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~~ Voorwoord

Beste lezer,

Jaarlijks leggen we als Vereniging PCBO Rijnsburg verantwoording af aan allen, die op

eigen wijze, betrokken zijn bij onze vereniging. Voor het verslag over 2020 maken we
gebruik van de digitale tool van de PO-raad, waarmee we u een volledig en tevens
bondig bestuursverslag presenteren.

Het jaar 2020 stond mondiaal in het teken van een pandemie. Voor de PCBO-scholen

betekende dat meerdere keren schakelen tussen fysiek onderwijs in de school of
onderwijs op afstand, waarbij de leerlingen thuis zijn. In een jaar tijd heeft het
onderwijs een enorme ontwikkeling doorgemaakt waarbij we steeds beter in staat zijn

om ook op afstand kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de leerlingen die aan ons

toevertrouwd zijn.

We zijn trots op al onze medewerkers die in deze roerige tijden met volle inzet
aandacht blijven geven aan de ontwikkeling van de kinderen. In 2020 ging dat
regelmatig anders dan gepland en bedacht. Tegelijkertijd werd in politiek en media
vooral gediscussieerd over de vermeende achterstanden die leerlingen oplopen als

gevolg van onderwijs op afstand. Bij PCBO Rijnsburg maken we waar mogelijk gebruik
van subsidiemogelijkheden om achterstanden op te sporen en aan te pakken. We zijn
ons er echter ook van bewust dat kinderen zich in deze tijden wel degelijk ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om kinderen te waarderen en stimuleren in wat ze wel leren
en rekenen kinderen niet af op resultaten die anders uitpakken dan gepland was.
Onder andere wordt dit zichtbaar in kansrijke advisering naar het voortgezet

onderwijs.

Bij werving en selectie van personeel is ook in 2020 gebleken dat de krapte op de
arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel een voortdurende zorg is. De continuïteit van

het onderwijs staat bij vervanging en bij invulling van vacatures onverminderd onder

druk, We zien dat regelmatig noodmaatregelen nodig zijn omdat geen vervanging
beschikbaar is bij verlof of verzuim. Voor medewerkers die op allerlei manieren toch de
voortgang van het onderwijs organiseren betekent dit een toename van werkdruk
waardoor kans op uitval verder toeneemt. Voor de continuïteit van dit onderwijs kan dit
op termijn bedreigend zijn. Het vraagt ook om verdere doordenking en

professionalisering van personeelsbeleid.
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We verwachten dat dit bestuursverslag zijn weg vindt binnen de organisatie en voor
externen een bruikbare bron van informatie kan zijn. We nodigen u als lezer ook van
harte uit op het verslag te reageren en de dialoog met ons aan te gaan met het oog op
een zich blijvend ontwikkelende organisatie.

Rijk van Ommeren, directeur-bestuurder
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— l. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie, visie en kernactiviteiten

PCBO Rijnsburg: waar nieuwsgierigheid kennis wordt, leerlingen gelijk, maar niet
hetzelfde zijn en plezieren leren hand in hand gaan.

Op de scholen van PCBO Rijnsburg leren de kinderen voor het leven. De

maatschappelijke opdracht die wij zien voor de school is het ontwikkelen en stimuleren
van waarde(n)vol burgerschap bij leerlingen. Natuurlijk geven wij kinderen de kennis en
vaardigheden mee die ze nodig hebben om zich staande te houden in de samenleving

en stimuleren wij talentontwikkeling. Maar bovenal helpen we hen om de eigenheid,

het vertrouwen, het respect en het verantwoordelijkheidsbesef te ontwikkelen
waarmee ze een positieve bijdrage aan een menswaardige wereld kunnen leveren. De
basis daarvoor is voor ons het geloof in de onvoorwaardelijke liefde van God. Die

inspireert ieder van ons op zijn of haar eigen manier om kinderen het vertrouwen mee
te geven dat ze geliefd en gekend zijn, dat ze zich op hun eigen manier mogen

ontwikkelen en daarbij ook fouten mogen maken.

Visie

Uitgangspunt is dat de leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen

leerproces en talentontwikkeling wordt gestimuleerd. De rol van de leerkracht is

cruciaal en de sleutel tot kwaliteit. Zijn inbreng en eigenaarschap is een voorwaarde

om plannen om te zetten in concreet gedrag.

Belangrijk uitgangspunt van PCBO is dat we de hoge kwaliteit van onderwijs willen
waarborgen. We kiezen voor meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid

met externe partijen. Leerkrachten richten zich op het volledig benutten van hun
kerntaak. ICT wordt ingezet ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de
lessen.

We geloven dat een goede invulling van de relatiedriehoek tussen leerlingen,
leerkrachten en ouders zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich

optimaal ontwikkelen.

Strategisch beleidsplan
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Vanuit 6 overtuigingen zijn in het strategisch beleidsplan 2019-2023 6 ambities
geformuleerd,

Overtuiging: een gedegen kennisfundament is voorwaarde om verder te kunnen
bouwen. Ambitie l: Ons onderwijsaanbod biedt een goede basis.

Overtuiging: betrokken ouders leveren voor kind, ouder en leerkracht een win-win

situatie op. Ambitie 2: Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving voor ouders
en kinderen.

Overtuiging: ieder mens heeft talenten. Ambitie 3: Onze leeromgeving biedt ruimte
voor brede talentontwikkeling.

Overtuiging: de ontwikkeling van leerlingen loopt van 0-12 jaar. Ambitie 4: We

spelen in op een veranderende maatschappij.

Overtuiging: de school is een oefenplaats voor de samenleving. Ambitie 5: Onze

leerlingen ontwikkelen zich tot waardevolle burgers.

Overtuiging: De rol van de leerkracht blijft cruciaal. Ambitie 6: We geven invulling
aan goed werkgeverschap.

Klik hier voor het Strategisch beleidsplan.

Toegankelijkheid & toelating

De toelating van leerlingen is geregeld in het leerlingenstatuut. In het

schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school de mate waarin ondersteuning aan

leerlingen geboden kan worden. Het leerlingenstatuut en het SOP zijn terug te vinden
op de website van de school/vereniging.

PCBO Rijnsburg spant zich in om zo veel als mogelijk leerlingen te plaatsen bij een van

haar scholen. Wanneer er meer dan 30 nieuwe leerlingen zijn ingeschreven voor een
school, zit de school vol. We bieden dan ouders een plek aan op een andere school, die
nog niet vol zit. Hiertoe hanteren we een plaatsingsbeleid. Continuïteit en kwaliteit van

elke school wordt hierdoor maximaal blijvend benut. Schommelingen in

personeelsbestand, huisvesting en financiële middelen worden hiermee grotendeels
voorkomen. Het belang van de gehele organisatie is hiermee gediend en daarmee het
belang van de leerlingen.

ter ide tie
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1.2 Organisatie

Contactgegevens

PCBO Rijnsburg

Bestuursnummer 80095

Postbus 153, 2230 AD Rijnsburg

071-4097780

info@staf.pcborijnsburg.nl

www.pcborijnsburg.nl

Bestuur

Naam

R.C.van
Ommeren

Functie

directeur-bestuurder

Overzicht scholen

Naam school Website schoof

Nevenfuncties (betaald en
onbetaald)

adviseur/interimdirecteur bij Rijk
Advies (bezoldigd), lid kernteam
pionierskerk het Baken Woerden
(onbezoldigd)

Link Scholenopdekaart.nl

Aandachtsgebied
en/of commissies
(optioneel)

De Wegwijzer https:,//dewegwijzer,pcborijnsburg.ni http5;/./scholenopdek3art.nl/bas!sscholen,/r'jnsburg/8447/protestants<hristeiijke-bas!3school-de-wegwi|2er/

Julianaschoo! https;//iulianaschooi.pcborijnsbiirg.nl/ https://schoienopdekaart.nl/basisscholerVrSjnsburgA2181/julianaschoo!-riJnsburg/

Emmaschoo! https://emmaschoo!.pcborijnsburg.n!/ https://scho!enopdekaart.nl/bas!sschcilen/r'jnsburg/26093/smmaschooi/

Wilhelminaschoo; h!:tps://wilhelm!naschoo).pcbonjn3burg.n!./ https://scho!enopdekaart.n'/bas)sscholen/rijnsburg,j'12179/koningin-wiiheiminaschoo!-voor-protestants-christeliji<-bssisonclerwijs/

De Schakel hUps:,//descha?(el.pcbori]nsburg.ni/ hEi:ps:/7,scholenopdekaarLni/basisschoien/rijnsbur9/8448/pc-basisschooi-de-schaksl/

Oranje https://oranjenassauschooLpcborijnsburg.n!/ http5:.//5cholenopdei<aart.nl/öas!sscholen./rijnsburg/8449/pc-oranje-nassauschool/
Nassauschooi

Organisatiestructuur

PCBO Rijnsburg wordt beheerd en bestuurd door een vereniging. De vereniging kent

een verenigingsbestuur waarin te onderscheiden zijn: een directeur-bestuurder en een

toezichthoudend deel van het bestuur.

Het betrokken verenigingsbestuur heeft de dagelijkse leiding belegd bij een uitvoerend
directeur-bestuurder. De leiding binnen de verschillende scholen is in handen van een

directeur, ondersteund door een adjunct-directeur en/of bouwcoördinatoren. De

vereniging kent een klein stafbureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van de
directeuren.

/
ter idenïif^atie
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Bestuur PCBO Rijnsburg

s-

ss
löezichthoudende Bestuursleden"

Voorzitter
Audit Commissie & Remuneratie CpmmjissN

M

Intern toezichtsorgaan

-^

ss

Stafbureau

SdwoldH-ecteuren

Naam Functie

Aandachtsgebied
Nevenfuncties (betaald en | en/of commissies
onbetaald) | (optioneel)

F. Heemskerk voorzitter dir./aandeelhouder Fred
Heemskerk Beheer BV

aandachtsgebied
personeel

N. Adegeest vice-voorzitter accountant Deloitte
Accountants BV

aandachtsgebied
financien

A. Ravensbergen secretaris secretaresse,
verliesbegeleiding (bezoldigd
en onbezoldigd)

A.W. Veldman lid registeraccountant
(bezoldigd), lid college van
diakenen protestantse
gemeente Rijnsburg
(onbezoldigd), lid bestuur
Welzijnskwartier Katwijk
(bezoldigd)

aandachtsgebied
financien

C. de Koning - lid
van der Zwart

HRM (bezoldigd) aandachtsgebied
personeel

ter ide
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Klik hier voor het jaarverslag van het Intern Toezicht.

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap

Bij elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een
personeelsgeleding. Vanuit elke school nemen een ouder en een personeelslid deel aan
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), De MR bespreekt zaken die de
school aangaan. De GMR bespreekt zaken die de gehele vereniging of meerdere

scholen van de vereniging aangaan. Voor de GMR en de MR zijn reglementen

opgesteld.

Klik hier voor het jaarverslag van de (G)MR.

Klachtenbehandeling

In 2020 is 1 klacht ingediend bij het bestuur.

De directeur-bestuurder (a.i.) heeft deze klacht met betreffende ouders besproken. Na

overdracht aan de nieuwe directeur-bestuurder is naar aanleiding van de klacht
gesproken met de betreffende schoolleiding en heeft de directeur-bestuurder

terugkoppeling gegeven aan betreffende ouders. Gewezen is op de mogelijkheid de

klacht voor te leggen aan de landelijke commissie. Ouders hebben hiervan geen
gebruik gemaakt.

Governance

Het verenigingsbestuur is in september 2020 gestart met een governancetraject onder

externe begeleiding van Carla Rhebergen van ME+U education. In dit traject besteden
we aandacht aan zowel de zakelijke als persoonlijke kant. Het doel is om de

governance binnen PCBO Rijnsburg te professionaliseren en de visie van het bestuur op

governance te herijken. Hierbij is uiteraard het uitgangspunt dat dit zo goed mogelijk
ondersteunend wordt aan het primaire proces: het onderwijs. We verwachten voor het
einde van het lopende schooljaar onze vorderingen met GMR en het MT te kunnen
bespreken.

Het bestuur heeft besloten om een Audit Commissie en een Remuneratiecommissie in

te stellen. Belangrijkste doel is hiermee de twee aandachtsgebieden Finance en HR
binnen het bestuur als kerntaken te definiëren en expliciet te beleggen bij een aantal

bestuursleden.

ter idep<(fic^tie
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Code Goed Bestuur

In het najaar van 2019 is de vereniging lid geworden van de PO-raad en daarmee is ook

de Code Goed Bestuur voor PO-instellingen van toepassing geworden.

Het managementstatuut zal in 2021 geactualiseerd worden.

Klik hier voor het Manaaementstatuut.

ter ide t
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2. Verantwoording beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit

In het najaar van 2020 is bij PCBO Rijnsburg een interne PLG (professionele

leergemeenschap), bestaande uit medewerkers van verschillende scholen en met

verschillende functies (leraar, IB, directie), gestart. Deze PLG heeft als opdracht om in
2021 te komen tot een verenigingsbreed kwaliteitskader. in het najaar van 2020 is er

een eerste aanzet gedaan waarbij aan de hand van het ROOK-model het begrip
kwaliteit verkend is vanuit de bestaande situatie.

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

• Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?

Goed zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen/ groepen binnen de school,

daar draait het om. Vanuit eenzelfde visie wordt er vanuit de PDCA cyclus het
onderwijskundig gesprek gevoerd op de school. Iedereen is betrokken bij

de schoolontwikkelingen die meer en meer gezamenlijk worden gedefinieerd, 'Regie

pakken op de eigen onderwijskwaliteit'....daar wordt iedereen toe uitgedaagd.

• Hoe houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit?

Cito resultaten worden geanalyseerd door leerkracht en IB. Geven deze een reëel

beeld? Na de groepsbesprekingen volgt teambreed een overleg Datamuur; iedereen is
op deze manier verantwoordelijk voor de gezamenlijke resultaten, Daarnaast zijn er op
iedere school collega's met extra expertise die een expertrol vervullen en een diepere

laag brengen op 'het inzicht in' een bepaald thema/domein.

• Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit?

Collegiale consultaties zijn ingebed in de onderwijspraktijk. In de scholen wordt gewerkt

met werkgroepen/zorggroepen/ontwikkelteams. Ingezette middelen

hierbij: Parnassys, WMK, tevredenheidspeilingen leerlingen, -ouders en

medewerkers, Kanjertraining, Kanvas, DHH, Ouderportaal / Parro, Methodetoetsen en
LVS.

Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit?
ter id if

>

VAN R COUNTANTS

10



De datamuur wordt ingezet. Werkgroepen werken aan jaarplandoelen en nemen het
team mee. Bovenschools verantwoordt de directeur 2x per jaar aan de directeur
bestuurder middels een (half)jaarverslag (Cito opbrengsten en verbeten nterventies uit
het jaarplan). De MR is eveneens actief betrokken, er wordt een open dialoog gevoerd
over doelen en resultaten van het onderwijs.

Vensters voor Verantwoording en hetverenigingsbreed kwaliteitskaderzijn in
ontwikkeling.

Toekomstige ontwikkelingen

De vertaling van strategische ambities naar doelen en planning vindt bij PCBO
Rijnsburg plaats in de schoolplannen en schooljaarplannen. Vanuit de in 2020
opgestarte professionele leergemeenschap wordt een verenigingsbreed kwaliteitskader
ontwikkeld. Daarmee ontstaat een - vanuit het primaire proces vormgegeven -kader
om ook op verenigingsniveau doelen te stellen en ambities te concretiseren.

Onderwijsresultaten

Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele
niveau IF heeft behaald is voor alle scholen van PCBO Rijnsburg ruim boven de
signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en boven het gemiddelde van schoten
met een vergelijkbare schoolweging.

Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau
2F/1S heeft behaald is voor alle scholen van PCBO Rijnsburg ruim boven de
signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en voor 5 van de 6 scholen tevens boven
het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging.

Voor uitgebreide informatie over de resultaten van de scholen zie:
www.scholenopdekaart.nl.

Internationalisering

Is er beleid op het thema internationalisering? Nee

Inspectie

Het inspectiebezoek in 2020 betrof de zgn. compacte variant. Vanwege COVID-19 is het
aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een
analyse van de beschikbare informatie heeft de onderwijsinspectie het onderzoek bij
PCBO Rijnsburg beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur.
Tijdens het onderzoek heeft de onderwijsinspectie samen met het bestuur

ter id tie
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geconcludeerd dat er geen indicaties van risico's zijn bij het bestuur en de

onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar

2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een

later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Klik hier voor het InspectierapDort.

Visitatie

Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats? Nee

Passend onderwijs

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs per augustus 2014 hebben de
scholen zorgplicht. Dat betekent dat ook onze PCBO-scholen ervoor verantwoordelijk

zijn om elk kind een passende plek te bieden. Scholen werken daarvoor samen in

regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs van schoolbesturen voor
regulier en speciaal (basis)onderwijs (cluster 3 en 4).

Binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek is een

ondersteuningsplan opgesteld waarin alle samenhangende voorzieningen voor
ondersteuning zijn beschreven. Voor basisscholen is daarin de basisondersteuning
vastgelegd. Om dit te realiseren ontvangen basisscholen vanuit het

samenwerkingsverband een bedrag per leerling, dat door de scholen op basis van een
bestedingsplan wordt ingezet aan extra ondersteuning in de formatie of extra

ondersteuningsarrangementen die binnen de basisondersteuning vormgegeven kunnen
worden.

Als kinderen extra zorg nodig hebben, kan hiervoor extra ondersteuning vanuit het

zorgteam worden gevraagd en een arrangement worden afgesproken. Dit arrangement

wordt niet uitbetaald in een budget aan de scholen, maar is ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband in uren. Na ieder schooljaar wordt aan het

samenwerkingsverband verantwoording afgelegd over de inzet van het beschikbare

budget.

Onderwijsachterstanden

Naast de extra middelen vanuit het samenwerkingsverband tav passend onderwijs stelt

ook de gemeente Katwijk middelen ter beschikking vanuit het budget

onderwijsachterstanden. Scholen intensiveren de samenwerking met
kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen vanuit het programma Voor- en
Vroegschoolse Educatie. Hiermee wordt meer en meer ingespeeld op de

ketenverantwoordelijkheid van organisaties en worden achterstanden in een vroegtijdig

ter identificatie

VAN REE A(ftÖÜNTANTS
12



stadium gesignaleerd. De centraal ingerichte 0-groepen zijn het 'bad' waarin eventuele

achterstanden al vroegtijdig worden gesignaleerd en opgepakt.

2.2 Personeel & professionalisering

Toekomstige ontwikkelingen

De eisen en verwachtingen die aan het beroep van leraar worden gesteld zijn de
afgelopen jaren hoger komen te liggen. Tegelijkertijd is er een toegenomen krapte op

de arbeidsmarkt waarbij het niet gemakkelijk is om voldoende gekwalificeerde

leerkrachten te vinden. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor talentontwikkeling
binnen het actuele personeelsbestand en om permanente aandacht voor werving en
selectie. Ook vraagt het om het voeren van de dialoog over andere vormen van

organiseren waarbij een breder palet aan functies kan worden ingezet om de

organisatiedoelen te bereiken.

Uitkeringen na ontslag

Er zijn in 2020 geen kosten voor uitkeringen na ontslag.

PCBO Rijnsburg is voornemens in 2021 het personeelsbeleid te verbeteren en de

sturing op HRM te versterken.

Aanpak werkdruk

In 2018 is door de minister met sociale partners een werkdrukakkoord gesloten. Als

gevolg hiervan is ook in 2020 geld beschikbaar gekomen voor werkdruk verminderende

maatregelen. Deze middelen zijn met ingang van schooljaar 2018-2019 voor meer dan
90% binnen onze organisatie ingezet voor extra personeel als onderwijsassistenten en

conciërges. De andere 10 % is ingezet voor materiele zaken in het kader van

werkdrukvermindering. De scholen ervaren daadwerkelijk een positief effect van de
inzet van deze middelen.

Strategisch personeelsbeleid

In 2020 is een start gemaakt met het herijken van het functieboek van PCBO Rijnsburg.
Onder leiding van een extern deskundige projectleider worden alle bestaande en
mogelijk gewenste functies opnieuw beschreven en gewaardeerd.

Prestatieboxaelden

ter iden^ati^)
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De gelden vanuit de bekostiging prestatiebox PO zijn in 2020 onder andere ingezet

voor verdere professionalisering van medewerkers op het gebied van leiderschap,

interne begeleiding en eigenaarschap. Tevens zijn er gelden besteed aan
cultuureducatie en aan programma's om de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen

van de leerlingen te kunnen monitoren. Verder zijn er ook, eventueel vervroegd,

methoden aangeschaft die beter aansluiten op het 'opbrengstgericht werken'.

Werkzaamheden OP het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Op schoolniveau wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de inzet van nieuwe

methodes. Daarnaast ontwikkelen de scholen op maat aangepaste werkwijzen voor de

inzet van ICT in het leerproces. In het schoolplan en jaarplan van de scholen worden

deze werkzaamheden geduid.

In 2020 is bij PCBO Rijnsburg een verenigingsbrede PLG (professionele

leergemeenschap) gestart met als opdracht onderzoek te doen naar inrichting /

verbetering van de verenigingsbrede kwaliteitscultuur. Beoogd is daarmee de kwaliteit

van de afzonderlijke scholen te verbinden. Het ligt in de bedoeling om op meerdere

thema's te gaan werken met PLG's.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Toekomstige ontwikkelingen

In 2020 zijn er geen grote projecten geweest op het gebied van huisvesting. In 2021 zal

er een start gemaakt worden met het proces voor vervangende nieuwbouw van de

Oranje Nassauschool en zal ook duidelijkheid moeten komen over de afwikkeling met

de gemeente Katwijk van de in 2019 opgeleverde nieuwbouw voor de Emmaschool.

In de zomer van 2020 is er een subsidieregeling vanuit de overheid in het leven

geroepen voor verbetering van ventilatie in scholen. De subsidie omvat 30%

financiering van de kosten. Voor meerdere scholen van PCBO hebben we vooralsnog

ingetekend op de subsidieregeling. In 2021 verwachten we meer duidelijkheid over de

wijze waarop in de financiering van de resterende 70% voorzien kan worden.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor de Emmaschool is in 2020 voldaan aan de informatieplicht energie (RVO)

vanwege grootverbruik als gevolg van duurzame keuzes bij de nieuwbouw. Bij de

aanstaande bouwactiviteiten voor de Oranje Nassauschool zal ook rekening gehouden

worden met mogelijkheden voor duurzame keuzes,

ter id^nfjficat^e
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2.4 Financieel beleid

Opstellen meerjarenbegroting

Bij het opstellen van de begroting worden de leerlingprognoses in meerjarig perspectief

bezien. Dit werkt door in de keuzes voor het bovenschools formatieplan 2021 met een

doorkijk naar 2025. Voor het opstellen van de begroting dienen de directeuren hun

investeringsplannen in voor het komende begrotingsjaar. Bij het opstellen van de

begroting worden ook het meerjarenonderhoudsplan en de afschrijvingsplanning

betrokken.

Bij het opstellen van de begroting 2021 is naar aanleiding van de ambities uit het
strategisch beleidsplan bovenschools budget gereserveerd voor nieuwe

ontwikkelingen.

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de komende jaren verwachten we een verdere professionalisering door te voeren

op een aantal beleidsdomeinen. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen in gevoerd beleid.
Te denken is hierbij aan de domeinen huisvesting en personeel.

Treasury

Het beleid is t.o.v. het vorige jaar niet gewijzigd en is erop gericht om overtollige

gelden risicomijdend te laten renderen. Vereniging PCBO belegt derhalve niet in

effecten of andere instrumenten die aan koersschommelingen onderhevig zijn of op

enige wijze het risico dragen om hun waarde te verliezen.

De vereniging PCBO beschikt over 2 spaarrekeningen bij de Rabobank

- een doelspaarrekening waarvan het saldo vrij opneembaar is

- een vermogensspaarrekening waarvan 25% van het hoogste tegoed op 31 december

van de voorafgaande vier kalenderjaren zonder opnamekosten vrij opneembaar is.

De omvang van het totale spaarsaldo is in de toelichting op de jaarrekening vermeld.

In de toelichting op de post liquide middelen is een overzicht opgenomen waarin de

cijfers van dit jaar en van vorig jaar vermeld staan.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven.

Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. Er is

extra investering nodig geweest in vervanging van leerkrachten, in schoonmaak en in

VAN REE
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ICT-infrastructuur.

Allocatie van middelen

De inkomsten van de vereniging zijn begroot aan de hand van de te verwachten

rijksvergoedingen en de vergoedingen via overige overheden en

samenwerkingsverbanden. Alle bovenschoolse uitgaven gaan ten laste van de totale
inkomsten en het resterende saldo wordt naar rato van het aantal leerlingen over de

scholen verdeeld. Zowel voor de vereniging als voor de afzonderlijke scholen is het

uitgangspunt een 0-begroting.

In 2021 verwachten we de wijze waarop de begroting voor 2022 tot stand komt te
verbeteren.

Onderwijsachterstandenmiddelen

Binnen PCBO Rijnsburg is dit alleen van toepassing voor de Oranje Nassauschool. De

onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) worden direct naarde betreffende
school toebedeeld.

2.5 Risico's en risicobeheersing

Interne risicosystemen

Het beleid van de PCBO is gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van risico's

waarop PCBO middels beleid kan sturen. Externe factoren kunnen niet beïnvloed

warden, interne factoren deels wel, Het is dan ook van belang de interne factoren waar

maximaal op gestuurd kan worden ook maximaal te benutten. Binnen de PCBO zijn wij
ons bewust van de feitelijke financiële situatie door middel van een transparante,

regelmatige en bewuste voorlichting door de Directeur-Bestuurder en het MT naar het

personeel en de GMR.

Binnen de PCBO vormt het managen van risico's een integraal onderdeel van de

dagelijkse werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van het risicomanagement vormt

het periodiek uitvoeren van een risico assessment. De doelstelling is om de impact van
onverwachte operationele en strategische problemen te minimaliseren. Met betrekking
tot financiële risico's is er een zeer terughouden beleid in het aangaan van risico's . In

de directie en het bestuur wordt regelmatig gesproken over risico's en hoe deze

VAN REE
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beheerst kunnen worden.

In het voorjaar 2021 is onder begeleiding van een extern adviseur een traject gestart
om te komen tot een verenigingsbrede inventarisatie van risico's en maatregelen die
de vereniging neemt of kan nemen om de risico's te mitigeren. Met input vanuit het

bestuur, directie en de GMR.

Na afronding in juni 2021, zal dit regelmatig worden onderhouden teneinde dit een

levend document te laten zijn.

De belangrijkste risico's en de jaarlijkse beoordeling worden periodiek geagendeerd in

directie- en bestuursvergaderingen. Hoe goed de interne risicobeheersings- en

controlesystemen ook zijn opgezet, ze kunnen nooit absolute zekerheid bieden dat
doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en naleving van
wetten en regels altijd zullen worden bereikt. Directie en bestuur realiseren zich bij het

nemen van beslissingen dat:

• menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden,
• er steeds kosten-batenafwegingen worden gemaakt bij het aanvaarden van

risico's en het treffen van beheersingsmaatregelen,

• menselijk falen en zelfs simpele fouten of vergissingen grote gevolgen kunnen
hebben,

• samenspanning van functionarissen kan leiden tot het omzeilen van interne
controlemaatregelen,

• het management van onderdelen van de onderneming met de directie gemaakte

afspraken (tijdelijk) kan negeren.

Directie en bestuur zijn van oordeel dat;

• de risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid
geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang
bevat,

• de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren

hebben gewerkt,

• er geen indicaties zijn dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het
lopende jaar niet naar behoren zullen werken,

• potentiële impact op het resultaat en het vermogen in de toekomst beperkt is.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

In de jaarrekening is een vordering opgenomen die betwist word door de gemeente
ter idenjtifif'atu
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Katwijk. Bij eventuele definitieve afwijzing kan dit rechtmatigheidsconsequenties

hebben waarvan op dit moment de omvang nog niet kan worden ingeschat.

ter ide/lti^Ica)ie
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3- Verantwoording financiën

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

Aantal
leerlingen

Vorig jaar
(T-l)

1,224,00

Verslagjaar
(T)

1.216,00

Prognose
T+l

1.240,00

Prognose
T+2

1.269,00

Prognose
T+3

1.239,00

De verwachte leerlingaantallen zijn voor 2021 gebaseerd op het aantal aanmeldingen

per maart 2021. De prognose voor de jaren 2022 en 2023 is gebaseerd op onderzoek
van Pronexus mei 2020.

De verdeling van de aanmeldingen over de scholen is onevenredig. Het

plaatsingsbeleid (advies aan ouders hun kinderen op een andere PCBO-school aan te

melden indien er meer dan 30 leerlingen zijn aangemeld op de school van voorkeur)

biedt hierin enig soelaas.

I'E

Bestu u r/
management

Onderwijzend
personeel

Ondersteunend
personeel

Vorig
jaar | Verslagjaar | Prognose | Prognose | Prognos<
(T.l) l (T) l T+l | T+2 | T+3

6,40

60,63

9,16

6,20

60,42

11,99

6,02

62,20

12,45

6,02

62,65

12,75

6,02

62,15

12,45

De personele bezetting directie zal in 2021 iets teruglopen ivm opnemen

seniorenverlof, voor wat betreft het onderwijzend personeel staan er nog vacatures

open die hopelijk ingevuld worden, in 2020 is er al wel extra onderwijsondersteunend

personeel ingezet.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Kengetal
Vorige jaar
(T-l)

Begroting Realisatie
lysIübl.lkTT^TlUkl.lbfcl^
vs^^^^ca T+l T+2 T+3

Verschil l Verschil
verslagjaar | verslagjaar
t.o.v. ] t.o.v. vorig
begroting | jaar

Rijksbijdragen

Overige
overheidsbijdragen
en subsidies

Baten werk in
opdracht van
derden

Overige baten

TOTAAL BATEN

6.869.074,00 6.800.252,00 7.056.265,00 7.046.639,00 7.064.071.00 7,229,889,00 254.014,00 185.194.00

320.641,00 336.589,00 444.356,00 341.220.00 367.523,00 371.198,00 24.545,00 40.494,00

7.189,715,00 7.136.841,00 7.500.621,00 7,387.859,00 7.431.594,00 7.601.087,00 278.559,00 225.688,00

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

TOTAAL LASTEN

l»Td

Saldo baten en
lasten

Saldo financiële
baten en lasten

buitengewone
baten en lasten

TOTAAL
RESULTAAT

5.465.801,00 5,862.295,00 6.052.949,00 6.042.592,00 6.081.811,00 6.133.650,00

206.296,00 218.753,00 219.791,00 226.944.00 229.214,00 231.506,00

579.959,00 569.391,00 529.634,00 619.349.00 575.543,00 581.298,00

549.996,00 553.157,00 567.424,00 575.728,00 581.486,00 587.301,00

6.802,052,00 7.203.596,00 7.369.798,00 7.464.613,00 7.468.054,00 7.533.755,00

!%.l:::'l:;.;:@:f^
387.660,00 -66.755,00 130.823,00 -76.755,00 -36.459,00 67.333,00

3.942,00 2.500,00 -716,00 0,00 0,00

391.602,00 -64.255,00 130.107,00 -76.755,00 -36.459,00

0,00

190.654,00 587.148,00

1.038,00 13,495,00

-39,757,00 -50.325,00

18.512,00 21.673,00

170.447,00 571.991,00

108.113,00 -346.302,00

-3.216,00 -4.658,00

67.333,00 104.897,00 -350.960,00

De rijksbijdrage is berekend op basis van de reeds bekende leerlinggegevens en de
prognose hiervan. In 2020 is geconstateerd dat de banktegoeden van de verschillende
ouderraden niet waren meegenomen in de voorgaande jaarrekening. Dit is in 2020
gecorrigeerd door de beginsaldi van deze rekeningen als incidentele opbrengsten op te
nemen.

De personeelslasten zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting loonkosten maart 2021
en overige kosten personeel, de huisvestingslasten zijn tot 2021 uit het MJOP
opgenomen en opgeplust met dagelijks onderhoud, energie en schoonmaak. De
overige lasten zijn voor 2021 overgenomen uit de begrotingen en hierna per jaar
opgehoogd met 1%.
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Balans in meerjarig perspectief

Realisatie
vorig jaar
(T-l)

Realisatie
ivjiybMR^n
isa

Begroting | Begroting | Begroting
T+l I T+2 I T+3

ACTIVA

}^,":, ^^VASTE ACTIVA
-;;; ^

Immateriële vaste
activa

Materiële vaste activa 1.254,706,00 1.237.097,00 1.250.483,00 1.275.492,00 1.301.002,00

Financiële vaste
activa

TOTAAL VASTE
ACTIVA

„j.;lNDE ACTIVA

1.254.706,00 1.237.097,00 1.250.483,00 1.275.492,00 1.301,002,00

Voorraden

Vorderingen

Kortlopende effecten

Liquide middelen

TOTAAL VLOTTENDE
ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

983.102,00 860.753,00 384.360,00 392.047,00 399.888,00

2.423.734,00 2.753.146,00 3.096,026,00 3.073.783,00 3.155.600,00

3,406.836,00 3.613.899,00 3.480.386,00 3.465.830,00 3.555,488,00

4.661.542,00 | 4.850.996,00 | 4.730.869,00 ] 4.741.322,00 | 4.856.490,00

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
^i:

"•A
w' m

•«^••'«••^^R'Bj'^IB.i."';

Algemene reserve 2.077.772,00 2.395.826,00 2.319.071,00 2.282.612,00 2.349.945,00

Bestemmingsreserves 271.810,00 82.664,00 83.904,00 85,163,00 86.440,00

Overige reserves en
fondsen

TOTAAL EIGEN
VERMOGEN

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

2.349.582,00 2,478.490,00 2.402.975,00 2.367.775,00 2.436.385,00

yt^

1.551.995,00 1.596.785,00 1.536.658,00 1.566.488,00 1.596.904,00
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LANGLOPENDE
SCHULDEN

Langlopende
schulden

Realisatie
vorig jaar
(T-l)

Realisatie
l'/JIÜRTW^Ta
BB

Begroting | Begroting | Begroting
T+l I T+2 I T+3

KORTLOPENDE
SCHULDEN

v

Kortlopende schulden 759.965,00 775.721,00 791.235,00 807.060,00 823.201,00

TOTAAL PASSIVA 4.661.542,00 I 4.850.996,00 I 4.730.868,00 I 4.741.323,00 I 4.856.490,00

De financieringsstructuur zal tot 2022 naar verwachting niet veranderen. Bij de

vorderingen is er geen rekening gehouden met de verwachte vereenvoudiging
bekostiging per 2023. De voorziening huisvesting is tot 2021 opgenomen vanuit het
Meerjarenonderhoudsplan. Binnen de reserves en voorzieningen zullen er conform de

begroting mutaties plaatsvinden. De nieuwe Emmaschool is in 2019 in gebruik
genomen, financieel is dit nog niet geheel afgerond. De stand van de vorderingen
wordt grotendeels bepaald door de vordering op de gemeente inzake de bekostiging
van de nieuwbouw Emmaschool.

ter iden ie
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3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal

Solvabiliteit 2

Weerstandsvermogen

Liquiditeit

Rentabiliteit

Reservespositie
(o.b.v.
signaleringswaarde
OCW)

Realisatie

vorige
jaar (T-1)

0,84

0,16

4,48

0,05

1,18

Realisatie
I'/diyht'lhM^

0,84

0,18

4,67

0,02

1,19

Begroting | Begroting | Begroting
T+l I T+2 | T+3 Signaleringswaarde

0,83 0,83 0,81 Ondergrens: <0,30

0,16 0,15 0,16 Ondergrens: < 0,05

4,40 4,29 4,32 Ondergrens: <0,75

-0,01 0,00 0,01 Afhankelijk van de
financiële positie

1,18 1,14 1,16 Bovengrens: >0

Toelichting op de financiële positie

Boven niveau

In 2021 zal een start gemaakt worden met investering in onderwijs-innovatie. Scholen
worden uitgedaagd met innovatieve plannen te komen om onderwijs structureel te

verbeteren. Daartoe is een innovatiebudget beschikbaar. Verdere maatregelen om de

reservepositie te verkleinen worden genomen zodra meer zekerheid is over de
mogelijke impact van risico's.

Klik hier voor de jaarrekening.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

2 Financiën op balansdatum

Ten opzichte van voorgaand boekjaar heeft het eigen vermogen zich als volgt ontwikkeld.

31-12-2020 31-12-2019 toe-/afname

Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek (salarissen)
Bestemmingsreserve privaat

De financiële kengetallen zijn als volgt:

€
2.307.853

-o
171.836

€
2.077.772

190.371
81.439

€
230.081

-190.371
90.397

2.479.689 2.349.582 130.107

31-12-2020 31-12-2019 signaleringswaarde

Solvabiliteit 1 EV/TV 0,51 0,50 < 0,3
Solvabiliteit 2 EV + Voorz. / TV 0,84 0,84
Liquiditeit Vlottende activa / Kortlopende schulden 4,67 4,48 < 0,75
Weerstandsverm. EV-mat. vaste activa / Rijksbijdrage 0,18 0,16 < 0,05
Huisvestingsratio Huisvesting + afschrijvingslast / Totale laste 0,08 0,09 >0,10

l
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

3 Gang van zaken gedurende het verslagjaar

De inkomsten van de vereniging zijn begroot aan de hand van de te verwachten rijksvergoedingen
en de vergoedingen via overige overheden en samenwerkingsverbanden.
Alle bovenschoolse uitgaven gaan ten laste van de totale inkomsten en het resterende saldo
wordt naar rato van het aantal leerlingen over de afzonderlijke scholen verdeeld.
Zowel voor de vereniging als voor de scholen is het uitgangspunt een 0-begroting. Dit is voor 2 scholen
echter niet gelukt. Uiteindelijk is het resultaat van 2 scholen ook negatief.
Voor de vereniging geldt nog het volgende:
De Raad van Toezicht heeft ingezet op E-learning en er is voor gekozen om op de
Emmaschool geen 2e combinatiegroep op te zetten. Deze kosten waren tezamen met die
van de bovenschoolse scholing begroot op € 98.493,-
Om te voorkomen dat alle lasten naar rato door de scholen werden gedragen is er besloten om
deze kosten t.l.v. de Algemene Resen/e te laten vallen.
Dit resulteert voor de Vereniging dan ook op begroot negatief resultaat van € 98.493,-

De totale begroting over 2020 komt hiermee uit op een negatief resultaat van € 64.255,-
Het verslagjaar 2020 sluit af met een positief resultaat van € 130.106,86

Analyse van het exploitatiesaldo

Voordelig saldo personeel
Nadelig saldo materieel

€
88.088
42.019

130.107

Ten opzichte van de begroting valt de jaarrekening dus € 194.362,- voordeliger uit, onderstaand treft u een
overzicht aan van de verschillen met de begroting.

€ € €
Hogere baten dan begroot:
Rijksbijdragen OC en W 256.013
Overige overheidsbijdragen
Overige baten _107.767

Lagere lasten dan begroot:
Huisvestingslasten

Lagere baten dan begroot:
Financiële baten

Hogere lasten dan begroot:
Personele lasten

Afschrijvingen
Overige materiële lasten
Financiële lasten

39.757

-2.487

-190.654
-1.038

-14.267
-729

363.779

39.757
403.536

-2.487

206.688-
209.174-

Per saldo voordeliger dan begroot 194.362

2
ter identtffcalie

VANREEffeCOUNTANTS



VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Kasstromen en financieringsbehoeften

Het saldo van de liquide middelen is per ultimo 2020 toegenomen met € 329.412,- tot € 2.753.146,-
Een nadere specificatie van deze toename is opgenomen in het kasstroomoverzicht over 2020.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen in deel C van dit verslag.
Gezien het Eigen Vermogen en de stand van de liquide middelen zal er geen financieringsbehoefte zijn.

3
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREK.ENING 2020

Ontwikkelingen in leerlingenaantallen

De ontwikkeling van het leerlingenaantal is als volgt weer te geven:

Schooljaar 2009-2010
Schooljaar 2010-2011
Schooljaar 2011-2012
Schooljaar 2012-2013
Schooljaar 2013-2014
Schooljaar 2014-2015
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2020-2021
Schooljaar 2021-2022 (naar verwachting)

1.349
1.356
1.365
1.330
1.286
1.265
1.287
1.246
1.216
1.226
1.224
1.216
1.240

Ontwikkeling van het leerlingenaantal

1.400

1.350 -I

1.300 -I

1.250 -I

1.200 -I

1.150

\^

^

I

^ ss"

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 2020 2020 - 2021 2021-2022
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Personele ontwikkelingen en kerncijfers

Het personeelsbestand ultimo 2020 omvat 78,6062 fte (117 personen) en is als volgt onderverdeeld:

Directie
OP
OOP

aantal

7
88
22

117

2020
fte % aantal

6,2000
60,4175
11,9887

7,9
76,9
15,3

78,6062 100,0

7
92
19

118

2019
fte %

6,4000
60,6265
9,1571

7,3
80,9
11,8

76,1836 100,0

Verioop personeel in FTE

80,0000

70,0000

60,0000

50,0000

40,0000

30,0000

20,0000

10,0000
^w

0,0000
directie OP OOP

• 2013 • 2020

totaal
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Verzuim

Het verzuim wordt nauwkeurig gevolgd middels het verzuiminformatiesysteem van Tredin. De directeuren zijn
verantwoordelijk voorde uitvoering van het verzuimbeleid.
De essentie hiervan is:
Preventief d.m.v. verzuimgesprekken direct te reageren op verzuimmelding. Bij frequent verzuim (>3 meldingen)
een verzuimgesprek voeren en bij langdurig verzuim conform de Wet Poortwachter te reageren op verzuim.
Het verzuim van de directeuren en stafleden wordt gemonitord door de Directeur-Bestuurder. Hij is operationeel
verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid bij deze werknemers.
Het verzuim van de Directeur-Bestuurder wordt door de toezichthouders gemonitord.

Data 2020
1. Meldingsfrequentie

gemiddeld
2020 0,29%

0,34%
0,38%
0,41%
0,38%

2019

2018

2017

2016

2. Verzuimpercentage

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec gem.

2020
2019
2018
2017
2016
2015

5,6%
5,9%
4,8%
4,3%
4,9%
4,3%

4,9%
5,6%
6,4%
4,0%
5,4%
4,6%

4,8%
4,5%
6,2%
5,5%
4,6%
4,3%

3,0%
4,4%
6,1%
8,7%
4,5%
4,4%

3,6%
5,7%
4,4%
7,1%
2,2%
4,1%

4,0%
5,1%
2,7%
5,2%
2,1%
5,2%

4,6%
4,9%
2,2%
5,0%
0,8%
3,1%

4,4%
3,6%
1,2%
4,8%
0,2%
1,7%

6,1%
3,8%
2,1%
6,0%
1,0%
3,8%

5,8%
4,4%
2,7%
6,3%
1,3%
3,5%

4,6%
4,4%
4,5%
6,8%
1,4%
3,9%

3,9%
5,9%
5,1%
6,7%
2,4%
3,3%

4,6% I
4,9% I
4,0% I
5,9%1
2,6%
3,9%|

3. Verzuimduur (in percentage naar lengte verzuim)

Periode Kort Middellang Lang Lang Totaal

2020
2019
2018
2017
2016

0,2%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%

0,4%
0,5%
0,3%
0,3%
0,1%

3,0%
2,1%
2,4%
4,4%
1,8%

1,0%
1,9%
1,2%
1,0%
0,5%

4,9%
4,9%
4,0%
5,9%
2,6%

Analyse
Het PCBO doet het ten opzichte van de landelijke trend goed. Zowel ziekteverzuimfrequentie, ziekteduurals ook
ziekteverzuim ligt, ook al is er sprake van een stijgende tendens, nog altijd lager dan het landelijke gemiddelde.
Voornaamste oorzaak is de stijging van de gemiddelde personele leeftijd.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Aanbestedingsbeleid

De PCBO heeft als uitgangspunt : centraal wat moet, decentraal wat kan.

Bij de aanschaf van producten of het afnemen van diensten waarbij de scholen budgettair
verantwoordelijk zijn worden deze decentraal geregeld. Dit betreft o.a. de schoonmaak, meubilair, ICT- en
leermiddelen. Deze blijven allen onder de norm van nationaal aanbesteden.
Centraal worden de salarisadministratie, de arbodienst en de energielevering geregeld. De eerste
2 diensten blijven onder de norm en de energielevering wordt via de Besturenraad Europees aanbesteed.
Wat betreft de huisvesting, de aanbesteding hiervan gebeurt volgens de regelgeving die de gemeente
Katwijk heeft vastgesteld. Er dienen offertes van ten minste 3 partijen te worden overlegd. Selectie van
aanbieders vindt regionaal plaats.

Een tweede punt is, dat we een zorgvuldige afweging betrachten over de duur van contracten die we
aangaan.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

31-dec 2020 2021* 2022* 2023*

Personele bezetting in WTF
- Management/Directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers

6,20
60,42
11,99

6,02
62,20
12,45

6,02
62,65
12,75

6,02
62,15

12,45

- leerlingaantallen 1216 1240 1269 1239

* = prognose

Toelichting
De verwachte leerlingaantallen zijn voor 2021 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per maart 2021.
De prognose voor de jaren 2022 en 2023 is gebaseerd op onderzoek van Pronexus mei 2020.
De personele bezetting directie zal in 2021 iets teruglopen ivm opnemen seniorenverlof, voor wat
betreft het onderwijzendpersoneel staan er nog vacatures open die hopelijk ingevuld worden,
in 2020 is er al wel extra onderwijsondersteunend personeel ingezet.
De verdeling van de aanmeldingen over de scholen is onevenredig. Het plaatsingsbeleid
(advies aan ouders hun kinderen op een andere PCBO-school aan te melden indien er meer dan
30 leerlingen zijn aangemeld op de school van voorkeur) biedt hierin enig soelaas.
Verder wordt door extra scholing de kwaliteitsbevordering op de scholen gestimuleerd en getracht
alle scholen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de ouders en kinderen.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENFNG 2020

Balans

Balans

Activa
- Vaste activa

- Immateriële VA
- Materiële VA
- Financiële VA

Totaal vaste activa

- Vlottende activa

- Voorraden

- Vorderingen
- Kortlopende effecten
- Liquide middelen

Totaal vlottende activa

2020

1.237.097

2021 *

1.250.483

2022*

1.275.492

1.237.0971 1.250.4831 1.275.4921 1.301.002

860.753 384.360 392.047

2.753.146 | 3.096.026 | 3.073.783 | 3.155.600
3.613.899 | 3.480.386 | 3.465.830 | 3.555.488

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsresen/e publiek
- Bestemmingsreserve privaat
- Bestemmingsfonds publiek
- Bestemmingsfonds privaat
Voorzieningen
- Huisvesting
-Jubilea

Personeel
Schulden

- Langlopende schulden
- Kortlopende schulden
Totaal passiva

4.850.9961 4.730.8691 4.741.3221 4.856.490

2.307.853
-o

171.836

1.507.294
89.491

774.523
4.850.997

2.319.071

83.904

1.446.273
90.385

791.235
4.730.869

2.282.612

85.163

1.475.198
91.289

807.060
4.741.322

2023*

1.301.002

399.888

2.349.945

86.440

1.504.702
92.202

823.201
4.856.490

* = prognose

Toelichting
De financieringsstructuur zal tot 2022 naar verwachting niet veranderen. Bij de vorderingen is er
geen rekening gehouden met de verwachte vereenvoudiging bekostiging per 2023.
De voorziening huisvesting is tot 2021 opgenomen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan.
Binnen de reserves en voorzieningen zullen er conform de begroting mutaties plaatsvinden.
De nieuwe Emmaschool is in 2019 in gebruik genomen, financieel is dit nog niet geheel afgerond.
De stand van de vorderingen wordt grotendeels bepaald door de vordering op de gemeente inzake
de bekostiging van de nieuwbouw Emmaschool.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Staat / Raming van Baten en Lasten

Baten

- Rijksbijdrage
- Overige overheidsbijdragen

en subsidies

- Baten in opdracht van derden
- Overige baten

2020

7.056.265

2021 *

7.046.639

444.3561 341.220

2022*

7.064.071

367.523
Totaal baten

Lasten

- Personeelslasten

-Afschrijvingen
- Huisvestingslasten
- Overige lasten

7.500.6201 7.387.8591 7.431.594

6.052.949
219.791
529.634
567.424

6.042.592
226.944
619.349
575.728

6.081.811
229.214
575.543
581.486

Totaal lasten

-Saldo l 130.823
- Saldo financiële bedrijfsvoeringl -716
- Saldo buitengewone baten/lasten

7.369.7971 7.464.6141 7.468.053

Totaal resultaat 130.107

-76.755

-76.755

-36.459

-36.459

2023*

7.229.889

371.198
7.601.088

6.133.650
231.506
581.298
587.301

7.533.755

67.333

67.333

* = prognose

De rijksbijdrage is berekend op basis van de reeds bekende leerlinggegevens en de prognose hiervan.

De personeelslasten zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting loonkosten maart 2021 en overige
kosten personeel, de huisvestingslasten zijn tot 2021 uit het MJOP opgenomen en opgeplust met
dagelijks onderhoud, energie en schoonmaak.
De overige lasten zijn voor 2021 overgenomen uit de begrotingen en hierna perjaar opgehoogd met 1%
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Jaarrekening

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 660 "Onderwijsinstellingen" van de Raad voor de
de Jaarverslaggeving.

Waardering van de activa en passiva
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Activa

Materiële vaste activa

De post 'gebouwen' betreft uitbreiding van diverse schoolgebouwen voor zover de kosten
voor rekening van de vereniging zijn. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn 2,5%, 10 % en 20 %.
Inventaris en apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
De afschrijvingspercentages zijn voor meubilair 5 %, 6,66 % en 10%, methode 10 % en voor ICT 20 % en 33,3%.
In de regel wordt een bedrag van € 500 als ondergrens gehanteerd voor investering.
Bij grote aantallen goedkopere inventaris (bijv. tafels en stoelen) wordt hiervan afgeweken.

Vlottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierbij wordt, indien dit noodzakelijk is,
een voorziening in mindering gebracht.

Passiva

Algemene reserve/bestemmingsreserve (privaat)
Met de invoering van Lumpsum per 1 augustus 2006 tot de doordecentralisatie van de huisvestingsgelden
per 1 januari 2015 mochten door onderwijsinstellingen geen rijksmiddelen worden ingezet
voor huisvestingsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor was.
Uitgaven aan huisvesting mochten alleen gedaan worden uit private middelen.
Hierooor is een bestemmingsreserve (privaat) opgebouwd waar jaarlijks rente aan wordt toegerekend.
Na de invoering van de doordecentralisatie is deze restrictie ven/allen.

Voorzieningen
Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen.
Dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het opgestelde onderhoudsplan.
Onttrekking aan de voorziening gebeurt op basis van de werkelijke onderhoudskosten.
De hoogte van de voorziening jubilea wordt bepaald aan de hand van de berekening n.a.v. van het
model, opgesteld in 2011, door het onderwijsadministratiekantoor Dyade Rotterdam.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen nog te betalen bedragen, voor zover deze niet onderde andere
kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENFNG 2020

*

*

Pensioenen
Het pensioen van de werknemers van PCBO is geregeld bij ABP pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
De pensioenregeling kwalificeert als een middelloon regeling, waarbij geldt dat de hoogte van het pensioen is
gebaseerd op het gemiddelde salaris dat tijdens het werkzame leven is verdiend.

In het 1ste kwartaal van 2020 was er als gevolg van de coronacrisis een flinke daling van actuele dekkingsgraad,
dit werd echter in vierde kwartaal gedeeltelijk gecorrigeerd. De uiteindelijke actuele dekkingsgraad
per 31 december 2020 kwam uit op 93,2%. Hiermee was deze boven de grens van 90% waardoor
een eventuele pensioenverlaging in 2021 van de baan was.
De kans op verlaging van de pensioenen is de komende jaren hierdoor nog niet uitgesloten.

Voor 2020 heeft het ABP de premie net 0,4% verhoogd naar 28,4%.
Dit is verdeeld in Pensioen (24,9%), AAOP (0,9%) en IVP (2,6%). Deze laatste wordt volledig door
de werkgever betaald, de andere 2 premies zijn voor 70% t.1.v. de werkgever.

De betaalde en te betalen pensioenpremies over het boekjaar bedragen ca. € 633.108,- en is als last
verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Bepaling van het exploitatiesaldo
Bij de bepaling van het exploitatiesaldo gelden de volgende beginselen:
Toerekening beginsel: lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Realisatiebeginsel: de baten zijn opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslag-
jaar zijn, indien vóór het opmaken van de jaarrekening bekend geworden, in acht genomen.

Baten
Rijksbijdrage OCenW
De normatieve rijksbijdrage sluit aan op de rijksbijdragebrieven van OCenW.
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

A Balans per 31 december 2020

1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen

Inventaris en apparatuur
In uitvoering
Overige materiële vaste activa

Totaal vaste activa

31-12-2020
€

289.833
746.120

201.144

€
31-12-2019

1.237.097

€

315.565
730.077

209.064

€

1.254.706

Vlottende activa

1.5
1.5.2
1.5.5
1.5.7
1.5.8

1.7

Vorderingen
Ministerie van OCenW

Overige overheid
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

333.907
481.613

15.794
29.439

860.753

2.753.146

3.613.899

4.850.996

321.841
610.542
30.883
19.835

983.102

2.423.734

3.406.836

4.661.542
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENFNG 2020

2 Passiva

31-12-2020

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

€

2.307.853
-o

171.836

€
31-12-2019

2.479.689

€

2.077.772
190.371
81.439

€

2.349.582

2.2 Voorzieningen
2.2.3 Overige voorzieningen
2.2.4 Voorziening jubilea
2.2.5 Voorziening personeelslasten

1.507.294
89.491

1.596.785

1.468.638
83.357

1.551.995

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 8.377
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 243.422
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 71.216
2.4.9 Overige kortlopende schulden 142.292
2.4.10 Overige overlopende passiva 309.216

68.578
221.858
70.542

167.951
231.036

774.523 759.965

Totaal passiva 4.850.996 4.661.542

De bestemmingsreserve publiek is in 2020 geheel afgeboekt in verband met de eenmalige uitkeringen
welke in februari 2020 zijn uitbetaald.
Door het opnemen van de gelden van de ouderraden is de bestemmingsreserve privaat in 2020 toegenomen
met ruim € 89.000,- t.o.v. 2019.
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Staat van Baten en Lasten 2020

2020
begroting

2020 2019
€ € € € €

3
3.1
3.2
3.5

Baten

Rijksbijdragen OCenW 7.056.265
Overige overheidsbijdragen
Overige baten 444.356
Totaal baten 7.500.620

6.800.252 6.869.072

336.589 320.641
7.136.841 7.189.712

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6.052.949
219.791
529.634
567.424

7.369.797

130.823

5.862.295 5.465.801
218.753 206.296
569.391 579.959
553.157 549.996

7.203.596 6.802.052

66.755- 387.660

5
5.1
5.3

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

13
729

2.500 3.942

716- 2.500 3.942

Resultaat 130.107 64.255- 391.602

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te verdelen:

Algemene reserve (gebonden)
Algemene reserve (vrij)
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Resultaat

€
275

229.806
-190.371

90.397

130.107
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c Kasstroomoverzicht 2020
VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Mutaties werkkapitaal
-Vorderingen
- Kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Ontvangen interest
- Betaalde interest

€

130.823
221.387
44.790

122.349
14.558

13
729-

€

533.905

716-

387.660
206.689
107.505

286.806-
130.092

3.942

€

545.139

3.942

Kasstroom uit bedrijfsoperatie en rente

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste activa
Koersresultaten effecten

Aan- en verkopen effecten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Nieuw opgenomen leningen
- Aflossing langlopende schulden

533.190 549.082

203.779- 515.704-

203.779- 515.704-

Mutatie liquide middelen 329.412 33.378

Liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2.423.734
2.753.146

329.412

2.390.356
2.423.734

33.378
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1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5

VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste
activa

Gebouwen en energiebesparende maatregelen
Inventaris en apparatuur
In uitvoering
Overige

Boekwaarde
ultimo 2020

Boekwaarde
ultimo 2019

€
289.833
746.120

201.144

€
315.565
730.077

209.064
1.237.098 1.254.706

Het verloop is als volgt weer te geven:
Gebouwen en Inventaris en
energiebespa apparatuur

In uitvoering Overige Totaal

Verkrijgingswaarde ultimo 2019
Afschrijving ultimo 2019
Boekwaarde ultimo 2019

Desinvesteringen
Desinvesteringen afschrijvingen
Investeringen 2020
Afschrijvingen 2020

Verkrijgingswaarde ultimo 2020
Afschrijving ultimo 2020
Boekwaarde ultimo 2020

€
783.619
-468.054

€
1.742.102

-1.012.026

€

315.565 730.077

-25.732

-96.399
96.399

165.034
-148.991

-25.732 16.043

783.619
-493.786

1.810.737
-1.064.617

289.833 746.120

€ €
500.125 3.025.846

-291.061 -1.771.141
209.064 1.254.705

-42.420 -138.819
42.420 138.819
38.745 203.779
-46.664 -221.387
-7.920 -17.608

496.450
-295.306

3.090.805
-1.853.708

201.144 1.237.098
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w Voorraden en vorderingen

1.5 Vorderingen

VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

1.5.2 Ministerie van OCenW 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Salariskosten 333.907 311.339
333.907 311.339

1.5.5 Overige vorderingen overheid 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Gemeente Katwijk 481.613 313.897

1.5.7 Overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Intrest

December en 13e maand vervangingsfonds
Overig

715-

16.508
15.794

4.540

45.575
50.114

1.5.8 Overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vooruitbetaalde kosten 29.439 20.945
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VERENIGING VOOR PCBO RIJNSBURG JAARREKENING 2020

EL

1.7

Liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2020
€

31-12-2019
€

Kasmiddelen
Banktegoeden
Banktegoeden ouderraden
Deposito's en spaarrekeningen

1.290 418
510.952 273.311
86.957 88.266

2.153.947 2.150.005
2.753.146 2.512.000

EV

2.1

Eigen vermogen

Eigen vermogen Saldo

ultimo 2019

Mutaties

Resultaat Overige
€ € €

Saldo

ultimo 2020
€

2.1.1.1 Algemene reserve (gebonden)
2.1.1.2 Algemene reserve (vrij)
2.1.2 Bestemmingsreserve personeel (publiek)
2.1.3. Bestemmingsreserve (privaat)

1.732.139
345.632
190.371
81.439

275
229.806

-190.371
90.397

1.732.414
575.439

0-
O 171.836

2.349.582 130.107 o 2.479.689

In 2007 is, als gevolg van de invoering van lumpsum, opnieuw gekeken naar de indeling en de
gewenste hoogte van de reserves. Dit heeft geleid tot de volgende herziening: het eigen vermogen
wordt ingedeeld in gebonden en vrij vermogen.

Binnen de vereniging wordt als definitie van gebonden vermogen gehanteerd de som van de drie
navolgende componenten.

1. 15 % van de subsidies van het Ministerie van OC&W over het afgelopen jaar
2. 50 % van de boekwaarde van de investeringen in meubilair, methoden en ICT
3. 100 % van de boekwaarde van de investeringen in gebouwen

Het vermogen boven het gebonden vermogen wordt aangemerkt als vrij vermogen. Over dit vermogen
kan op basis van de begroting dan wel een afzonderlijk besluit van het bestuur beschikt worden.
Het resultaat van de vereniging wordt jaarlijks toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. Het
wordt allereerst aangewend om het gebonden vermogen zo veel als nodig aan te zuiveren. Het restant
wordt toegevoegd aan het vrije vermogen.
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VL

2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5

KS

2.4

2.4.3

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

Voorzieningen

Voorzieningen Saldo

ultimo 2019

Mutaties Saldo

dotaties vrijval onttrekking ultimo 2020

€

Voorziening onderhoud 1.468.638
Voorziening jubilea 83.357
Voorziening personeelslasten

€

100.114
18.064

€ € €

1.551.995 118.178

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen

Schulden ter zake van pensioenen

Pensioenpremies december en 13e maand

Overige kortlopende schulden

Salarissen 13e maand

Vervangingsfonds
Overig

Overige overlopende passiva

Doordecentralisatie

Vooruitontvangen Katwijk
Vooruitontvangen OCW
Vooruitontvangen subsidies
Overlopende vakantietoeslag

61.458 1.507.294
11.930 89.491

73.388 1.596.785

31-12-2020 31-12-2019

€

8.377

€

150.085
93.337

243.422

€

71.216
71.216

€

1.297

140.995
142.292

€

82.431
37.868

188.917
309.216

€

70.218

31-12-2020 31-12-2019

€

144.632
82.417

227.049

31-12-2020 31-12-2019
€

55.684
55.684

31-12-2020 31-12-2019

€

610

55.584
56.194

31-12-2020 31-12-2019
€

16.773
40.378

163.576
220.727
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

Overheidsbijdragen

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW

3.1.1.1 (Normatieve) rijksbijdragen
Rijksbijdrage PO
Personeel- en arbeidsmarktbeleid
Overige sectoren

3.1.2 Overige subsidies OCenW
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Vergoeding onderhoud gemeente Katwijk
3.2.2 Vergoeding vervangingsfonds

AB Andere baten

3.5 Overige baten

3.5.6.1 Stagevergoeding
3.5.6.2 Samenwerkingsverband
3.5.6.3 Overige opbrengsten
3.5.6.4 Incidentele opbrengsten

2020
€

16.742

2020
€

2020
€

200.975
155.114
88.266

444.356

2019
€

5.996.368 5.909.585
1.043.155 958.025

7.039.523 6.867.610

1.462
7.056.265 6.869.072

2019

€

2019
€

183.042
137.599

320.641

In 2020 is geconstateerd dat de banktegoeden van de verschillende onderraden toten met 2019 niet in dejaarreki
zijn verwerkt. Dit is in 2020 gecorrigeerd, de beginsaldi zijn als incidentele opbrengsten in de exploitatie opgenome
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LA

4.1

Lasten

Personele lasten 2020
€ €

2019
€ €

4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.3 Pensioenpremies
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overige personele lasten

4.1.3 Uitkeringen VF
Overige uitkeringen (UWV e.d.)

4.274.043
812.066
633.108

211.564 *
208.038 **

419.602
6.138.819

-85.870
6.052.949

3.823.688
699.888
625.014

210.112 *
173.895 ' **

384.007
5.532.596

o
-66.795

5.465.801

4.2

Dit betreft vervanging diverse interims; intern begeleider Emmaschool, bestuurder, leerkrachten,
inzet pedagogische medewerkers overblijf en conciërges.
Onder de overige personele lasten zijn onder meer opgenomen:
cursuskosten (1 OOK), ARBO-uitgaven (21 K), koffievoorziening (4,5K), representatie (4,5K),
werving (24K), overige lasten (36K) en dotatie personeelsvoorziening (18K)

Afschrijvingen 2020
€

2019
€

4.2.2.1 Gebouwen

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur
4.2.2.3 Leermiddelen

4.2.2.4 Energiebesparende maatregelen

4.3 Huisvestingslasten

23.232
148.991
45.068
2.500

219.791

2020
€

22.697
139.453
42.687
1.458

206.296

2019
€

4.3.3.1 Dotatie onderhoudsvoorziening
Groot onderhoud

4.3.3.2 Klein onderhoud en exploitatie
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.6 Heffingen
4.3.7 Overige huisvestingslasten

100.114

112.091
106.972
169.237

5.503
35.717

202.669

80.492
93.713

159.995
6.682

36.408
529.634 579.959
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4.4 Overige materiële lasten 2020

€ €
2019

€ €

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 62.970
Accountantskosten 16.550

Telefoon/portokosten 6.923
Kantoorartikelen 1.186
Bestuurskosten 1.709
Repro/drukwerk 36.458
Overige beheerslasten 20.365

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inventaris 51.795
Apparatuur 54.558
Leermiddelen 91.698
Bibliotheek 14.686

Onderhoud apparatuur 10.208
Overig 34.300

4.4.4 Overige
Wervingskosten 1.063
Representatiekosten
Kantinekosten
Activiteiten 29.282
Contributies
Abonnementen 103.574

Medezeggenschapsraad
Verzekeringen 2.350
Schoolbegeleiding 12.599
Overige uitgaven 15.149

146.162

257.245

164.017
567.424

61.819
22.560
6.659
3.265
4.578

35.614
16.041

54.765
32.676
89.386
12.954
14.362
32.703

43.523

98.917

2.354
5.590

12.230

150.536

236.846

162.614
549.996

Onderstaand het overzicht inzake de kosten van de accountant in 2020

Accountantshonoraria

- Controle van de jaarrekening
- andere controlewerkzaamheden

- Fiscale advisering
- niet controle werkzaamheden

Totaal

Werkelijk
2020

16.550,38

16.550,38

Begroting
2020

21.768,00

21.768,00

Werkelijk
2019

22.560,45

22.560,45
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5

5.1
5.2
5.3

5.1
5.2
5.3

Financieel en buitengewoon

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Bankrente en rente van obligaties
Koersresultaat effecten

Ontvangen dividend en verkoopresultaat effecten

Financiële lasten
Rentelasten
Koersresultaat effecten

Ontvangen dividend en verkoopresultaat effecten

2020

€

13

13

729

729

2019

€

3.942

3.942

716- 3.942
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Leaseverplichting
Er zijn operationele leaseverplichtingen aangegaan, met een totale verplichting van € 113.000.
Tot 1 jaar: € 22.500
Langer dan 1 jaar € 90.500
Langer dan 5 jaar €0
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E Verbonden partijen

Naam:
Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art. 2:

vorm zetel actwiterten vermogen jaar 403 BW
31-12-2020 2020

Deelname Consolidatie

Samenwerkingsverband
PO Duin-en Bollenstreek Stichting Teylingen 4 (overige) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t.
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WNT-verantwoording 2020 Vereniging PCBO Rijnsburg

De WNT is van toepassing op Vereniging PCBO Rijnsburg. Het voor de Vereniging PCBO Rijnsburg toepasselijke
bezoldigingsmaximum onderwijs is in 2020 € 132.000 (Klasse B). Deze klasse is vastgesteld door middel
van de opsomming van de diverse complexiteitspunten :
- driejaarsgemiddelde totale baten 4
- driejaarsgemiddelde aantal leerlingen 1
- gewogen aantal onderwijssoorten 1

= Klasse B- Totaal 6

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zander dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020

bedragen x C l

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

P.J.A.M. van Leeuwen

Directeur Bestuurder

1/1 - 30/9

0,4

ja
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 32255

Beloningen betaalbaar op termijn 5284

Bezoldiging 57539

Individueel toepasselijke bezoldtgingsmaximum 39600

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019

R.C. van Ommeren

Directeur Bestuurder

1/7 - 31/12

0,4
Ja

16959

2953

19912

26400

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Functiegegevens Directeur Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,4

Dienstbetrekking? ja
BezoMiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 41.176

Beloningen betaalbaar op termijn 7.789

Subtotaal 48.965

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 50.800

Bezoldiging 48.965
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 üm 12

Gegevens 2020

bedragen x C l

Functiegegevens

R.J.H.P. Hendricx

Directeur bestuurder ai

Kalenderjaar 2020 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang - einde) 1/1 - 19/7

Aantal kalendermaanden functievervulling in het
kalenderjaar 7

Omvang van het dienstverband in uren per
kalenderjaar

432 N.v.t.

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Maximum uurtanef in het kalenderjaar € 193 € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 181.100

Individueel toepasselij<e maximum gehele periode
kalendermaand l t/m 12

€83.376

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lagerdan het maximum uurtarief? Ja, nl. € 127,-

Bezoldiging in de betreffende periode €54.864

Bezoldiging gehele periode kalendermaand l t/m 12 €54.864

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N,v.t.

Bezoldiging C 54.864

Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Id. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM Toezichthoudende Topfunctionaris Functie

F. Heemskerk Voorzitter

N. Adegeest Penningmeester

C.W, van Delft Toezichthoudend lid van het bestuur tot 26-10-2020

A, Ravensbergen Toezichthoudend lid van het bestuur

A.W. Veldman Toezichthoudend lid van het bestuur

C. de Koning- van der Zwart Toezichthoudend lid van het bestuur vanaf 26-10-2020
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Na de balansdatum is er geen sprake van gebeurtenissen die invloed zullen hebben op de cijfers ultimo 2019.
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F1 Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Rijnsburg

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons goedkeurend oordeel inzake het getrouwe beeld en ons oordeel met
beperking inzake de rechtmatigheid
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs Rijnsburg te Rijnsburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs Rijnsburg op 31 december 2020 en van het resultaat
over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020, uitgezonderd de gevolgen van de bestedingen
beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking inzake
de rechtmatigheid', in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel inzake het getrouwe beeld van de jaarrekening
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
Rijnsburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn

T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl
KvK nr. 64599892

Van See Accountants is een handGisnaam van Van Ree Accountants West BV.
Op at onze diensten ?.ijn ds SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481490 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.
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De basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid
In de jaarrekening van 2020 is een vordering op de gemeente Katwijk opgenomen.
Deze vordering ziet op een overschrijding van het bouwbudget van een
nieuwbouwproject. De gemeente heeft aangegeven deze overschrijding niet te willen
financieren. Er is een procedure gestart waarbij de mogelijkheden, met betrekking tot
deze openstaande vordering, met behulp van een jurist verder worden onderzocht.

Op dit moment is de uitkomst van deze procedure onzeker, als gevolg waarvan er geen
zekerheid bestaat over de inbaarheid van deze vordering. Als blijkt dat de vordering niet
ontvangen wordt dienen de kosten voor eigen rekening genomen te worden, hlierbij is
niet duidelijk welk deel van de kosten als onrechtmatig moeten worden beschouwd.

Ons oordeel met beperking inzake de financiële rechtmatigheid is tevens gebaseerd op
het in het oordeel inzake de jaarrekening benoemde en door ons toegepaste wettelijke
kader van de controle en onafhankelijkheid.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

bestu ursverslag;
overige gegevens.

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

hlet bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. hlet bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
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de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Alphen aan den Rijn, 28 juni 2021
Van Ree Accountants

w.g.

drs. J. Bergman RA
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