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1 Voorwoord
U heeft hier het jaarverslag Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken. over
2019 in handen.
In het meerjaren strategisch beleidsplan dat in 2018 is vastgesteld, zijn de richtinggevende uitspraken vertaald
naar operationele doelen. Deze zijn vervolgens in een meerjarenplanning weggezet. Jaarlijks worden deze
verder uitgewerkt in een bovenschools jaarplan. Enkele hoofdpunten die in 2019 gepland en gerealiseerd zijn:







Huisvestingsplannen Brede School Tholen en Jenaplanschool
o In 2019 zijn er weer veel stappen gezet met betrekking tot de aanstaande verhuizing van CNS De
Regenboog naar de Brede School Tholen. Het definitief ontwerp is goedgekeurd
o Er wordt met betrekking tot de Jenaplanschool een vervolg gegeven aan een in 2018 opgesteld
plan om te kijken in hoeverre er sprake zal zijn van renovatie dan wel nieuwbouw in Poortvliet,
gepland voor 2021.
Invoeren Interne Audits
o Door deel te nemen aan een bovenbestuurlijk audit-team geven wij een extra impuls aan de
kwaliteitsbewaking op onze scholen. Er zijn inmiddels twee van onze scholen bezocht door het
audit-team, waarbij er waardevolle bevindingen zijn gedeeld.
Elke school werkt aantoonbaar en proactief aan een leerlijn met betrekking tot mediawijsheid.
We zijn gestart met het leerlingvolgsysteem Leeruniek om beter inzicht te krijgen in de cognitieve
ontwikkeling van de leerlingen.

Het gerealiseerde resultaat wijkt in positieve zin af van het begrote resultaat. De belangrijkste oorzaken van
deze afwijking zijn:




Niet-voorziene stijging van de Rijksbijdragen
Verlaging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening.
Vrijval van een groot gedeelte van de onderhoudsvoorziening t.b.v. komende nieuwbouw- of
renovatieplannen.

Met het sluiten van het boekjaar blijkt dat we opnieuw een onderwijskundig en financieel gezonde organisatie
zijn, waardoor we ook in het komende jaar, in afhankelijkheid van Gods zegen, in staat kunnen zijn om
kwalitatief goed protestants-christelijk onderwijs te verzorgen.
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2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving
2.1 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.
Het afgelopen boekjaar hebben, volgens, in overeenstemming met het daarop gerichte bestuursbesluit, geen
beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op verschillende
internetspaarrekeningen gezet tegen een variabele rente.
2.2 Sectorspecifiek
2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO
Vanaf het moment dat duidelijk was dat de Rijksoverheid middelen ter beschikking ging stellen om de werkdruk
op de scholen te verlagen, is hier binnen VPCO Tholen uitvoerig over gesproken.
Op elke school heeft het team kunnen uitspreken waaraan zij de middelen het liefst zouden willen besteden. De
uitkomsten van deze teambesprekingen zijn teruggekoppeld naar de MR en uiteindelijk in het MT besproken.
Het bestuur van VPCO Tholen heeft de voorstellen van de teams ongewijzigd overgenomen en uitgevoerd.
Bestedingscategorie School

Personeel

Totaal

Kompas
Ark
Jenaplan
Regenboog

Besteed
bedrag
2019
€ 7.391
€ 11.950
€ 17.971
€ 38.676
€ 75.988

Evt. toelichting

Extra formatie toegevoegd aan OP en OOP,
waardoor kleinere groepen zijn geformeerd en
extra ondersteuning mogelijk was. Daarnaast de
inzet van een klusjesman.

2.2.3 Verantwoording middelen Prestatiebox
De middelen zijn ingezet voor scholing van leerkrachten voor het behalen van de
gymbevoegdheid en voortzetting van de leergemeenschappen rondom kindgericht werken. Er
is geïnvesteerd in het opzetten van interne audits waarbij een bovenbestuurlijk auditteam de
scholen bezoekt.
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3 Visie en besturing
3.1 Visie
3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)
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
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.
In haar Bestuurlijk Kader heeft het bestuur richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking
tot het strategisch beleid over:

Onderwijs en identiteit

Educatief Partnerschap en Communicatie

Werkgeverschap

Financiën/Allocatie/Huisvesting

Toekomst
In het strategisch meerjarenbeleidsplan 2018-2022 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.
3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten
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.
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3.2 Besturing
3.2.1 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.
3.2.2 Interne organisatiestructuur
Het College van Bestuur (CvB) draagt verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals
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,
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 (GMR) 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.
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3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
In het verenigingsjaarplan 2019-2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen en
uitgewerkt:
 Huisvestingsplannen Brede School Tholen en Jenaplanschool
o In 2019 zijn er weer veel stappen gezet met betrekking tot de aanstaande
verhuizing van CNS De Regenboog naar de Brede School Tholen. Het definitief
ontwerp is goedgekeurd
o Er wordt met betrekking tot de Jenaplanschool een vervolg gegeven aan een in
2018 opgesteld plan om te kijken in hoeverre er sprake zal zijn van renovatie
dan wel nieuwbouw in Poortvliet, gepland voor 2021.
 Invoeren Interne Audits
o Door deel te nemen aan een bovenbestuurlijk audit-team geven wij een extra
impuls aan de kwaliteitsbewaking op onze scholen. Er zijn inmiddels twee van
onze scholen bezocht door het audit-team, waarbij er waardevolle bevindingen
zijn gedeeld.
 Elke school werkt aantoonbaar en proactief aan een leerlijn met betrekking tot
mediawijsheid.
 We zijn gestart met het leerlingvolgsysteem Leeruniek om beter inzicht te krijgen in de
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Niet van toepassing.
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3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
VPCO Tholen wil graag een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hanteren. Daarom
besteden we veel aandacht aan o.a. de volgende zaken:
 Goede arbeidsomstandigheden, met extra aandacht voor het terugdringen van
ongewenst hoge werkdruk;
 Ideeën van medewerkers gebruiken voor verbetering van bedrijfsvoering, door de
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen;
 Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling medewerkers, door tijd en middelen ter
beschikking te stellen als de persoonlijke ontwikkeling de schoolontwikkeling ten goede
komt;
 Aanbieden van leer- of werkervaringsplaatsen aan diverse opleidingsscholen andere
sociale partners.

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de daaronder resorterende
instellingen zijn aangesloten en van de verbonden partijen
Het bevoegd gezag van VPCO Tholen was afgelopen jaar aangesloten bij de volgende
rechtspersonen:
 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Kind op 1
 PO-raad
 Verus
 Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland
 Transfercentrum Onderwijs Zeeland
Het afgelopen boekjaar heeft VPCO Tholen middelen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Kind op 1. Hieronder volgt een overzicht van de ontvangen middelen en de daaraan gekoppelde
uitgaven.

SWV Kind op 1
Auris

Totaal

Ontvangen
Besteed
83.533 Groepsverkleining
41.873
10.688 Groepsverkleining
22.999
Onderwijsondersteuning
21.155
Onderwijsondersteuning
18.155
94.221
104.182

Deze verkregen middelen hebben wij ingezet om zo veel mogelijk kinderen onderwijs te bieden op het reguliere
basisonderwijs. Gezien ons relatief lage verwjzingspercentage naar het s(b)o zijn we daar afgelopen jaar goed in
geslaagd.
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3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief samenwerkingsverbanden
Het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de directeuren van VPCO Tholen realiseren
zich dat VPCO Tholen een kwetsbare organisatie is. De laatste jaren is er sprake van een
toenemende behoefte aan het vergroten van de bestuurskracht van de organisatie, om
enerzijds de kwetsbaarheid te verminderen en anderzijds in staat te blijven proactief met de
toenemende complexiteit om te gaan. Een tweetal factoren speelt hierin een rol.
1. Het bestuurlijke netwerk, waarbinnen waarin het bestuur opereert, is de laatste jaren
fors gegroeid;
2. De vraagstukken op zichzelf zijn vaak gecompliceerder van aard geworden, onder
andere door het overhevelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
landelijke en lokale overheid naar schoolbesturen.
VPCO Tholen wil een gezonde onderwijsorganisatie zijn met een krachtige bestuurslaag, die de
huidige en toekomstige taken goed aankan. Tegelijkertijd dient, in verhouding tot de rest van
de organisatie, de bestuurslaag een acceptabele grootte te hebben: ‘lean and mean’. Met de
huidige omvang van de organisatie lijkt dat moeilijk te realiseren. Bestuurlijke samenwerking
ligt als mogelijke oplossing voor de hand.
Samenwerking in de vorm van schaalvergroting moet daarbij geen doel op zich zijn, maar een
middel om antwoord te kunnen geven op de vragen die in deze en toekomende tijd worden
gesteld op de diverse beleidsterreinen, waarbij die antwoorden door VPCO Tholen naar
verwachting in de toekomst niet of slechts moeizaam gegeven kunnen worden. Het
nadrukkelijk streven naar positieversteviging van het christelijk basisonderwijs zal dus te allen
tijde gepaard moeten gaan met het onderzoeken van de voor- en nadelen die het voor de eigen
en voor andere organisaties heeft. Daar waar grondslag, doelstellingen en kernwaarden geen
geweld worden aangedaan, of mogelijk zelfs versterkt kunnen worden, is samenwerking met
welke instelling dan ook een mogelijkheid. Tegelijkertijd wil VPCO Tholen de sterke
eigenschappen die een kleine organisatie heeft niet kwijtraken. Onderzoek moet aantonen
waar die samenwerking leidt tot voordeel, alvorens hem aan te gaan.
In 2019 is zo’n onderzoek gestart, waarbij wordt gekeken welke vormen van bestuurlijke
samenwerking mogelijk en wenselijk zijn met verwante en vergelijkbare schoolbesturen in de
regio. Dit onderzoek zal in 2020 een verder vervolg hebben.

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde
(neven)functies
Sinds 1 augustus 2018 wordt het College van Bestuur gevormd door:
Naam
D.J.M.W. van der Kooij

Functie
Voorzitter

Overige (neven)functies
Dirigent Gospelkoor Polyhymnia (Onbezoldigd)
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De Raad van Toezicht bestaat in 2019 uit de volgende leden:
Naam
H. Veldhuis

Functie in RvT
Voorzitter

Overige (neven)functies
Manager Business Development bij Sweco Nederland
Lid Commissie Geo-Informatie Infrastructuur van de Nederlandse Commissie
voor Geodesie
Lid Commissie Informatie Beleid en Infrastructuur van GeoBusiness Nederland
Lid Advisory Board Wuhan-Delft Joint Research Centre
Directeur van Stichting Gave te Harderwijk
Voorzitter a.i. van Vereniging 'Dit Koningskind" te Utrecht

J.P. Mostert

Secretaris

R. Zandijk
A. Schippers
T. Geluk
K.J. Grin

Penningmeester
Lid
Maatschappelijk werker + OR-lid bij MEE
Lid
RTD manager Simcenter Engineering & Consulting
Lid
KIVI – werkgroep Maintenance – Bestuurslid
Duurzaamheidskring Tholen – Bestuurslid
RTC Brielle: Manager Sales & Operations
RES Brielle: Commercieel Directeur
RAS Brielle: Commercieel Directeur

3.3 Naleving branchecode
VPCO Tholen e.o. hanteert een managementstatuut, met daarin een uitwerking van hetgeen
beoogd wordt ten aanzien van de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en schooldirecties.
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
Afgelopen jaar zijn er geen bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot de governance
geweest.
3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt
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.
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3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting
Niet van toepassing.
3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
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.
Zie verder de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het managementstatuut.
3.4 Verslag toezichthoudend orgaan
Zie hiervoor het separaat toegevoegde verslag van het toezichthoudend orgaan.
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3.5 Omgeving
3.5.1 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.
Afgelopen jaar zijn de contactpersonen niet benaderd voor klachten, opmerkingen of vragen.
Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen klachten, opmerkingen of vragen binnengekomen.
Ook zijn er geen klachten ingediend bij de landelijke klachtencommissie.
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3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering
Sinds februari 2018 is er op het eiland Tholen een zogeheten ‘Taalklas’.
In het kader van met name gezinshereniging komen er regelmatig kinderen uit politiek
instabiele landen naar Tholen. Vaak is de vader van een gezin al in Nederland en volgen moeder
en de kinderen op een later moment. Het is zaak, dat deze kinderen zo goed mogelijk worden
opgevangen binnen het onderwijs op Tholen. Ouders zijn vrij om te kiezen naar welke school ze
hun kinderen willen laten gaan. De praktijk leert, dat deze kinderen in de meeste gevallen
worden aangemeld bij het openbaar onderwijs. Vanaf november 2017 is er ook een aantal
kinderen ingeschreven bij scholen voor bijzonder onderwijs, waaronder CNS De Regenboog.
De inschrijving van deze kinderen vraagt het één en ander van de scholen aangezien de
kinderen geen Nederlands spreken en in de meeste gevallen ook zeer traumatische ervaringen
hebben opgedaan. Dit alles vraagt om een speciale onderwijsomgeving met de juiste
deskundige, geschoolde leerkrachten. Ook dient de school te beschikken over de juiste
leermiddelen. Deze kinderen moeten niet alleen op cognitief gebied worden begeleid maar
zeer zeker ook op sociaal-emotioneel gebied.
Openbare basisschool De Rieburch is de school op Tholen die de afgelopen jaren de meeste
ervaring heeft opgedaan met het onderwijs aan nieuwkomers. De school beschikt over
geschoolde leerkrachten die al ervaring hebben met nieuwkomers. Het idee is om alle scholen
op Tholen van deze ervaring en kennis gebruik te laten maken. Daarom is op De Rieburch een
taalklas ingericht voor alle toekomstige nieuwkomers. De nieuwkomers worden als leerling
ingeschreven op De Rieburch. Gedurende de ochtenden bezoeken de kinderen de taalklas en ’s
middags gaan de kinderen naar hun eigen groep op de stamschool. De stamschool is de school
waarvoor de ouders in eerste instantie hebben gekozen. Het vervoer van de stamschool naar
de taalklas zal door de gemeente Tholen worden geregeld en bekostigd. De scholen verrekenen
onderling de financiële baten en lasten.

13

4 Risicomanagement
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Naast de in 4.2 genoemde risico’s zal de druk op onze exploitatie kunnen toenemen door onder andere:
 De gestage bevolkingskrimp
 Niet volledig gedekte verplichtingen volgend vanuit de nieuwe CAO;
 Modernisering van de bekostigingssystematiek, waarbij kleinschalig onderwijs financieel
onaantrekkelijker zal worden;
 Gemeentelijke bezuinigingen.
Om deze risico’s zo goed als mogelijk het hoofd te bieden, ondernemen wij de volgende acties:
 Voortdurende aandacht voor PR-activiteiten;
 Inzetten op onderscheidend karakter van onze scholen;
 Proactieve opstelling met betrekking tot samenwerking met andere educatieve partners en de
gemeente Tholen;
 Voorzichtig financieel beleid, met genoeg financiële buffer om evt. tegenslagen op te kunnen vangen;
 Inzetten op de verdere professionalisering van het personeel;
 Evenredige inkrimping van het personeelsbestand;
 Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met verwante schoolbesturen in de regio.
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs te Tholen betekent dit dat de scholen gesloten zijn t.b.v. regulier onderwijs,
uitgezonderd noodopvang. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft impact op het proces van
onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële
impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW)
gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald.

4.2 Risicoprofiel
De volgende onverwachte risico’s kunnen zich voor doen. De uiteindelijke gevolgen van een risico zijn uitgedrukt
in een financiële waarde door de maximale financiële impact te vermenigvuldigen met de kans.
Kans:
1.
2.
3.
4.
5.

Risico

Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Meer dan waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk

<5%
5% <> 10%
10% <> 25%
25% <> 50%
50% <> 100%

Maximale

Kans dat
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Berekende

Interne beheersings-maatregel

Leerlingprognoses zijn niet juist

impact per
risico (a)
€ 10.000

risico zich
voordoet (b)
10 %

verwachte
impact (a x b)
€ 1.000

Dalende leerlingaantallen

€ 10.000

10 %

€ 1.000

Onverwachte stijging
ziekteverzuim personeel
Financiële gevolgen van
arbeidsconflicten
Onzekerheden omtrent de hoogte
en het moment van ontvangst van
de te ontvangen rijksbijdragen

€ 5.000

50 %

€ 2.500

€ 75.000

10 %

€ 7.500

€ 20.000

50 %

€ 10.000

Onder de instandhoudingsnorm
komen op schoolniveau

€ 100.000

5%

€ 5.000

Onder de instandhoudingsnorm
komen op bestuursniveau

€ 25.000

5%

€ 1.250

Transitievergoeding

€ 65.000

10 %

€ 6.500
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Het opstellen van betrouwbare
leerlingprognoses
Betrouwbare leerlingprognoses
hanteren en analyseren
Preventie
Preventief investeren in goed
personeelsbeleid
Het opstellen van een
meerjarenbegroting en de
(politieke) ontwikkelingen
nauwlettend blijven volgen
Het opstellen van een
meerjarenbegroting en de
(politieke) ontwikkelingen
nauwlettend blijven volgen
Het opstellen van een
meerjarenbegroting en de
(politieke) ontwikkelingen
nauwlettend blijven volgen
Preventief investeren in goed
personeelsbeleid

5 Bedrijfsvoering
5.1 Bedrijfsvoering
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis
In 2019 hebben diverse leerkrachten een scholing gevolgd. De meeste scholing was op teamniveau
(Vakoverstijgend zaakvakonderwijs en kindgericht onderwijs) en sommige nascholingstrajecten waren op
individueel niveau (bijv. de gymopleiding).
Op 31-12-2019 zag de opbouw van het personeelsbestand er als volgt uit:
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5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het afgelopen jaar
In 2019 was er relatief veel verloop in het personeelsbestand:
Gemiddelde bezetting 2018 in FTE: 34,3593
Gemiddelde bezetting 2019 in FTE: 34,4116
Uitstroom gemiddelde bezetting 1,0407 Instroom gemiddelde bezetting 0,8668
Uitstroom percentage
3,02
Instroom percentage
2,52
Uitstroom aantal medewerkers 12
Instroom aantal medewerkers 16
Het relatief hoge aantal instromers betreft voornamelijk korttijdelijk personeel ter vervanging
van personeel dat tijdelijk met ziekteverlof is.
Het strategisch personeelsbeleid van VPCO Tholen houdt in dat het personeelsbeleid van de
vereniging en van de scholen afgestemd wordt op de gewenste onderwijskundige
ontwikkelingen binnen zowel de scholen als de vereniging. Het personeelsbeleid staat dan ook
voor een belangrijk deel in dienst van het primaire proces binnen de scholen. Hierbij worden
verschillende personeelsinstrumenten doelmatig gebruikt. Door de diverse beleidsterreinen in
samenhang te beschouwen wordt het steeds beter mogelijk:
 Maatwerk te kunnen bieden aan leerlingen;
 Werkdruk te kunnen bestrijden en de continuïteit van het onderwijsproces te borgen;
 Loopbaanperspectief gestalte te geven;
 Talentvol en kwalitatief goed personeel te behouden;
 Wervingsproblemen te voorkomen;
 De opvang en begeleiding van nieuwe personeelsleden in goede banen te leiden;
 Financiële middelen gericht in te zetten;
 Gebouwen in te richten naar de wensen van deze tijd.
Een tweede aspect met betrekking tot het strategisch personeelsbeleid vormt de samenhang
tussen de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de organisatieontwikkeling. Het
streven is er op gericht een positieve match te realiseren tussen de belangen van de
medewerker en de belangen van de organisatie. Deze belangen staan dus niet los van elkaar
maar moeten complementair zijn aan elkaar. In ons personeelsbeleid wordt het integrale
karakter zichtbaar gemaakt door lijnen te trekken zowel horizontaal als verticaal tussen de
verschillende onderdelen van het personeelsbeleid. Ook worden de hoofdlijnen per onderdeel
uiteengezet. De beleidskeuzes worden gemaakt op basis van de visie, missie en strategische
doelen van VPCO Tholen e.o..
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5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
Om 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.
In het boekjaar hebben geen ontslaguitkeringen plaatsgevonden.
5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in ontwikkelingen met betrekking tot de
onderwijshuisvesting in de gemeente Tholen. Voor VPCO Tholen ging dit concreet om de
huisvesting van CNS De Regenboog in Tholen en Jenaplanschool met de Bijbel in Poortvliet.
De huidige situatie op basis van het concept integraal huisvestingsplan van de gemeente Tholen
is als volgt:
 met betrekking tot CNS De Regenboog is sprake van ingebruikneming van een nieuwe
Brede School in 2021, waarin samen wordt opgetrokken met 3 andere scholen, een
SBO en diverse educatieve partners.
 Met betrekking tot de Jenaplanschool met de Bijbel moet er nog een definitief
standpunt worden bepaald (renovatie op de huidige locatie, of nieuwbouw in een
Brede school op een andere locatie). De verwachting is dat deze besluitvorming in 2020
plaatsvindt, waar de ingebruikname van de gerenoveerde dan wel nieuwe opgeleverde
school in 2021 zal plaatsvinden.
 Met betrekking tot de basisschool “Het Kompas” zal naar verwachting renovatie
plaatsvinden van het bestaande schoolgebouw in 2022.
 Met betrekking tot basisschool “De Ark” zal naar verwachting nieuwbouw plaatsvinden
in 2025.De verwachting is dat de definitieve versie van het integraal huisvestingslan op
zijn vroegst in juni 2020 bij de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd
waarbij opgemerkt dient te worden dat hier door de coronacrisis nog vertraging in kan
optreden.
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5.1.5 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting daarop
Kengetallen
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (excl. MVA)

2015
82
4,44
-1,78
4,32
28,0

2016
84
5,25
-0,72
4,59
28,3

2017
83
4,76
1,04
4,76
25,5

2018 2019
82 83,97
4,67 5,14
3,25 8,47
3,65 -4,10
25,8 32,7

Streefwaarde/ Landelijk gemm.
ondergrens
(2018)
50
73
1,50
2,69
0,00
0,10
7,00
20,0
29,0

Solvabiliteit 2
(hoger dan streefwaarde is goed)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

82,00

84,00

83,00

82,30

83,97

73,00

2015
2016
2017

50,00

2018
2019
Streefwaarde/Ondergrens
Landelijk gemm. (2018)

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid (van externe partijen) van de vereniging
en geeft aan of op de lange termijn aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. Anders gezegd:
solvabiliteit bepaalt de verhouding: wat is met eigen middelen gefinancierd/wat is met externe middelen
gefinancierd? Het ministerie van OC&W hanteert op dit moment een ondergrens van 30 inclusief voorzieningen.
De vereniging heeft de ondergrens gedefinieerd op een hoger en veiliger percentage van 50.

Liquiditeit (current ratio)
(hoger dan streefwaarde is goed)
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

4,44

5,25

4,76

4,67

2015
2016

5,14
2,69

2017

1,50
2018
2019
Streefwaarde/On
dergrens
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De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de beschikbare middelen. De
streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus 1,5 meer beschikbaar is, dan dat er verplichtingen zijn. Het kengetal
mag niet onder de 1,0 komen anders kun je niet aan je verplichtingen voldoen. De ondergrens van de inspectie
is 0,75. Feitelijk kun je als vereniging dan al niet meer aan je verplichtingen voldoen: Tegenover elke € 1.000,verplichtingen staan dan € 750,- middelen. VPCO Tholen hanteert een veilige streefwaarde van 1,5 en een
ondergrens van tenminste 1,2.

Rentabiliteit

2015

(rond 0% is goed)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00

2016

8,47

2017
3,25

2018

1,04

-1,78

0,00

-0,72

0,10

2019
Streefwaarde/Ondergrens
Landelijk gemm. (2018)

De rentabiliteit geeft het percentage weer tussen de totale baten en het exploitatieresultaat. De
signaleringswaarde van de inspectie is -10%. Meerjarig moet dit kengetal rond de nul uitkomen: een
onderwijsorganisatie moet immers geen winst te maken. Bij meerjarig positieve rentabiliteit wordt systematisch
geld aan het onderwijs onttrokken. Dit is alleen verdedigbaar in het geval er sprake is van een zwakke
vermogenspositie want in dat geval moet er worden bijgespaard. Dit is bij VPCO Tholen niet het geval.

Huisvestingsratio
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00

De huisvestingsratio geeft het percentage van de huisvestingslasten (incl. de afschrijvingen gebouwen en
terreinen) ten opzichte van de totale lasten. De inspectie hanteert een percentage van 10% ten opzichte van de
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totale lasten als signaleringswaarde. Een bezwaar hierbij is, dat het onzuiver is om een kengetal te bepalen t.o.v.
de totale lasten. Indien in enig jaar bijvoorbeeld een forse overschrijding ontstaat op personele lasten, dan daalt
het relatieve aandeel van de huisvestingslasten. VPCO Tholen berekent daarnaast dan ook de huisvestingsratio
in een percentage van de totale baten van de vereniging. Dit jaar zien we een opvallende huisvestingsratio, Dit is
grotendeels te verklaren door het verschuiven van middelen uit de onderhoudsvoorziening naar de algemene
reserve en de bestemmingsreserve verduurzaming schoolgebouwen.

Weerstandsvermogen
(tussen 0,2 en 0,4 is goed)
28,0

28,3

32,7
25,5

2015
29,0

25,8

20,0

2016
2017
2018
2019
Streefwaarde/Ondergrens
Landelijk gemm. (2018)

Het weerstandsvermogen (= buffervermogen) bepaalt de financiële spankracht van een organisatie. Voor het
bepalen van het benodigde weerstandsvermogen en daarmee de hoogte van de reserves speelt het risicoprofiel
een bepalende rol. In algemene zin: hoe beter een organisatie in control is, des te minder geld men achter de
hand hoeft te houden. Aan de andere kant speelt ook de omvang van een organisatie een rol: een kleinere
organisatie loopt relatief meer risico’s dan een grotere, omdat een grotere organisatie vaker een gemiddeld
profiel vertoont. De inspectie hanteert een signalering op het weerstandsvermogen inclusief de materiële vaste
activa. Dit kengetal heeft echter het gevaar in zich dat het een te rooskleurige voorstelling van zaken geeft: Het
kengetal maakt geen onderscheid in liquide beschikbaar weerstandsvermogen en het deel dat vast zit in
materiële vaste activa. VPCO Tholen gaat daarom uit van de berekeningsmethodiek exclusief materiële vaste
activa. De streefwaarden zijn gebaseerd op de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Don,
gecombineerd met de meest recente landelijke gemiddelden volgens het ministerie van OC&W.
De analyse van de kengetallen laat zien dat VPCO Tholen e.o. ook het afgelopen jaar een financieel gezonde
organisatie is.
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5.1.6 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met vorig jaar)
In 2019 zijn er met betrekking tot de ontwikkelingen op de balansposten de volgende zaken vermeldenswaardig:




Materiële vaste activa:
a. Er is voor ruim €65.000 geïnvesteerd in ICT
Vorderingen:
a. Er is een vordering opgenomen met betrekking tot uitbetaalde transitievergoedingen ter
hoogte van zo’n €168.000. Dit bedrag wordt in 2020 teruggevorderd bij het UWV.
Eigen vermogen en voorzieningen:
a. Het eigen vermogen is aanzienlijk toegenomen (+ €263.769), met name door een vrijval van
de onderhoudsvoorziening (- €206.608). Binnen het eigen vermogen is een
bestemmingsreserve aanvullende bekostiging opgenomen ter grootte van € 41.685 zijnde de
in december 2019 ontvangen incidentele bekostiging ter dekking van een deel van de
incidentele salarisvergoedingen in februari 2020. Anderzijds is de bestemmingreserve
verduurzaming schoolgebouwen gemuteerd naar €117.120. Deze bestemmingsreserve is
gevormd om in de toekomst de afschrijvingen van de nog aan te schaffen zonnepanelen en
duurzame vloerafwerking uit te kunnen onttrekken van de nieuwe en gerenoveerde
schoolgebouwen.

5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 263.769. Er werd een positief resultaat begroot
van € 17.403. Er is derhalve sprake van een positieve afwijking van € 246.366,De belangrijkste redenen voor het positieve resultaat zijn:
 Vrijval van de voorziening voor groot onderhoud met € 206.608 vanwege voorgenomen
nieuwbouw en renovatie van de schoolgebouwen in de komende jaren waardoor de voorziening
voor groot onderhoud op instandhouding is gezet.
 Hogere (incidentele) personele baten die in 2019 zijn ontvangen. De hieraan gerelateerde
uitgaven vinden echter pas in 2020 plaats. Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening 2019 is
hiervoor een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 41.685.
Exclusief bovenstaande zaken is het resultaat € 15.476,-. Een negatieve afwijking ten opzichte van de
begroting van € 1.927,Ook is een vordering opgenomen ter hoogte van €168.000 met betrekking tot de compensatieregeling van
de uitgekeerde transitievergoedingen.
In paragraaf 5.1.8 wordt een verdere toelichting gegeven op het resultaat en op de afwijkingen. Tevens
wordt een analyse gemaakt van de verschillen tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019. Een
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verdergaande analyse en vergelijking met de begroting en het vorige verslagjaar volgt in 5.1.8.
Het allocatiebeleid van VPCO Tholen leidt ertoe dat alle Rijksbijdragen in principe ten goede komen van de
scholen. Alleen wat nodig is wordt bovenschools afgeroomd. Over wat bovenschools nodig is, wordt in het
MT overlegd. De schooldirecteuren en de bestuurder stellen dit vast in een op overeemstemming gericht
overleg.

5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar
Voor het financieel beleid en verloop over het afgelopen boekjaar verwijzen we naar de jaarrekening die op de
website van de vereniging (www.vpcotholen.nl) te vinden is.
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten uit deze jaarrekening.

Het financieel beleid is erop gericht om binnen de beschikbare middelen kwalitatief hoogstaand onderwijs te
verzorgen en daarbij zodanige arbeidsomstandigheden te creëren/te behouden dat zowel de leerkracht als de
leerling zich daar wel bij voelen. VPCO Tholen streeft naar voortdurende kwaliteitsverbetering van het
onderwijs, om de aantrekkingskracht voor ouders en leerlingen zo groot mogelijk te doen zijn.
Realisatie t.o.v. de begroting en realisatie vorig boekjaar
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 263.769. Er werd een positief resultaat begroot van
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€ 17.403. Er is derhalve sprake van een positieve afwijking van € 246.366,De belangrijkste redenen voor het positieve resultaat zijn:
 Vrijval van de voorziening voor groot onderhoud met € 206.608 vanwege voorgenomen nieuwbouw en
renovatie van de schoolgebouwen in de komende jaren waardoor de voorziening voor groot onderhoud
op instandhouding is
 Hogere (incidentele) personele baten die in 2019 zijn ontvangen. De hieraan gerelateerde uitgaven
vinden echter pas in 2020 plaats. Ten behoeve van het inzicht in de jaarrekening 2019 is hiervoor een
bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 41.685.
Exclusief bovenstaande zaken is het resultaat € 15.476,-. Een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting
van € 1.927,De twee belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
 Hogere personele lasten dan begroot
o onderwijzend personeel
o zwangerschapsgerelateerde vervanging
5.1.9 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige
investeringen
Afgelopen jaar is voor ruim € 65.000 geïnvesteerd in ICT
Afgelopen jaar is voor ruim € 6.000 geïnvesteerd in leermiddelen
Er is voor ruim € 4.970,- gedoteerd aan de voorziening ‘duurzame inzetbaarheid’
5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering


Voor de toelichting van de kasstromen wordt verwezen naar het opgenomen
kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

5.1.11 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in het
afgelopen jaar
Om te komen tot een invulling en prioritering van de verenigings- en schooljaarplannen,
hanteren 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.
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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
persoonlijke 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
scholen om schoolontwikkeling integraal te benaderen, waardoor duurzame
organisatieontwikkeling in het bereik van elke directeur komt. Om die reden gebruiken wij het
kwaliteitszorginstrument WMK-PO.
Verdere instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden op schoolniveau
zijn o.a.:
 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.
 Eindtoets. Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders. De resultaten
worden geanalyseerd door de directie op schoolniveau.
 Na- en bijscholingsplan, dat gebaseerd is op uitkomsten van functioneringsgesprekken,
beleidsvoornemens van de school en beleidsvoornemens van ons bestuur.
 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.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar





In het afgelopen jaar is een vervolg gegeven aan een scholing ‘Kindgericht werken in de
onderbouw’.
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.
Het geboden onderwijs wordt steeds meer vanuit onderwijsbehoeften van kinderen
vormgegeven. Diverse ICT-oplossingen zijn daarbij in toenemende mate een belangrijk
hulpmiddel in het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen
geworden.
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Op CBS Het Kompas en SmdB De Ark is het werken met groepsdoorbrekende
zaakvakken volgens de methode ‘Vier keer wijzer’ verder geïntensiveerd.
Op CNS De Regenboog is een vervolg gemaakt met scholing op het gebied van
‘Kindgericht Onderwijs’.
Op Jenaplanschool met de Bijbel is men verder gegaan met het uitwerken van de
Jenaplan-essenties, m.n. gericht op het inzichtelijk maken van de vorderingen van de
kinderen via een ‘rapportfolio’.

5.2.2 Onderwijsprestaties
Eindtoets 2018-2019 (groep 8)
De scores van de eindtoets van alle scholen van VPCO Tholen zijn als volgt:

Twee scholen scoorden dit jaar onder de inspectienorm. Aangezien deze scholen vorig jaar wel voldoende
scoorden zijn er verder geen negatieve consequenties aan verbonden. We volgen de resultaten halfjaarlijks
en relateren dat altijd aan de verwachtingen op basis van de leerlingkenmerken. Op basis van deze analyses
worden gepaste acties ondernomen.
5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
In het voorgaande schooljaar maakten alle scholen een nieuw schoolplan, waarin, op basis van
een gedegen SWOT-analyse, wordt aangeven waar de prioriteiten voor de komende 4
schooljaren komen te liggen.
Een aantal elementen, die in min of meerdere mate op alle 4 de VPCO-scholen aan bod komen,
zijn al bekend:
 Kindgericht onderwijs
 Vakoverstijgend zaakvakonderwijs, in projecten en thema’s.
Alle middelen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden komen direct ten goede van de
scholen. volgens de schoolscores van het CBS. De schooldirecteur bepaalt in samenspraak met
het team waaraan dit budget wordt besteed.
Het afgelopen jaar waren de middelen €15.359,- en dit budget is ingezet voor extra FTE
onderwijsassistentie en groepsverkleining (formatie).
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
Er zijn twee belangrijke zaken waar we naar kijken met betrekking tot de toelating van
leerlingen op onze scholen.
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1. Als de grondslag en doelstelling van VPCO Tholen e.o. gerespecteerd wordt, staan in
principe voor elke leerling de deuren van de vier VPCO-scholen open. Iedereen die zich
thuis voelt bij onze manier van leven en werken, heten we van harte welkom. Het
gesprek aangaan met anders denkenden op basis van wederzijds respect vinden wij
belangrijk.
2. Er kunnen zaken spelen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de leerling die
buiten onze basisondersteuning vallen. Op dat moment willen we graag kijken wat we
evt. met extra externe ondersteuning wél kunnen bieden. Maar als we ervan overtuigd
zijn dat de benodigde ondersteuning niet (meer) door ons gegeven kan worden, kan
dat een reden zijn om de betreffende leerling niet (meer) toe te laten. Wél zullen we
ons dan tot het uiterste inspannen om een goede onderwijsplek te vinden. Wij nemen
onze zorgplicht daarin serieus.
5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Afgelopen jaar zijn de uitgebreide vragenlijsten verspreid onder alle medewerkers, ouders en
de leerlingen van groep 6 t/m 8. De uitkomsten van deze vragenlijsten zijn per school
geanalyseerd en zijn gebruikt om doelen te formuleren voor het schoolplan en accenten aan te
brengen in het bestaande schoolbeleid en mogelijke bijsturing van het strategisch
meerjarenbeleid van de vereniging.
5.3 Duurzaamheid
5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar
Niet van toepassing.
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6 Toekomstige ontwikkelingen
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
Elk kind is een uniek schepsel van God. We zoeken naar balans in competentie, autonomie en
relatie. We laten ons bij onze zoektocht naar de talenten van het kind leiden door geloof, hoop
en liefde.
Met het bieden van op verbetering gericht eigentijds onderwijs zijn we proces- én
resultaatgericht, houden we optimaal rekening met de omstandigheden waarbinnen we
moeten werken, en richten het onderwijsleerproces daarop in, zoeken we steeds het verband
tussen onderwijsleerproces en resultaten en zien we dit alles als voorwaarden om optimaal
tegemoet te kunnen komen aan heel het kind. De laatste jaren ligt daarbij de focus op het
kindgerichte onderwijs, waarbij het gemeenschappelijke is dat de ontwikkeling van de
mogelijkheden van alle leerlingen het uitgangspunt is. Vanuit de kindgerichte principes bouwt
iedere school het eigen onderwijs op.
6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
In het kader van de te verwachten nieuwe huisvesting zullen we de medewerkers, ouders en
leerlingen vragen om aan een onderzoek mee te werken.
In het kader van de te verwachten bestuurlijke samenwerking zullen we de leden van de
vereniging vragen om aan een onderzoek mee te werken.
6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg
In 2019 presenteerden de scholen hun vierjaarlijkse schoolplannen, met daarin de accenten die
de scholen de komende jaren zullen gaan leggen. We maken daarvoor gebruik van een nieuw
programma ‘Mijn Schoolplan’, waarin ook de samenhang met het strategisch meerjarenbeleid
van de Vereniging duidelijk is gemaakt.
6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
De verwachtingen zijn dat VPCO Tholen in toenemende mate te maken zal gaan krijgen met
een krappere arbeidsmarkt, waarin meer sprake zal zijn van mobiliteit. Het is dus zaak om een
kwalitatief goed personeelsbeleid te voeren, waarmee VPCO Tholen zich zal kunnen
onderscheiden van andere schoolbesturen en zo een aantrekkelijke werkgever kan zijn.
6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting
Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in ontwikkelingen met betrekking tot de
onderwijshuisvesting in de gemeente Tholen. Voor VPCO Tholen ging dit concreet om de
huisvesting van CNS De Regenboog in Tholen en Jenaplanschool met de Bijbel in Poortvliet.
Zoals het er eind 2019 voorstaat zal er met betrekking tot CNS De Regenboog sprake zijn van
ingebruikneming van een nieuwe Brede School in 2021, waarin samen wordt opgetrokken met
3 andere scholen, een SBO en diverse educatieve partners. Met betrekking tot de
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Jenaplanschool met de Bijbel moet er nog een definitief standpunt worden bepaald (renovatie
op de huidige locatie, of nieuwbouw in een Brede school op een andere locatie). De
verwachting is dat deze besluitvorming in 2020 plaatsvindt, waar de ingebruikname van de
gerenoveerde dan wel nieuwe opgeleverde school in 2021 of 2022 zal plaatsvinden.
Het streven is om in 2020 voor alle kernen binnen de gemeente Tholen helder te hebben wat er
gaat gebeuren met betrekking tot de onderwijshuisvesting. Een en ander zal een plek krijgen in
een Integraal Huisvestingsplan.
6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen
De afgelopen jaren hebben we fors geinvesteerd in een ICT-infrastructur en bijbehorende harden software.
In de toekomst zien we grote investeringen met betrekking tot de huisvesting op ons afkomen.
Zo zal voor CNS De Regenboog en de Jenaplanschool het complete meubilair worden
vervangen, evenals het speelmateriaal in het buitenterrein.
6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
Met de wijziging in huisvesting zal VPCO Tholen ook participeren in investeringen in
duurzaamheid. Dat kan zijn op het begied van PV-panelen, maar ook in het aanschaffen van
hoogwaardige vloerafwerking, waardoor op onderhoud en schoonmaak kan worden bezuinigd.
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6.2 Continuïteitsparagraaf
6.2.1 A.1 Kengetallen t, t+1, t+2 en t+3

Personele bezetting in FTE:
Bestuur/Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,68
26,98
3,93

4,13
26,16
4,29

3,90
27,50
4,50

3,90
27,00
4,50

3,70
26,00
4,50

3,70
26,00
4,50

3,70
26,00
4,50

Het aantal leerlingen van de VPCO Tholen e.o. vertoonde vanaf 2014 een lichte stijging. Vanaf
2020 verwachten we een daling. Per 1-10-2019 telde de vereniging 422 leerlingen. In
onderstaand overzichten staan de leerlingenaantallen op 1-10 vanaf 2002, totaal en per school,
met een prognose tot 2029.

Leerlingprognose
kompas

430 440

445 438

424

412

246

426 417

398 398 392

232 238 242

218

377

390 401

413 420 422 402

vpco

393 394
365 355

206 209 200 208 217 213 211 210 208 209

219 210

348 341 343 344 344

205 202 199 200 200 200

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

regenboog

97 100 107 98 94 88
94 101 93 92 90 85 86 89
84 80 83
83 83 82 80 78 80 80
81
72
69 70 70
63 65 66 64 61 57 53
61
58
55
53
51
45 50
44 46 43
43 41 35 33 34 43 41 39 38 41 40 40
39
30 27 28 36 40 38 40 37 33 34 32 23 30 38 38
29 26 25 24 24 24 24
2005

107 102

2004

94

jenaplan

457

273 265 265

2002

253 257

ark

We verwachten dat we de evt. inkrimping van het personeelsbestand kunnen opvangen met
natuurlijk verloop en -zo nodig- het plaatsen van boventallig personeel in de bovenschoolse
vervangingspool.
6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting t, t+1, t+2 en t+3
Uitgaande van de gerealiseerde balans ultimo 2019 luidt de meerjarenbalans en -begroting over de jaren 2020
t/m 2024 als volgt:
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MEERJARENBALANS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste Activa
Immaterieel
Materieel
Financieel

262.522
30.494

196.061
30.494

322.436
30.494

248.136
30.494

372.463
30.494

299.706
30.494

TOTAAL VASTE ACTIVA

293.016

226.555

352.930

278.630

402.957

330.200

364.480
837.563

364.480
988.427

364.480
916.543

364.480
977.003

364.480
810.799

364.480
773.536

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

1.202.043

1.352.907

1.281.023

1.341.483

1.175.279 1.138.016

TOTAAL ACTIVA

1.495.059

1.579.462

1.633.953

1.620.113

1.578.236 1.468.216

Eigen Vermogen

1.193.072

1.277.475

1.331.966

1.318.126

1.276.249 1.166.229

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Overige (private) reserves/fondsen

792.338
158.805
241.929

876.741
158.805
241.929

931.232
158.805
241.929

917.392
158.805
241.929

875.515
158.805
241.929

765.495
158.805
241.929

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

62.262
5.992
233.733

62.262
5.992
233.733

62.262
5.992
233.733

62.262
5.992
233.733

62.262
5.992
233.733

62.262
5.992
233.733

1.495.059

1.579.462

1.633.953

1.620.113

2019

2020

2021

2022

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Baten in opdracht van derden
Overige baten

2.845.031
40.484
0
230.151

2.834.656
32.750
0
46.500

2.795.977
32.750
0
46.500

2.786.068
32.750
0
46.500

2.806.776 2.782.588
32.750
32.750
0
0
46.500
46.500

TOTAAL BATEN

3.115.666

2.913.906

2.875.227

2.865.318

2.886.026 2.861.838

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2.585.221
63.351
-116.935
320.405

2.357.827
66.461
91.355
313.860

2.341.896
73.625
91.355
313.860

2.374.643
74.300
116.355
313.860

2.407.015 2.436.886
75.673
72.757
131.355
148.355
313.860
313.860

TOTAAL LASTEN

2.852.042

2.829.503

2.820.736

2.879.158

2.927.903 2.971.858

263.625

84.403

54.491

-13.840

-41.877

-110.020

144

0

0

0

0

0

263.769

84.403

54.491

-13.840

-41.877

-110.020

Balans

Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide Middelen

Totaal Passiva
MEERJARENBEGROTING

1.578.236 1.468.216
2023

2024

Staat/Raming van Baten en Lasten
BATEN

LASTEN

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat
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Toelichting op de meerjarenbegroting:
1. Algemeen uitgangspunt:
Alle baten komen in principe ten goede van de scholen. Alleen wat nodig is wordt afgeroomd naar
bovenschools.
2. Baten:
a. Rijksbijdrage (lumpsum)
i. Toename tov 2019 vanwege
1. hoger ll-aantal
2. verhoging PAB-budget (Personeel en arbeidsmarktbeleid, waaronder middelen
werkdrukverlichting)
ii. Loonindexatie is al meegenomen in beschikbare baten
iii. Middelen vanuit SWV zijn o.b.v. leerling-gegevens van november 2019 zo realistisch
mogelijk begroot.
b. Overige overheidsbijdragen
i. OZB
ii. Vergoeding gymvervoer (bus)
c. Overige baten
i. Ouderbijdragen
3. Lasten:
a. Personele lasten
i. Twee buffers bovenschools:
1. Onvoorzien personeel: € 25.000
2. 2,5 % loonontwikkeling (cao) € 55.000
b. Afschrijvingen
i. Rekening gehouden met investeringen ivm nieuwbouw Tholen (2021) en Poortvliet
(2023)
c. Huisvestingslasten
i. Dagelijks onderhoud verhoogd
ii. Dotatie voorziening onderhoud voor 3 scholen op 0 (dit in overleg met accountant)
iii. Dotatie voorziening onderhoud Regenboog vanaf 2022 op 25.000 en Jenaplan vanaf
2023 op 15.000
d. Overige instellingslasten
i. Ouderbijdragen
ii. Overige kosten
e. Leermiddelen
i. OLP (verbruiksmateriaal)
ii. ICT (hardware)
iii. Licenties en software
4. Onderhoudsvoorziening en reserves:
a. Voorziening onderhoud (+/- 235.000) eind 2019 laten vrijvallen (behalve Kompas)
i. Ark: (47.000)
ii. Jenaplan: (43.000)
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iii. Regenboog: (90.000)
b. Positief resultaat 2019 + 2020 wegzetten in bestemmingsreserves nieuwbouw:
i. Duurzaamheidsmaatregelen (bijv. extra zonepanelen)
ii. Extra investeringen aan de voorkant om lagere exploitatie te halen (bijv. rubberen
vloeren)
iii. Investeringen in speeltoestellen en meubilair
c. Geschatte investeringen
i. Kompas (?)
ii. Ark (2025)
iii. Jenaplan (2023)
iv. Regenboog (2021)
1. LL en LK meubilair:
100.000 (verwerkt in de afschrijvingen)
2. Buitenterrein:
60.000 (verwerkt in de afschrijvingen)
3. Bijdrage bouwkosten: 40.000 (verwerkt in de afschrijvingen)
5. Voorlopige conclusies
a. Vermogenspositie van VPCO zal in een periode van 6 jaar flink wijzigen, als we uitgaan van 4
gewijzigde huisvestingssituaties.
i. Dat is niet erg: we hebben jaren lang gespaard om investeringen te doen in meubilair en
gebouwen. Dat geld ligt niet voor niets ‘op de planken’.
b. Door de verwachte leerlingdaling zien we vanaf 2022 een structureel tekort ontstaan, m.n. in de
personele lasten. Bij gelijkblijvende bekostiging en o.b.v. de huidige leerlingprognoses zullen we
in 2024 het personeelsbestand met +/- 2,0 FTE hebben moeten laten inkrimpen, waarbij we
goed zullen kijken op welk organisatieniveau (CvB/Dir/Op/OOP) dit het beste kan gebeuren. Op
dit moment is de verwachting dat dit grotendeels via natuurlijk verloop kan gebeuren.
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
2019

NAAM ORGANISATIE
WERKGEVERNUMMER

VPCO Tholen
40794

1

Inhoud
Algemeen.............................................................................................................................................................. 3
Taken en bevoegdheden ...................................................................................................................................... 4
Verslag over afgelopen jaar.................................................................................................................................. 5

2

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 2018 wordt het College van Bestuur gevormd door:

Naam
Functie
Overige (neven)functies
D.J.M.W. van der Kooij Voorzitter Dirigent Gospelkoor Polyhymnia (Onbezoldigd)
De Raad van Toezicht bestaat in 2019 uit de volgende leden:

Naam

Functie in RvT

Overige (neven)functies

H. Veldhuis

Voorzitter

J.P. Mostert

Secretaris

Manager Business Development bij Sweco Nederland
Lid Commissie Geo-Informatie Infrastructuur van de Nederlandse
Commissie voor Geodesie
Lid Commissie Informatie Beleid en Infrastructuur van GeoBusiness
Nederland
Lid Advisory Board Wuhan-Delft Joint Research Centre
Directeur van Stichting Gave te Harderwijk
Voorzitter a.i. van Vereniging 'Dit Koningskind" te Utrecht

R. Zandijk
A. Schippers
T. Geluk
K.J. Grin

Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Maatschappelijk werker + OR-lid bij MEE
RTD manager Simcenter Engineering & Consulting
KIVI – werkgroep Maintenance – Bestuurslid
Duurzaamheidskring Tholen – Bestuurslid
RTC Brielle: Manager Sales & Operations
RES Brielle: Commercieel Directeur
RAS Brielle: Commercieel Directeur

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.
3

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.
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.
De leden van de RvT krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
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Verslag over afgelopen jaar
De RvT is in 2019 zeven keer bij elkaar geweest:
• 18-02
o Agenda:
▪ Ontmoeting met GMR
▪ Strategisch meerjarenbeleid
• 13-05
o Agenda:
▪ Ontmoeting met accountant met betrekking tot JR 2018
▪ Bestuurlijke toekomst VPCO
▪ Huisvesting
▪ Voorbereiding ALV
▪ ICT-meerjarenbeleid / AVG
• 27-05
o Agenda:
▪ ALV
• 24-06
o Agenda:
▪ Bestuursrapportage Q1
▪ Onderwijsresultaten
▪ Organisatieontwikkeling
▪ Huisvesting
• 16-09
o Agenda:
▪ Jaarplanning
▪ Bestuursrapportage Q2
▪ Evaluatie afgelopen VJP
▪ Presentatie nieuw VJP
o Besluiten:
▪ Jaarplanning wordt vastgesteld
▪ Evaluatie VJP wordt vastgesteld
▪ VJP wordt vastgesteld
• 04-11
o Agenda:
▪ Ontmoeting met schooldirecteuren en presentatie van de schooljaarplannen
▪ Bespreken toetsresultaten
▪ Huisvesting
▪ Bestuursrapportage Q3
• 16-12
o Agenda:
▪ Huisvesting
▪ Begroting
▪ Meerjarenbegroting
o Besluiten
▪ Begroting 2020 wordt goedgekeurd.
▪ MJB 2020-2024 wordt goedgekeurd.
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Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, Tholen e.o.
KENGETALLEN

2019

2018

5,14

4,67

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

79,80

62,62

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

83,97

82,30

8,47

3,25

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

32,71

25,77

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

38,29

34,19

Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten
* 100 %)

-4,10

3,65

Materiële lasten / totale lasten (in %)

9,36

16,14

Personele lasten / totale lasten (in %)

90,64

83,86

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

9,36

16,14

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

90,64

83,86

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Liquiditeit
Het kengetal geeft 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.
Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen 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. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit 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
jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Als
ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 300
aangehouden.
De 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: algemeen 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 8 jaar.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Waardeveranderingen worden
verantwoord in de staat van baten en lasten.
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Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa 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 en overlopende activa. De vorderingen en overlopende
activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is
aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden
niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Per 31 december 2019 is een bestemmingsreserve gevormd i.v.m. de extra bekostiging ad € 41.685 die
in december 2019 is ontvangen in het kader van de Regeling Bijzondere aanvullende bekostiging PO en
VO 2019. (Staatscourant 64683 d.d. 28-11-2019)
Het bedrag is bestemd voor de extra loonkosten die in februari 2020 zijn uitgekeerd als uitvloeisel van
de eenmalige salarisbetalingen zoals overeen gekomen in de cao 2019-2020.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.
De "Reserve schoolfonds" en de "Reserve fonds vereniging" 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 de reserve c.q. het fonds.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een
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looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 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 1 %. Voor instellingen met een aantal FTE van 50 of meer
wordt gerekend met € 825 per FTE.
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
ingezet. 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 1% (gebaseerd op het
model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 40 jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt
ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
De tot op heden ontvangen investeringssubsidies die dienen ter dekking van afschrijvingslasten van
materiële vaste activa in de volgende jaren zijn ook opgenomen onder de langlopende schulden. In de
jaarrekening 2016 waren deze nog verantwoord onder de kortlopende schulden; in de vergelijkende
cijfers is dit aangepast.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
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Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Geoormerkte OCW-subsidies
(doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten
verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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 instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. 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.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2019 is 97,8%. Per ultimo 2018 was deze 97%.
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Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil. De instelling loopt geen
prijsrisico's. De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende
schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
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.
De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

14.273
63.156
139.166
45.927

16.088
69.439
114.767
52.508

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

1

262.522
Financiële vaste activa
Waarborgsommen
Fietsenproject

252.801

2
30.411
83

36.750
333
30.494

37.083

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Vordering op samenwerkingsverband
Overige vorderingen

Liquide middelen

3
124.568
33.372
21.803
184.737

4
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117.777
37.999
0
64.412
364.480

220.188

837.563

973.964

1.495.059

1.484.036
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

792.338
400.734

655.909
273.394

PASSIVA
Eigen vermogen

5

Algemene reserve
Bestemmingsreserve privaat

1.193.072

Voorzieningen

929.303

6

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

50.262
12.000

58.211
233.875
62.262

Langlopende schulden

292.086

7

Overige langlopende schulden

5.992

6.820
5.992

Kortlopende schulden

6.820

8

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31.482
90.462
27.426
15.360
69.003
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30.747
99.456
25.575
26.253
73.797
233.733

255.828

1.495.059
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

2.845.031
40.484
230.151
3.115.666

2.722.826
42.827
49.600
2.815.253

2.625.437
33.116
59.679
2.718.232

2.585.221
63.351
-116.935
320.405
2.852.040

2.325.378
64.200
122.817
285.455
2.797.850

2.205.541
52.207
95.908
276.273
2.629.929

263.625

17.403

88.303

132
-11
144

-1.000
-1.000
0

147
0
147

263.769

17.403

88.450

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2019
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.
2019
€

2018
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

263.625

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

63.351
-229.824

88.303

52.207
34.595
-166.473

Veranderingen in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-144.292
-22.094

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

-15.682
33.045
-166.387

17.364

-69.234

192.469

132
11

Kasstroom uit operationele activiteiten

86.802

147
0
144

147

-69.091

192.616

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Mutaties leningen u/g
Overige investeringen in financiële vaste activa

-73.072
6.339
250

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-73.190
-1.200
250
-66.483

-74.141

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutaties langlopende schulden

-828

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

-828
-828

-828

-136.401

117.646

973.964
-136.401

856.317
117.646
837.563
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA
31-12-2019
€

31-12-2018
€

1 Materiële vaste activa
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

14.273
63.156
139.166
45.927
262.522

Technische
zaken
€

Meubilair

ICT

€

€

16.088
69.439
114.767
52.508
252.801

OLP en
apparatuur
€

Totaal

€

Boekwaarde 31 december 2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

25.800 194.634 352.545 258.211 831.191
-9.712 -125.195 -237.778 -205.704 -578.389

Boekwaarde 31 december 2018

16.088

69.439

114.767

52.508

252.801

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
-1.815

1.300
-7.583

65.642
-41.244

6.129
-12.709

73.072
-63.351

Mutaties boekwaarde

-1.815

-6.283

24.399

-6.580

9.721

Boekwaarde 31 december 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 31 december 2019

25.800 195.934 418.188 264.340 904.262
-11.527 -132.778 -279.022 -218.413 -641.740
14.273

63.156

139.166

45.927

262.522

Afschrijvingspercentages
Vanaf
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

5,88
5,00
5,00
12,50
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsommen
Fietsenproject

Waarborgsommen
Waarborgsom

Fietsenproject
Fietsenproject

30.411
83
30.494

36.750
333
37.083

30.411
30.411

36.750
36.750

83
83

333
333

Afschrijvingsstaat Financiële vaste activa
Boekwaarde
01-01-2019
€
Waarborgsommen
Fietsenproject

36.750
333
37.083
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Investeringen
en verstrekte
leningen
€
-6.339
0
1.200

Desinvestering
en afgeloste
leningen
€
0
-250
-250

Boekwaarde
31-12-2019
€
30.411
83
30.494
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

3 Vorderingen
Ministerie van OCW
Vordering op samenwerkingsverband
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

Ministerie van OCW
OCW vergoeding personeel

Overige vorderingen
Vervangingsfonds inzake salariskosten
Overige vorderingen
Te vorderen transitieverg. UWV <1jaar

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

124.568
21.803
184.737
33.372
364.480

117.777
0
64.412
37.999
220.188

124.568
124.568

117.777
117.777

1.821
14.623
168.294
184.737

24.468
39.944
0
64.412

0
33.372
33.372

7.625
30.374
37.999

31-12-2019
€

31-12-2018
€

4 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden

Kasmiddelen
Kassen

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening scholen
Spaarrekening bestuur
Spaarrekening scholen
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2.601
834.961
837.563

2.473
971.490
973.964

2.601
2.601

2.473
2.473

136.373
36.116
653.707
8.765
834.961

265.267
39.732
657.726
8.764
971.490
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PASSIVA
5 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo
01-01-2019

Resultaat

Overige
mutaties

Saldo
31-12-2019

655.909

136.429

0

792.338

26.663
0
26.663

90.457
41.685
132.142

0
0
0

117.120
41.685
158.805

51.573
195.158
246.731

-970
-3.832
-4.802

0
0
0

50.603
191.325
241.929

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

273.394

127.340

0

400.734

Eigen vermogen

929.303

263.769

0

1.193.072

Algemene reserve

Bestemmingreserves publiek (A)
Verduurzaming schoolgebouwen
Bestemmingsreserve aanvull.bekostiging

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds
Reserve fonds vereniging

Saldo
01-01-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo
31-12-2019

31.733
26.478
58.211

0
4.970
4.970

-1.733
0
-1.733

-742
-10.444
-11.186

29.258
21.004
50.262

233.875
233.875

0
0

-15.267
-15.267

-206.608
-206.608

12.000
12.000

292.086

4.970

-17.000

-217.794

62.262

6 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea
Duurzame inzetbaarheid

Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

Toelichting voorzieningen:
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De voorzieningen bestaat uit een kortlopend, middel- en langlopend gedeelte.
Jubilea
Uitsplitsing:
Kort < 1 jaar
Middellang 1-5 jaar
Langlopend > 5 jaar

€
4.721
6.002
18.534
29.258

Duurzame
Onderhoud
inzetbaarheid
21.004
21.004

0
12.000
0
12.000

- 53 -

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, Tholen e.o.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

7 Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

5.992
5.992

Boekwaarde
01-01-2019
€
Vooruitontv. inv.subs. gemeente

6.820
6.820
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Mutaties
2019
€
-828
-828

Boekwaarde
31-12-2019
€
5.992
5.992

6.820
6.820

Looptijd
> 1 jaar
€
3.120
3.120

Looptijd
>5 jaar
€
2.873
2.873
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

8 Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden
Schuld wachtgelders

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente
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31.482
90.462
27.426
15.360
69.003
233.733

30.747
99.456
25.575
26.253
73.797
255.828

78.270
12.192
90.462

85.764
13.692
99.456

13.542
1.819
15.360

21.886
4.366
26.253

68.175
828
69.003

72.969
828
73.797
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Model G Specificatie posten OCW

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

Toewijzing

Bedrag
Ontvangen
toewijzing t/m
verslagjaar

Kenmerk datum

totaal

EUR

EUR

0

0

Prestatie afgerond?

Ja
Nee
(aankruisen wat van toepassing is)

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Bedrag
Ontvangen Totale lasten Te verrekenen ultimo
verslagjaar
toewijzing t/m
verslagjaar

Kenmerk datum

totaal

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Saldo nog te
Bedrag
Saldo
Toewijzing toewijzing 01-01-2019

Omschrijving

Kenmerk datum

totaal

Ontvangen
in
Lasten in Totale lasten
verslagjaar verslagjaar
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Onderwijsachterstanden aanvull.bekostigg
Aanvullende bijzondere bekostiging 2019
Overige subsidies Ministerie van OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: vergoeding gymnastiekvervoer
Gemeente: subsidie schoolbegeleiding
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
OCW Subs verv.kst schoolleiders po
OCW Subs. tegemoetkoming herintreders

Overige baten
Baten schoolfonds
Baten cluster-2 (Auris)
Provincie Zeeland verkeerstrainingssubsi
Overige baten personeel
Contributie leden
Overige baten, ontvangst transitievergoeding
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1.775.350
408.043
456.361
81.626
6.611
41.685
-8.180
83.533
2.845.031

1.713.816
407.962
432.960
79.698
0
0
0
88.390
2.722.826

1.711.124
398.693
368.952
74.769
0
0
-25.918
97.815
2.625.437

0
10.000
12.996
2.400
828
11.760
2.500
40.484

9.750
7.500
13.000
0
817
11.760
0
42.827

0
10.000
10.209
298
849
11.760
0
33.116

49.193
10.688
0
1.901
75
168.294
230.151

40.500
9.000
0
0
100
0
49.600

41.979
8.063
558
8.869
88
123
59.679
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten schoonmaak
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskn verv.pers.e/r Rechtspos.verlof
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
Salariskosten seniorenregeling
Bijdrage personeel collectief IPAP
Salariskosten ouderschapsverlof
Opname onbetaald verlof
Salariskosten vervangingspool
Transitievergoeding ziek uit dienst
Salariskosten t.l.v. projecten
Sal. kosten Plusklas niet gemeente
Werkkosten via PSA
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten
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1.835.786
406.055
268.271
149.006
-73.897
2.585.221

2.205.078
0
0
120.300
0
2.325.378

1.666.737
397.287
224.462
148.181
-231.126
2.205.541

374.410
1.772.518
93.101
46.512
42.728
3.439
143
36.057
21.904
28.216
-8.746
12.534
-223
0
81.324
0
5.217
977
-406.055
-268.271
1.835.786

371.299
1.639.697
77.344
46.115
0
0
0
39.310
0
35.013
-5.500
0
0
0
0
0
0
1.800
0
0
2.205.078

327.395
1.530.730
90.951
31.273
168.568
2.042
13.346
38.486
12.625
47.608
-7.637
1.728
-476
20.818
0
8.148
0
2.881
-397.287
-224.462
1.666.737

406.055
406.055

0
0

397.287
397.287

268.271
268.271

0
0

224.462
224.462
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Realisatie
2019
€
Overige personele lasten
Personele kosten op contractbasis
Nascholing
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarh
Overige personeelskosten
Werkkosten via FA

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

11.523
64.650
15.580
-742
4.970
-10.444
58.207
5.261
149.006

0
67.000
16.000
0
4.000
0
28.000
5.300
120.300

9.520
47.556
17.484
4.960
20.835
-1.764
41.262
8.327
148.181

-73.897
-73.897

0
0

-231.126
-231.126

Personeelsbezetting
2019
Gemiddeld
aantal FTE's
DIR
OP
OOP

4,13
26,16
4,29
34,59
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2018
Gemiddeld
aantal FTE's
3,68
26,98
3,93
34,59
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WNT-verantw oording 2019
De WNT is van toepassing op VPC O Tholen te Tholen.
Het voor de vereniging toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 115.000
Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.
Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.
Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse A.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grand van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt.
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

D.J.M.W. van
der Kooy

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter C ollege
01/01-31-12

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte)

1,00

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 72.531

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.203

Bezoldiging

€ 84.734

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 115.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

€0

Totaal bezoldiging

€ 84.734

Reden w aarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

D.J.M.W. van
der Kooy
Voorzitter C ollege
01/01-31/12
0,71
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 51.052
€ 7.591

Subtotaal

€ 58.643

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 78.625

Bezoldiging

€ 58.643
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1d. Topfunctionarissen en alsmede degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

H. Veldhuis
J.P. Mostert
R. Zandijk
T. Geluk
K.-J. Grin
A. Schippers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

3. Overige rapportverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2019
€
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Vrijval voorziening onderhoud
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Overige huisvestingslasten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

1.815
7.583
41.244
12.709
63.351

1.810
7.440
41.880
13.070
64.200

1.815
7.458
30.495
12.440
52.207

400
0
-206.608
9.252
44.559
18.258
7.570
3.105
6.529
0
-116.935

550
45.867
0
0
40.000
20.750
7.400
3.750
4.500
0
122.817

41
14.749
0
4.486
39.869
19.459
8.314
3.105
5.734
150
95.908

52.005
2.616
6.561
4.107
8.229
73.517

48.000
1.000
7.000
3.550
4.700
64.250

53.014
556
7.163
5.054
3.056
68.842

3.204
3.204

1.700
1.700

206
206

633
13.127
0
0
1.389
9.324
493
12.263
3.252
7.391
5.898
0
50.163

1.000
7.800
100
800
1.450
7.300
550
900
4.150
7.000
5.250
9.750
40.500

954
9.491
0
0
1.567
9.309
1.012
522
4.284
5.635
4.534
0
40.113

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

Overige
Representatiekosten
Contributies
Excursies / werkweek / sport
Medezeggenschap
Aansluiting radio / TV
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Overige gemeente
Lasten schoolfonds
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Realisatie
2019
€
Jaarafsluiting
Overige uitgaven
Vervoer leerlingen

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

1.547
6.635
13.505
125.619

2.000
5.500
12.500
106.550

1.478
11.416
13.594
103.908

44.713
51.727
21.625
118.065

46.600
56.000
10.355
112.955

44.327
47.041
11.949
103.317

320.405

285.455

276.273

132
132

-1.000
-1.000

147
147

-11
-11

-1.000
-1.000

0
0

144

0

147

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten

Financiële lasten
Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Onderzoek jaarrekening (*)
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

6.561
0
0
0

7.000
0
0
0

7.163
0
0
0

Totaal accountantslasten

6.561

7.000

7.163

Specificatie honorarium
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Model E
Model E: Verbonden partijen
Naam

Juridische Statutaire
Vorm

C ode

zetel activiteiten

2019

Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs
Oosterschelderegio (PO 2902)

Stichting

Goes

4

Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname C onsolidatie
Vermogen

jaar

31-12-2019

2019

EUR

EUR

Ja/Nee

%

n.b.

n.b.

Nee

0

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Konica Minolta:
Huurovereenkomst voor kopieerapparaten met ingangsdatum januari 2016, 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:
- Het Kompas € 145,03
- De Ark
€ 145,05
- Poortvliet € 145.05
- Regenboog € 531.94
Totaal € 967,07
Energieovereenkomst met Energie voor scholen, dit betreft een meerjarencontract van 2015-2020 en er is al ingetekend voor 2021-2025.
(commitmentverklaring)
Betreft DVEP Facturering vind plaats per kwartaal, totaal € 4.170.
De verdeling per school is :
Het Kompas € 267
De Ark
€ 471
Poortvliet
€ 867
Regenboog € 2.565
En tevens Eneco facturering vind plaats per maand, totaal € 2.152
De verdeling per school is :
Het Kompas € 381
De Ark
€ 462
Poortvliet
€ 617
Regenboog € 692
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs te Tholen betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs
wordt 'op afstand' gegeven.
Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit
moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal
zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt
doorbetaald.
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B 12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € 263.769 als volgt over de reserves.
2019
€
Resultaat algemene reserve
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat

136.429

Verduurzaming schoolgebouwen
bestemm.reserve aanvull.bekost
bestemmingsreserve publiek (A)
reserve schoolfonds
reserve fonds vereniging
bestemmingsreserve privaat (B)
bestemmingsreserve (A+B)

90.457
41.685
132.142
-970
-3.832
-4.802
127.340

Resultaat Eigen vermogen

263.769
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B13 ONDERTEKENING JAARVERSLAG

Opgesteld door het College van Bestuur te Tholen d.d. 18 mei 2020

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 2020

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5
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