814209.355244.251

2.286.8222.188.0192.274.605

Saldo baten en lasten -37.376-34.069-46.997

Financiële baten en lasten 6.0398.0007.253
Nettoresultaat -31.337-26.069-39.744
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KENGETALLEN

20142015

Liquiditeit 4,594,44
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio 4,594,44
(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 70,4066,74
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%)

Solvabiliteit 2 82,6082,07
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%)

Rentabiliteit -1,39-1,78
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen 29,4028,04
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Kapitalisatiefactor 54,8955,77
(Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten ) * 100 %)

Personele lasten / totale lasten (in %) 83,4382,48

Materiële lasten / totale lasten (in %) 16,5717,52

Liquiditeit/Quick ratio
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen 
te voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd 
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en 
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.

Kapitalisatiefactor
Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken.
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
voor de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de goedgekeurde begroting van het huidige jaar.

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De ouderbijdragen zijn gepresenteerd onder de baten schoolfonds. Hierdoor is een rubriceringsverschil 
ontstaan ten opzichte van de jaarrekening 2014.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend met de 
rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven.
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een 
school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen (verbouwingen) 20 jaar en terreinen 15 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair, met uitzondering van het speellokaal, 20 jaar; inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 8 jaar. 
Voor investeringen gedaan voor 1 januari 2012 kunnen afwijkende termijnen gelden.

Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 300,-- 
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief 
b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).

Egalisatierekening investeringssubsidies
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (b.v. van de 
gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen in de 
egalisatierekening, mits het actief economisch eigendom van de school/het bevoegd gezag is. 
Uit de egalisatierekening valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie, d.w.z. een lineaire 
vrijval gedurende dezelfde looptijd als waarin het actief wordt afgeschreven.
In voorkomende gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private subsidies.
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Financiële vaste activa
De effecten (beleggingsportefeuille) worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere 
beurskoers.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen Vermogen
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening 
voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van 
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te 
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een 
variabele blijfkans en een rekenrente van 2,5%.

Voorziening groot onderhoud:
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud, die voor rekening van de school komen, wordt een 
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van 
een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. 
Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening duurzame inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis 
van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze 
voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden in 
gezet. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het 
aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), 
vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in de voorziening 
berekend. Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 2,5% (gebaseerd op 
het model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle 
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hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Het "Reservefonds Vereniging" en de "Reserve Schoolfonds" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder 
subsidie van de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd 
c.q. onttrokken aan het fonds c.q. de reserve.

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individele 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan hogere toekomstige premies bij een 
tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van 
baten en lasten verantwoord.

(Rijks)bijdragen
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekosten 
opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende  immateriële- en 
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van 
de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van 
het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De 
belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico en het 
liquiditeitsrisico.

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

Kredietrisico

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

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. In 
de begrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen 
waaronder bijvoorbeeld deposito's.
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201431 december 2015
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Technische zaken 9.6729.865
Meubilair 92.64189.560
ICT 81.35866.464
OLP en apparatuur 66.47959.244

250.150225.133

Financiële vaste activa 2
Waarborgsommen 028.650

028.650

Vlottende activa

Vorderingen 3
Ministerie van OCW 116.667106.134
Overige overlopende activa 16.87722.610
Overige vorderingen 61.68321.116

195.227149.860

Liquide middelen 4 792.625842.729

1.238.0021.246.372
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201431 december 2015
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 618.760583.169
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 252.854248.701

871.614831.870

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 24.27032.388
Overige voorzieningen 126.747158.581

151.017190.969

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 17.46821.386
Belastingen en premies sociale verzekeringen 83.92689.349
Schulden terzake van pensioenen 23.01519.661
Overige kortlopende schulden 14.45622.147
Overlopende passiva 76.50770.990

215.371223.533

1.238.0021.246.372
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 2.113.5442.115.8502.164.198
Overige overheidsbijdragen en subsidies 17.93117.20021.668
Overige baten 117.97020.90041.740

2.249.4452.153.9502.227.607

Lasten

Personele lasten 1.907.9121.842.0231.876.026
Afschrijvingen 54.66754.04956.085
Huisvestingslasten 89.42882.59298.242
Overige instellingslasten 234.814209.355244.251

2.286.8222.188.0192.274.605

Saldo baten lasten -37.376-34.069-46.997

Financiële baten en lasten

Financiële baten 6.0398.0007.253
Financiële baten en lasten 6.0398.0007.253

Resultaat -31.337-26.069-39.744
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
saldo van baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht 
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

20142015
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -37.376-46.997

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 54.66756.085
- Mutaties voorzieningen 6.73439.952

61.40096.037

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -46.33245.367
 - Kortlopende schulden 7.8738.161

-38.46053.529

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -14.435102.568

 - Ontvangen interest 6.0397.253
6.0397.253

Kasstroom uit operationele activiteiten -8.397109.821

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -49.796-31.068
Mutaties waarborgsommen 0-28.650

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -49.796-59.718

Mutatie liquide middelen -58.19350.103

Beginstand liquide middelen 850.818792.625
Mutatie liquide middelen -58.19350.103
Eindstand liquide middelen 792.625842.729
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2014 31-12-2015

€€

1 Materiële vaste activa

Technische zaken 9.6729.865
Meubilair 92.64189.560
ICT 81.35866.464
OLP en apparatuur 66.47959.244

250.150225.133

TotaalOLP en
appara-

tuur

ICTMeubilairTech-
nische 
zaken

€€€€€

Boekwaarde  31 december 2014
Aanschafwaarde 594.150206.444190.970183.80712.929
Cumulatieve afschrijvingen -344.000-139.965-109.612-91.166-3.256

Boekwaarde  31 december 2014 250.15066.47981.35892.6419.672

Mutaties
Investeringen 31.06812.28711.9475.6891.145
Afschrijvingen -56.085-19.522-26.842-8.770-952

Mutaties boekwaarde -25.017-7.235-14.894-3.081193

Boekwaarde  31 december 2015
Aanschafwaarde 625.218218.731202.918189.49614.074
Cumulatieve afschrijvingen -400.085-159.487-136.454-99.936-4.208

Boekwaarde 31 december 2015 225.13359.24466.46489.5609.865

Afschrijvingspercentages 

Vanaf t/m

Technische zaken 5,88 % 10,00 %
Meubilair 5,00 % 20,00 %
ICT 5,00 % 25,00 %
OLP en apparatuur 12,50 % 20,00 %
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 31-12-2014 31-12-2015
€€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsommen 028.650
028.650

Waarborgsommen
Waarborgsom 028.650

028.650

Boek-
waarde

 31-12-15

Resultaat
deelnem-
ingen en

aflos-
singen

Desinv-
estering-

en en
afgeloste
leningen

Invester-
ingen en 

verstrekte
leningen

Boek-
waarde
 1-1-15

€€€€€

Waarborgsommen 28.6500028.6500
28.6500028.6500
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 31-12-2014 31-12-2015
€€

3 Vorderingen

Ministerie van OCW 116.667106.134
Overige vorderingen 61.68321.116
Overige overlopende activa 16.87722.610

195.227149.860

Ministerie van OCW
OCW vergoeding personeel 116.667106.134

116.667106.134

Overige vorderingen
Gemeente huisvesting 03.802
Vervangingsfonds inzake salariskosten 11.35610.209
Overige vorderingen 50.3267.105

61.68321.116

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 16.87722.610

16.87722.610

 31-12-2014 31-12-2015
€€

4 Liquide middelen

Kasmiddelen 1.2141.100
Banktegoeden 791.412841.628

792.625842.729

Kasmiddelen
Kassen 1.2141.100

1.2141.100

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 4.25767.104
Betaalrekening scholen 28.71429.419
Spaarrekening bestuur 749.830736.400
Spaarrekening scholen 8.6118.705

791.412841.628
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2015

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo
 01-01-2015 

Algemene reserve 583.1690-35.591618.760

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 45.3480-2.28147.629
Reservefonds vereniging 203.3530-1.873205.225

248.7010-4.153252.854

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 248.7010-4.153252.854

Eigen vermogen 831.8700-39.744871.614

Saldo
 31-12-2015

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 01-01-2015 

6 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 29.8740-4.87810.48224.270
Duurzame inzetbaarheid 2.514002.5140

32.3880-4.87812.99624.270

Overig:
Onderhoud 158.5810-5.67437.508126.747

158.5810-5.67437.508126.747

Voorzieningen 190.9690-10.55250.504151.017
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 31-12-2014 31-12-2015
€€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren 17.46821.386
Belastingen en premies sociale verzekeringen 83.92689.349
Schulden terzake van pensioenen 23.01519.661
Overige kortlopende schulden 14.45622.147
Overlopende passiva 76.50770.990

215.371223.533

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 48.64952.935
Premies sociale verzekeringen 22.75324.204
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 12.52412.209

83.92689.349

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 14.45622.147

14.45622.147

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: Overige 2.5950
Nog te betalen vakantiegeld 60.67058.567
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente 10.95010.132
Gemeente huisvesting 2.2912.291

76.50770.990
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 
verslagjaar

Ja Nee
Kenmerk datum EUR EUR

 

totaal 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 
verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

   

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag 
toewijzing

Saldo                  
01-01 2015

Ontvangen 
in 
verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Totale lasten 
31-12-2015

Saldo nog te 
besteden 
ultimo 
verslagjaar

Kenmerk datum
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing 

Toewijzing

Toewijzing

Prestatie afgerond?

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo 
verslagjaar

EUR

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel 1.419.8241.388.0301.416.910
Vergoeding Materiële Instandhouding 320.917385.508383.268
Vergoeding PAB 214.455231.156250.211
Niet-geoormerkte subsidies 117.06242.60437.810
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 41.28668.55275.999

2.113.5442.115.8502.164.198

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 7.5687.2009.351
Gemeente: vergoeding gymnastiekvervoer 10.00010.00010.000
Gemeente: overige vergoedingen 001.500
Gemeente: vrijval investeringssubsidies 3640817

17.93117.20021.668

Overige baten
Baten schoolfonds 33.63216.10033.190
Verhuur onroerende zaken 1500113
Samenwerkingsverband 22.21107.731
Premiedifferentiatie 9.8394.0000
Overige baten personeel 51.17100
Contributie leden 395800369
Overige baten 5730337

117.97020.90041.740
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Lasten 8

Personele lasten
Lonen en salarissen 1.359.2911.322.5261.414.311
Sociale lasten 328.507286.941327.636
Pensioenlasten 192.125182.981173.270
Overige personele lasten 100.56149.57575.775
Uitkeringen (-/-) -72.5730-114.966

1.907.9121.842.0231.876.026

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 339.354342.892343.825
Salariskosten OP 1.238.6091.282.7731.264.604
Salariskosten OOP 71.44358.72160.069
Salariskosten schoonmaak 58.63358.02758.281
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 62.642094.751
Salariskn verv.pers.e/r Rechtspos.verlof 002.177
Salariskosten vervanging eigen rekening 00643
Salariskosten rugzak-leerling 31.3166.0949.023
Salariskosten zw gerelateerde vervanging 12.743021.491
BAPO kosten 43.60741.14340.917
Bijdrage personeel collectief IPAP -5.360-3.000-5.700
Onkostenvergoeding via salaris 45000
Salariskosten ouderschapsverlof 21.5585.19822.077
Werkkosten via PSA 4.9286003.059
Correctie sociale lasten -328.507-286.941-327.636
Correctie pensioenen -192.125-182.981-173.270

1.359.2911.322.5261.414.311

Sociale lasten
Sociale lasten 328.507286.941327.636

328.507286.941327.636

Pensioenlasten
Pensioenlasten 192.125182.981173.270

192.125182.981173.270

Overige personele lasten
Nascholing 34.50521.77520.894
Kosten Arbo 17.01115.00016.107
Dotatie voorziening jubilea 4.4211.50010.482
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 002.514
Overige personeelskosten 38.48710.00020.158
Werkkosten via FA 6.1371.3005.620

100.56149.57575.775
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -72.5730-114.966

-72.5730-114.966

Personeelsbezetting

20142015
Gemiddeld
aantal FTE's

Gemiddeld
aantal FTE's

DIR 4,264,26
OP 24,4225,01
OOP 1,841,68
Schoonmaak 1,921,75
Conciërge 0,040,00

32,4732,71
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WN T : W e t  no rm e ring be zo ldiging t o pf unc t io na ris s e n publie k e  e n s e m ipublie k e  s e c t o r

V E R M E LD IN G  T O P F UN C T IO N A R IS S E N  E N  G E WE Z E N  T O P F UN C T IO N A R IS S E N  1 (V e rm e lding a lle  be s t uurde rs  m e t  die ns t be t re k k ing)

Naam Vo o rzitter Ingang Einde Omvang B elo ning € B elastbare Vo o rzieningen Uitkeringen M o tiveringen o verschrijding

J/N dienstverband dienstverband dienstverband in o nko stenvergo eding belo ning beëindiging no rm en andere

FTE o p term ijn dienstverband to elichtingen

C.L. van Dis J 01-01-1996 n.v.t . 0,30 21.790 59 3.226 - -

D.J.M .W. van der Ko o ij N 08-04-2004 n.v.t . 0,50 31.290 - 4.291 - -

V E R M E LD IN G  T O P F UN C T IO N A R IS S E N  E N  G E WE Z E N  T O P F UN C T IO N A R IS S E N  2  ( V e rm e lding a lle   be s t uurde rs  zo nde r die ns tbe t re k k ing)

Naam Vo o rzitter Ingang Einde Omvang B elo ning € B elastbare Vo o rzieningen Uitkeringen M o tiveringen o verschrijding

J/N dienstverband dienstverband dienstverband in o nko stenvergo eding belo ning beëindiging no rm en andere

FTE o p term ijn dienstverband to elichtingen

V E R M E LD IN G  T O E Z IC H T H O UD E R S  ( lid v a n he t  ho o gs t e  to e zic htho ude nde  o rga a n)

Vo o rzitter Ingang Einde B elo ning € B elastbare Vo o rzieningen Uitkeringen M o tiveringen o verschrijding

Naam (J/N) functievervulling functievervulling o nko stenvergo eding belo ning beëindiging no rm en andere

o p term ijn dienstverband to elichtingen

H. Veldhuis J - - - - -

G. B ijleveld N - - - - -

R. Hellendo o rn N - - - - -

T. Geluk N - - - - -

K.-J. Grin N - - - - -

A . Schippers N - - - - -

V E R M E LD IN G  N IE T - T O P F UN C T IO N A R IS S E N  (a nde re  func t io na ris s e n v a n wie  de  bzo ldiging c .q. de  o nts la gv e rgo e idng de  no rm  o v e rs c hrijdt

Functieo mschrijv ing Vo o rzitter Ingang Einde Omvang B elo ning € B elastbare Vo o rzieningen Uitkeringen M o tiveringen o verschrijding

J/N dienstverband dienstverband dienstverband in o nko stenvergo eding belo ning beëindiging no rm en andere

FTE o p term ijn dienstverband to elichtingen

V E R M E LD IN G  N IE T - T O P F UN C T IO N A R IS S E N  ( ze lfde  o pga v e  a ls  hie rbo v e n, m a a r da n o v e r he t  v o o rga a nde  v e rs la gja a r)

Functieo mschrijv ing Vo o rzitter Ingang Einde Omvang B elo ning € B elastbare Vo o rzieningen Uitkeringen M o tiveringen o verschrijding

J/N dienstverband dienstverband dienstverband in o nko stenvergo eding belo ning beëindiging no rm en andere

FTE o p term ijn dienstverband to elichtingen
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Afschrijvingen
Technische zaken 792867952
Meubilair 9.0758.5188.770
ICT 24.62225.77826.842
OLP en apparatuur 20.17818.88619.522

54.66754.04956.085

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 540550537
Dotatie onderhoudsvoorziening 17.00012.93737.508
Onderhoud gebouw/installaties 3.7294.8003.551
Energie en water 43.72441.00031.609
Schoonmaakkosten 9.0628.90010.085
Heffingen 6.5326.4007.207
Tuinonderhoud 3.8643.2053.151
Bewaking en beveiliging 4.9794.8004.595

89.42882.59298.242

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 41.22442.50041.051
Reis- en verblijfkosten 1033000
Accountantskosten 6.0505.0007.157
Telefoonkosten 3.0413.5503.422
Overige administratie- en beheer 02.0002.370

50.41953.35054.000

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 4390577

4390577

Overige
Representatiekosten 1.2611.000932
Contributies 5.9378.6006.766
Excursies / werkweek / sport 4810050
Medezeggenschap 608000
Aansluiting radio / TV 1.4111.8001.647
Verzekeringen 6.8895.5557.648
Portikosten / drukwerk 1.065750874
PR 1.693900720
Kantinekosten 4.1383.1502.519
Culturele vorming 5.8764.8505.823
Schooltest / onderzoek / begeleiding 4.7826.6002.935
Overige gemeente 7.5687.2008.081
Lasten schoolfonds 32.61016.10035.471
Overige uitgaven 4.0586.3506.290
Vervoer leerlingen 12.30510.00012.283

89.69973.75592.039
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Realisatie
2014

Begroting
2015

Realisatie
2015

€€€

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 45.88339.65038.048
Informatietechnologie 31.70027.60040.047
Kopieerkosten 16.67515.00019.540

94.25782.25097.635

Totaal Overige instellingslasten 234.814209.355244.251

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 6.0398.0007.253

6.0398.0007.253

Totaal financiële baten en lasten 6.0398.0007.253

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2015 2015 2014

Onderzoek jaarrekening (*) 7.157 5.000 5.052

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 998

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 7.157 5.000 6.050

* De realisatie 2015 is inclusief € 2.438 aan nagekomen accountantskosten 2014.
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B7 Overzicht verbonden partijen

Mode l E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statuta ire C ode Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname C onsolidatie

Vorm 2015 zetel activ iteiten Vermogen jaar 2015 BW

31-12-2015

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs
Oosterschelderegio (PO 2902)

Goes 4 n.b. n.b. Nee Nee

C ode activ ite iten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

BNP Paribas inzake Canon:

Huurovereenkomst voor kopieerapparaten met ingangsdatum 29 november 2010, met een looptijd van 
72 maanden.

Facturering van het huur- en servicebedrag vindt per 3 maanden vooraf plaats.
De verdeling van de kosten, conform verdeelsleutel, zijn als volgt:
- CBS Het Kompas € 270,06
- SmdB De Ark € 590,77
- SmdB Poortvliet € 683,60
- CNS De Regenboog € 1.755,40
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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C2 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2015 ad € -39.744 als volgt over de reserves.

2015
€

Resultaat algemene reserve -35.591

Resultaat reserve schoolfonds -2.281
Resultaat reservefonds vereniging -1.873
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) -4.153
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -4.153

Resultaat Eigen vermogen -39.744
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C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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ONDERTEKENING JAARVERSLAG

 
Opgesteld door het College van Bestuur te Tholen 28 april 2016 
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Vastgesteld op ………………… … … … …2016 door de Raad van Toezicht 
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