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Raad van Toezicht

In 2016 heeft de Raad van Toezicht haar toezichthoudende rol uitgevoerd vanuit een gezamenlijke

verantwoordelijkheid, waarbij een diversiteit aan onderwerpen aan de orde zijn gekomen. Binnen de

Raad van Toezicht worden de zaken transparant en in een goede, open sfeer met elkaar gedeeld en besproken.

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 zijn, ondersteund door een advies vanuit de financiële 

commissie door de Raad van Toezicht vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling is overleg

gevoerd met de directeur-bestuurder en de accountant. 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 periodiek vergaderd, waarbij de reguliere beleidsstukken ter tafel zijn

gekomen. De vergaderingen vinden overwegend plaats in aanwezigheid van de Directeur Bestuurder.

Naast de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 is het bestuursformatieplan 2016-2017 door

de Raad van Toezicht en het bestuur goedgekeurd. Tevens zijn de periodieke managementrapportages

ingebracht in de vergadering.

De financiële positie van de vereniging is op orde, echter het jaar 2015 is afgesloten met een licht negatief 

resultaat. De oorzaken hiervan zijn onder andere de gewenste investeringen in E-learning, de keuze voor

geen tweede combinatiegroep op de Emmaschool, de kosten voor bovenschoolse scholing en de loonkosten

ter overbrugging van het vertrek van een directeur. Voor 2015 werd hiermee een negatief resultaat begroot 

van -233k. Echter met name door de hogere rijksbijdragen is het negatieve resultaat uiteindelijk uitgekomen

op -30k. Het verschil tussen begroting en realisatie in 2015 is volledig inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening 2015.

Vooruitkijkend is het van belang om de financiën goed op orde te houden: een sluitende begroting blijft daarbij

het streven. De stijging in de prognose van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen is hierbij een positief element.

Het strategisch beleidsplan 2012-2016 is eind 2012 door het bestuur vastgesteld. Dit plan omvat een 

drietal belangrijke strategische keuzes: een noodzakelijke verbinding met de omgeving, talentontwikkeling

voor alle leerlingen en de juiste aandacht voor het e-leren bij onze "generatie Einstein" leerlingen. Ook in 2016

is door PCBO vanuit deze strategische keuzes onderwijs in de praktijk gebracht, mede voortvloeiend vanuit

de missie: het geven van kwalitatief goed onderwijs waarin bij alles wat wordt ondernomen het leren en

welbevinden van kinderen en medewerkers centraal staat. Daarbij vindt periodieke monitoring van

de onderwijsopbrengsten plaats, worden verbeterpunten gesignaleerd en verbeteracties ingezet.

Hierbij is zichtbaar dat de PDCA (Plan Do Check Act) Cyclus steeds meer wordt geoptimaliseerd,

waarbij de strategische doelstellingen door worden vertaald naar de operationele activiteiten.

In 2016 is besloten om het huidige strategisch plan in 2017 nog aan te houden en in 2018 te herijken.

Hiermee wordt tevens de aansluiting gemaakt met de planningscyclus van de scholen.

Vanaf eind 2017 zal worden gestart met de voorbereidingen van de herijking

Inzake de huisvesting heeft het bestuur in 2013 positief ingestemd met het besluit om over te gaan tot

nieuwbouw van de Emmaschool. De stappen tot realisatie van deze nieuwbouwplannen zijn inmiddels in gang

gezet. In 2016 is gebleken dat voor de realisatie de nodige hobbels genomen moeten worden.

De realisatie van de nieuwbouw wordt hierdoor niet eerder dan in 2018 verwacht.

Per eind 2016 zijn dhr. Van Egmond en dhr. Van Tilburg afgetreden als leden van de Raad van Toezicht.

Tevens is in de Algemene Leden Vergadering van oktober 2016 dhr. Veldman benoemd als nieuw lid.
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Samenstelling Raad van Toezicht

De raad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter dhr. D.J.C. van Dijk 

Lid (Aandachtsgebied Financiën) dhr. E. van Egmond (tot 24-10-2016)

Lid (Aandachtsgebied Financiën) mw. C.W. van Delft (vanaf 24-10-2016)

Lid mw. P.C.H. Star- van Tongeren

Lid dhr. F.C. van Tilburg (tot 24-10-2016)

Lid mw. A. Ravensbergen

Lid dhr. A. Veldman (vanaf 24-10-2016)

Lid mw. A. Korebrits- van Egmond (vanaf 24-10-2016)
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Bestuursverslag

1 Algemene informatie

Kernactiviteiten

In de scholen voor basisonderwijs binnen de Vereniging PCBO Rijnsburg worden door de verschillende

teams leeromgevingen gecreëerd, waarin de leerling uitgedaagd en verleid wordt om kennis, vaardig-

heden en waarden op te doen om de school met een passend advies voor het vervolgonderwijs te 

verlaten, om met succes het vervolgonderwijs te starten. De vormgeving van het onderwijs en begeleiding-

ding geschiedt vanuit christelijke waarden en normen waarbij de verscheidenheid van de leerling

centraal staat.

In het Strategisch Beleidsplan 2012-2016 heeft het bestuur op de volgende gebieden

richtinggevende uitspraken gedaan:

* Onderwijs & Identiteit

* Personeel & Organisatie

* Communicatie & Kwaliteit

* Financiën

* Huisvesting

Binnen deze kaders wordt het strategisch beleid ontwikkeld.

Juridische structuur

Het protestants-christelijk basisonderwijs in Rijnsburg wordt beheerd en bestuurd door een

vereniging. De vereniging kent een bestuur op afstand waarbij de code van Goed Bestuur van de

besturenraad Verus wordt gehanteerd.

Organisatiestructuur

De vereniging heeft een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding van de vereniging is belegd bij een

directeur bestuurder. De leiding binnen de verschillende scholen is in handen van een directeur

ondersteund door ofwel een adjunct of door bouwcoördinatoren. Binnen de vereniging is een staf-

bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van de directeuren. De portefeuilles personeel,

financiën en beheer worden ondersteund door leden van de staf.

Belangrijke elementen uit het gevoerde beleid

De afgelopen jaren is gewerkt aan de planning en control cyclus. Scholen zijn in staat om hun 

onderwijskundig concept vorm te geven door doelen en plannen te beschrijven voor het volgende jaar.

De inzet van de beschikbare middelen is hieraan gekoppeld. De doelen en plannen hebben weer

een relatie met de strategische keuzes 2012-2016. De actieplannen die zijn benoemd krijgen hun

vertaling binnen de schoolplannen van de verschillende scholen. 
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2 Financiën op balansdatum

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

31-12-2016 31-12-2015 toe-/afname

€ € €

Algemene reserve 1.995.392 1.872.709 122.682

Bestemmingsreserve privaat 77.504 75.984 1.520
2.072.896 1.948.693 124.202

De financiële kengetallen zijn als volgt:

31-12-2016 31-12-2015 signaleringswaarde 

Solvabiliteit 1 EV / TV 0,54 0,52 < 0,3

Solvabiliteit 2 EV + Voorz. / TV 0,85 0,84

Liquiditeit Vlottende activa / Kortlopende schulden 4,91 4,85 < 0,75

Weerstandsvermogen.EV - mat. vaste activa / Rijksbijdrage 0,18 0,19 < 0,05

Huisvestingsratio Huisvesting + afschr.last / Totale lasten 0,06 0,10 >0,10
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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 jaar ging dit echter niet

alle scholen op, 1 school wilde geld inzetten vanuit de eigen reserve en  1 school had te maken met een

wijziging van directie waardoor de interim directeur eind 2015 zuinig heeft begroot. 

Tevens was er 1 school waarvan de eigen reserves al negatief zijn en nu een positief resultaat kon begroten, 

hierdoor wordt de negatieve eigen reserve iets teruggebracht.

Voor de Vereniging geldt nog het volgende.

De Raad van Toezicht heeft ingezet op E-learning en wilde op de Emmaschool geen 2e combinatiegroep

opzetten. Deze kosten waren tezamen met die van de bovenschoolse scholing begroot op € 150.836

Om te voorkomen dat deze lasten naar rato door de scholen werden gedragen is er besloten om dit t.l.v. de

algemene reserve te laten vallen. Dit resulteert voor de Vereniging dan ook op begroot negatief resultaat

van € 150.836.

De totale begroting over 2016 komt hiermee uit op een negatief resultaat van € 114.088.

Het verslagjaar 2016 sluit echter af met een positief resultaat van € 124.202.

Analyse van het exploitatiesaldo

€

Voordelig saldo personeel 24.313

Voordelig saldo materieel 99.889

124.202

Ten opzichte van de begroting sluit de jaarrekening dus € 238.291 voordeliger,  onderstaand treft u een 

overzicht aan van de verschillen met de begroting.

€ € €

Hogere baten dan begroot:

Rijksbijdragen OC en W 45.560

Overige overheidsbijdragen 0

Overige baten 20.849

66.409

Lagere lasten dan begroot:

Personele lasten 48.008

Huisvestingslasten 150.537

198.544

264.954

Lagere baten dan begroot:

Financiële baten -9.595

Hogere lasten dan begroot:

Afschrijvingen -18.477

Overige materiële lasten 1.410

26.663-                    

Per saldo voordeliger dan begroot 238.291                  
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Kasstromen en financieringsbehoeften

Het saldo van de liquide middelen is per ultimo 2016 afgenomen met € 264.257 tot € 2.250.572

Een nadere specificatie van deze toename is opgenomen in het kasstroomoverzicht over 2016.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen in deel B4 van dit verslag. 

Gezien het Eigen Vermogen en de stand van de liquide middelen zal er geen financieringsbehoefte zijn.
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Ontwikkelingen in leerlingenaantallen

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

Schooljaar 2006/2007 1.334

Schooljaar 2007/2008 1.333

Schooljaar 2008/2009 1.353

Schooljaar 2009/2010 1.349

Schooljaar 2010/2011 1.356

Schooljaar 2011/2012 1.365

Schooljaar 2012/2013 1.330

Schooljaar 2013/2014 1.286

Schooljaar 2014/2015 1.265

Schooljaar 2015/2016 1.287

Schooljaar 2016/2017 1.246

Schooljaar 2017/2018 (verwachting) 1.214
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Personele ontwikkelingen en kerncijfers

Het personeelsbestand ultimo 2016 omvat 73,76 fte (112 personen) en is als volgt onderverdeeld:

aantal fte % aantal fte % 

Directie 7 6,4000 8,7 6 5,4000 7,3

OP 91 60,3287 81,8 95 62,1886 83,6

OOP 14 7,0359 9,5 13 6,7859 9,1

112 73,7646 100,0 114 74,3745 100,0

De krimp van het aantal leerlingen heeft een negatief effect op het personeelsbestand. Door natuurlijk verloop

binnen het personeelsbestand zijn vooralsnog geen gedwongen ontslagen nodig of voorzien.

Per januari 2016 waren alle scholen weer voorzien van een directeur.
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Verzuim

Het verzuim wordt nauwkeurig gevolgd middels het verzuiminformatiesysteem van Tredin. De directeuren zijn

verantwoordelijk voor de 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 2016

1. Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie in 2016 is ten opzichte van 2015 niet veranderd. 

2. Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage in 2016 is wederom verder gedaald met 1,3% naar 2,6%. Hierdoor blijft deze wederom

onder het landelijk gemiddelde van 4,9%.

3. Verzuimduur

De verzuimduur laat zien dat zowel het middellange verzuim als het zeer langdurige verzuim sterk is 

afgenomen. Dit resulteert dan ook in een verlaging van het percentage.

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

2016 1,17 0,79 0,63 0,22 0,11 0,22 0,11 0,11 0,34 0,44 0,56 0,11 0,4
2015 1,24 0,46 0,41 0,21 0,10 0,11 0,10 0,21 0,33 0,53 0,88 0,32 0,4
2014 0,53 0,00 0,53 0,11 0,32 0,22 0,00 0,00 0,32 0,52 0,65 0,42 0,3

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

2016 4,9% 5,4% 4,6% 4,5% 2,2% 2,1% 0,8% 0,2% 1,0% 1,3% 1,4% 2,4% 2,6%
2015 4,3% 4,6% 4,3% 4,4% 4,1% 5,2% 3,1% 1,7% 3,8% 3,5% 3,9% 3,3% 3,9%
2014 6,5% 5,9% 5,6% 5,4% 5,5% 5,2% 3,8% 3,5% 3,6% 2,8% 1,6% 2,6% 4,3%

Periode Kort Middellang Lang I Lang II Totaal

2016 0,2% 0,1% 1,8% 0,5% 2,6%
2015 0,2% 0,5% 1,7% 1,5% 3,9%
2014 0,1% 0,0% 2,0% 2,2% 4,3%
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Analyse

De lage meldingsfrequentie duidt er op dat het verzuimpreventiebeleid uitstekend werkt. De continue aandacht

voor het belang van dit beleid, het monitoring door de directeur-bestuurde en het bespreken van opvallende

verzuimgevallen werpt zijn vruchten af.

De daling van het verzuimpercentage in 2016 t.o.v. 2015 komt mede door het wegvallen van enkele

zeer langdurige verzuimgevallen. 

De verzuimduur kenmerkt zich door de daling van de middellange en zeer langdurige ziektegevallen. De

medewerkers die onder dit verzuim stonden zijn weer aan het werk of keren langzaam weer terug in het

arbeidsproces.

Conclusie

Het verzuim binnen PCBO is laag te noemen. Sinds een aantal jaren mogen we trots zijn op de lage

verzuimcijfers. Het hoge arbeidsethos van onze medewerkers en de uitstekende waarop

de verzuimpreventie bij het management vorm heeft gekregen liggen hieraan ten grondslag.

Onderwijsprestaties

De onderwijsresultaten van de PCBO-scholen zijn voldoende tot goed op basis van de inspectienormering.

Alle scholen hebben een basisarrangemnent. Deze resultaten worden op schoolniveau uitvoering

gerapporteerd en geëvalueerd. Door de bestuurder en de RvT worden de rapportages gemonitord en

geanalyseerd. Daar waar aanleiding bestaat wordt in gesprek met de directeur van de school besproken

hoe eventuele verbeteringen worden ingezet. We verwijzen hiervoor naar de onderwijskundige jaarverslagen

van de scholen.

Werkzaamheden op 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.
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4 Treasury management

Er zijn geen beleggingen of beleningen aangegaan. 

Aangezien er sinds enkele jaren geen beleggingen en/of beleningen meer zijn aangegaan kan de rapportage 

van het beleid hierover beperkt blijven tot bovenstaande melding.
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5 Toekomstige ontwikkelingen

Strategische keuzes 2012-2018

Om in de pas te blijven met de diverse schoolplannen is er besloten om het huidige strategisch

beleidsplan 2 jaar te verlengen en vanaf 2018 een nieuwe op te stellen.

* Verbinding met de omgeving : een noodzaak

De school moet zich verbinden met de omgeving (buurt, gemeente, regio, kerk, peuterspeelzalen

en vervolgonderwijs) om feeling te houden met de wensen die daar leven en te komen tot een

relatie die gebaseerd is op wederzijdse afstemming en ontwikkeling.

* Talentontwikkeling

We bieden kinderen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. We creëren daartoe een 

leeromgeving die tot doel heeft 'het beste uit leerlingen te halen. We zorgen extra voor de leerlingen

die meer instructie nodig hebben en we bieden meer begaafde leerlingen uitdagingen om zich breder

en dieper te ontwikkelen. 

Leerlingen: de generatie Einstein

* Ook leerlingen in het basisonderwijs zullen in de komende jaren "digital natives" zijn, natuurlijke

gebruikers van ICT en de nieuwste communicatiemiddelen. Volgens sommigen is de schooldag voor

deze leerlingen een digitaal dieptepunt, volgens anderen moet de school juist de communicatierust

bewaren. We geven het e-leren, webleren, e-communicatie en de e-leermiddelen een plek die hoort

bij hedendaags onderwijs. Voor onze leerkrachten en andere medewerkers betekent dit een

voortdurende scholing en werken aan een attitude die blijvende interesse veronderstelt in deze continue

veranderingen in onze wereld.
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Ons aanbod

Elke vereniging of school, ook de vereniging voor PCBO Rijnsburg, moet en wil financieel gezond zijn

er waar nodig groeien. Dit stelt eisen aan de inbedding in de omgeving, maar ook aan de

communicatie. Ouders, regio en gemeente moeten weten wat de vereniging voor PCBO Rijnsburg

te bieden heeft. Daarnaast is een gefundeerde verantwoording van de kwaliteit van het onderwijs

vereist. Wij bieden:

1. Binnen de scholen van de vereniging PCBO Rijnsburg wordt gewerkt aan talentontwikkeling

bij leerlingen.

Binnen onze vereniging willen we werken aan talentontwikkeling van kinderen door opbrengstgericht

te werken, waarbij de onderwijsresultaten door de leerkrachten systematisch gebruikt worden om

het onderwijs in de groepen aan te passen en daardoor de resultaten te maximaliseren. Vanuit die 

gedachte staat het kind met zijn instructiebehoefte en behoefte aan leertijd, centraal.

We gaan uit van het principe van de convergente differentiatie. Dit houdt voor ons onderwijs in dat

we de groep als basis voor onze instructie beschouwen.

In de groepsplannen voor de vakken technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen laten we

zien hoe we omgaan met de verschillende niveaus in een groep. Uitgaande van de instructie-

behoefte van leerlingen betekent dat we een groep leerlingen op drie niveaus instructie geven en 

daarbij ook een passende verwerking aanbieden.

Speerpunten hierbij zijn:

- het versterken van de leeropbrengsten door het stellen van hoge verwachtingen met doelen die

  boven het landelijk gemiddelde liggen

- het volgen van de principes van planmatig en opbrengstgericht werken

- het herkennen en erkennen van talenten bij leerlingen

- het uiten van hoge verwachtingen ongeacht het ontwikkelingsniveau van het kind

2. Er is aandacht voor de onderwijsketen van peuterspeelzaal tot en met de overstap naar

het voortgezet onderwijs.

De termen die hier vaak worden gebruikt is een doorlopende leerlijn. We werken nauw samen 

met de peuterspeelzalen uit de omgeving. Hierdoor is het mogelijk om leerlingen vanaf jonge

leeftijd te volgen en een goed gevolg te geven op de periode van kinderen op de peuterspeelzaal

binnen de scholen van de vereniging. Aan het eind van de schoolloopbaan in het basisonderwijs

heeft elke leerling een passende startkwalificatie voor het vervolg in het voortgezet onderwijs.

3. De school als huis.

De school neemt binnen de keten rondom een jong persoon een belangrijke en bepalende positie in.

De school is gedurende een groot deel van de dag de plek waar een kind aanwezig is. Deze periode

neemt door maatschappelijke veranderingen toe. In het beleidsstuk "Visie op bredere scholen"

wordt stil gestaan bij de maatschappelijke impulsen die belangrijk zijn bij het vormgeven

van de school als huis. Belangrijke begrippen die hier een rol spelen zijn veiligheid en geborgenheid.
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4. Betrokkenheid van ouders/verzorgers.

Wij stellen vast dat de rol van de school verandert en daarom is het belangrijk om de betrokkenheid

van ouders daar waar nodig is te vergroten. Deze betrokkenheid kent verschillende invalshoeken

Het zijn de ouders die in grote mate betrokken moeten zijn bij datgene wat er met hun kind gebeurt. 

Het zijn de scholen die het onderwijsleerproces van het kind vormgeven en vervolgens al dan niet

in eigen beheer, ook inhoud geven aan de opvang van kinderen voor, tussen en na school.

Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

1   De participatie van ouders/verzorgers binnen de vereniging vraagt blijvende aandacht. Voor de hand

     liggende mogelijkheden zijn de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Ook de

     gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het bestuur zijn de aangewezen plekken voor 

     ouders/verzorgers om te participeren. De bevoegdheden van deze raden zijn belegd in een statuut.

     Ouderparticipatie kan ook op geheel andere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld door

     ouders/verzorgers in te zetten binnen het primaire onderwijsproces. Te denken valt aan gastlessen,

     workshops en uitwisselingen tussen school en bedrijf.

2   Ouders/verzorgers zijn een bron van informatie die nuttig gebruikt kan worden ter verbetering van

     de kwaliteit van het onderwijs. Om die reden worden op alle scholen regelmatig

     tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de leerlingen, de ouders en het personeel.

     Op basis van de uitslagen van de onderzoeken kunnen aanpassingen plaatsvinden.

3   Om de betrokkenheid van de ouders/verzorgers te vergroten is het zaak om goed te communiceren.

     Een juiste informatievoorziening vormt de basis voor een goede betrokkenheid. De website

     van de PCBO is hiervoor ons centrale medium. Daarnaast bieden de scholen ook een eigen

     informatiekanaal aan.

Diversificatie

De scholen van de vereniging voor PCBO Rijnsburg ontwikkelen binnen de kaders van het Strategisch

Beleidsplan van PCBO een helder, communiceerbaar en bij de school passend onderwijsconcept. 

Centraal voor onze 6 scholen staat de hoge kwaliteit die zich vertaalt in gezamenlijke minimumdoelen

voor Lezen, Spelling, Rekenen en Taal. We leggen de gezamenlijke lat hier 10% boven de landelijk

gemiddelde norm die de onderwijsinspectie stelt en onderscheiden ons daarmee van andere scholen

in onze omgeving op kwaliteit. Bij de realisatie ervan wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise

van alle medewerkers. Deze verscheidenheid is een stimulerende en versterkende factor in de 

realisatie van kwalitatief hoogstaand onderwijs en de samenwerking tussen de 6 scholen van de

vereniging. Samen zijn we meer dan 6 x 1.

Plaatsingsbeleid en continuïteit

Wanneer er meer dan 30 nieuwe leerlingen zijn ingeschreven voor een school, zit de school vol. 

Wij bieden de ouders dan een plekje aan op een andere school, die nog niet vol zit. Hiertoe hanteren wij 

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.
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Ontwikkeling leeromgeving

Inmiddels worden er op diverse scholen beleidsmaatregelen genomen en uitgevoerd om tegemoet te

komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, die onvoldoende profiteren van het 

reguliere onderwijs. De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs veroorzaken dat onze scholen

nu een samenwerkingsverband gaan vormen binnen een regionale stichting, waarin 18

schoolbesturen deelnemen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs aan kinderen met 

speciale onderwijsbehoeften.

Personeel 

Met het Actieplan LeerKracht van Nederland wil het kabinet samen met schoolbesturen de positie

van leerkrachten versterken. Het actieplan omvat onder andere maatregelen voor een betere beloning,

meer scholingsmogelijkheden en meer promotiemogelijkheid (functiemix). Hiervoor stelt het

kabinet gedeeltelijk bekostiging beschikbaar.

Schoolbestuur PCBO wil de komende jaren een kwaliteitsslag maken op het gebied van onderwijs.

De onderwijsresultaten van onze scholen kunnen beter en we willen de beloftes die we aan de ouders

en kinderen hebben gedaan in ons Strategisch Beleidsplan waarmaken. Wij zien het personeel als het

belangrijkste instrument om goed onderwijs te bieden. We willen de verplichte functiemix dan ook

optimaal gebruiken om kwalitatief goed onderwijs mogelijk te maken.

Kwaliteitszorg

Binnen de PCBO maken we gebruik van de zgn. kwaliteitskaaren van Kees Bos. WMK is een 

instrument voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid, een instrument dat wordt ingezet voor

de ontwikkeling van de school.

Kwaliteitszorg zien we als een cyclisch leerproces, waarbij een school systematisch de kwaliteit van

een aantal vooraf vastgestelde beleidsterreinen bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt of laat

beoordelen en evalueert, gericht op het vasthouden (borgen) of verbeteren van haar kwaliteit.

Het permanent vaststellen, beoordelen en verbeteren en of borgen van de kwaliteit van de school vindt

pas optimaal plaats als er sprake is van een methodische aanpak. Hiervoor gebruiken wij WMK, deze 

baseert zich op de PDCA-cyclus.

1. to Plan vaststellen van de doelen van de school

2. to Do realiseren van de doelen in de praktijk

3, to Check controleren of de doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden

4. to Act wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeterpunten realiseren.

Kwaliteitszorg richt zich met name op schoolontwikkeling, op de ontwikkeling van het team als geheel,

integraal personeelsbeleid op de ontwikkeling van de individuele werknemer. Centraal moet staan dat

beide beleidsimpulsen elkaar versterken en zich richten op het leren van het team resp. de werknemer,

op het continu verbeteren of vernieuwen van het primaire proces en het vergroten van het leervermogen

van de medewerkers.

Omdat de focus bij zowel de kwaliteitszorg als bij het integraal personeelsbeleid sterk ligt op het

samen-leren, is het onontkoombaar dat de school zich ontwikkelt als een lerende organisatie.
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Huisvesting      

De huisvesting van onze scholen is jaarlijks in ontwikkeling. Onderhoud, verbouw en nieuwbouw zijn

noodzakelijk om onze 6 onderwijslocaties in een zo optimaal mogelijke conditie te houden. Naast

de rijksbijdrage overleggen we jaarlijks met de gemeente Katwijk over de noodzakelijke aanpassingen

en verbeteringen. Naast het onderhoud van het gebouw hoort bij de uitbreiding ook een vergoeding van

de eerste inrichting van de groepsruimte met meubilair en onderwijsleerpakket. Zo mogelijk voegen we

daar vanuit onze eigen middelen extra voorzieningen aan toe.

Emmaschool

De afgelopen periode is er veel energie gaan zitten in overleg met de gemeente over de uitvoering van de 

nieuwbouw. In de zomer van 2016 leek één en ander echt dichtbij te komen. Er is een aanbesteding geweest met 

een niet ongunstige prijsstelling. Kort daarop werd evenwel duidelijk dat vermeende vleermuizen en gierzwaluwen

roet in het eten gooiden. De bouwplannen liepen hierdoor negen maanden vertraging op; waar eerst de planning

was dat in maart 2017 gestart zou kunnen worden met de bouw, is dat perspectief verschoven naar december

van dit jaar (start sloop in september).

De Schakel

In het najaar van 2016 is er een groepsruimte van de school omgebouwd tot peuterspeelzaal, waarmee de school

zich kan afficheren als brede school. Ook is er een wens van de school verzilver, door de patio te overkappen

is de school functioneler gemaakt.

Verbetering functionaliteit scholen

In 2015 zijn bij de scholen wensen geïnventariseerd voor verbeteringen van de functionaliteit van de 

schoolgebouwen. Sinds de decentralisatie van het gebouwonderhoud per 1 januari 2015 hebben de scholen

daarvoor zelf budget. Er is besloten om de wensen gefaseerd uit te voeren.

QuickScan functionele en kwalitatieve staat schoolgebouwen

In opdracht van de Gemeente Katwijk en de schoolbesturen is er een QuickScan uitgevoerd naar de functionele

en kwalitatieve staat van de schoolgebouwen. Deze bestond uit 3 onderdelen;

- beoordeling technische kwaliteitsniveau schoolgebouw

- beoordeling energie en binnenmilieu prestatie schoolgebouw

- beoordeling functioneel kwaliteitsniveau schoolgebouw

Uit deze QuickScan volgt dat het met de technische conditie en de functionaliteit van onze schoolgebouwen wel 

goed zit. Zorgen zijn er bij de meeste scholen op de terreinen Luchtkwaliteit en Thermisch comfort. Naar 

aanleiding van de rapportage is er een pilotonderzoek opgestart bij de Wegwijzer naar maatregelen die nodig zijn

om de school op deze aspecten naar een aanvaardbaar niveau te brengen.

Beleid gemeente Katwijk

Nu de schoolbesturen zelf volledig verantwoordelijk zijn voor onderhoud van de gebouwen, komt de vraag in beeld

over nieuwbouw versus renovatie. Een schoolbestuur kiest liever voor nieuwbouw, omdat daarmee onderhouds-

gelden in de zak gehouden worden. Vanuit maatschappelijk oogpunt (kapitaalvernietiging, duurzaamheid) is het 

wenselijk dat levensduren van gebouwen zo veel mogelijk gerekt worden. Naast de technische staat van een gebouw

speelt ook de functionaliteit van een gebouw een rol. Een gebouw uit bijvoorbeeld 1658 moet nog geschikt zijn of 

geschikt gemaakt kunnen worden om in 2017 bij de tijd passend onderwijs te kunnen bieden. Een derde 

beoordelingsaspect is daarom de mogelijkheid om gebouwen te kunnen aanpassen (flexibiliteit). Met behulp van 

een extern bureau is een prioriteitenlijst gemaakt van de volgorde waarin gebouwen binnen de gemeente Katwijk

in de toekomst aangepakt zullen worden.
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Financiën

Om de continuïteit van de Vereniging PCBO te garanderen is een gezonde financiële positie van 

levensbelang.

De vereniging is afhankelijk van de Rijksinkomsten op basis van leerlingaantallen. Landelijk is de 

verwachting dat er tot 2020 10% minder basisschoolleerlingen worden aangemeld. Voor de gemeente

Katwijk lijken deze cijfers lager uit te pakken, echter van een zekere daling op termijn is wel sprake.

Daarmee zullen de inkomsten van de Vereniging - naast de bezuinigingen - dalen.

Deze externe ontwikkelingen betekenen dat het schoolbestuur met een sluitende begroting werkt en

er op toeziet dat de scholen binnen de budgetten opereren die zijn vastgesteld. Daarnaast zorgt het 

schoolbestuur voor een voldoende algemene reserve, zodat tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Om dit te realiseren voert het schoolbestuur de komende jaren een defensief beleid gericht op het zoveel

mogelijk terugdringen van risico's waarop de vereniging middels beleid kan sturen. Externe factoren

kunnen niet beïnvloed worden, interne factoren deels wel en daarop zal dan ook maximaal gestuurd

worden. Dit vereist van de budgethouders deskundigheid en begrotingsdiscipline.

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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Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

31-dec 2016 2017* 2018* 2019*

Personele bezetting in WTF

- Management/Directie 6,4 6,4 6,4 6,40

- Onderwijzend personeel 60,33 61,19 60,19 60,19

- Overige medewerkers 7,04 6,79 5,68 5,68

- leerlingaantallen 1246 1214 1258 1296

* = prognose

Toelichting

De personele bezetting neemt door het natuurlijke verloop nog enigszins af, RDDF plaatsing is niet nodig.

De verwachte leerlingaantallen zijn gebaseerd op de prognose welke door Pronexus, in opdracht van de 

gemeente Katwijk, is opgesteld (juli 2015), waarna deze is gecorrigeerd op basis van de werkelijke telling

1-10-2016. 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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Balans

Balans 2016 2017* 2018* 2019*

Activa

- Vaste activa

   - Immateriële VA

   - Materiële VA 1.004.096 920.076 938.477 1.087.882

   - Financiële VA

Totaal vaste activa 1.004.096 920.076 938.477 1.087.882

- Vlottende activa

  - Voorraden

  - Vorderingen 565.853 418.853 427.230 435.775

  - Kortlopende effecten

  - Liquide middelen 2.250.572 2.374.894 2.472.020 2.280.342

Totaal vlottende activa 2.816.425 2.793.747 2.899.250 2.716.117

Totaal activa 3.820.521 3.713.823 3.837.727 3.803.999

Passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve 1.995.392 1.882.193 1.939.081 1.962.547

- Bestemmingsreserve publiek

- Bestemmingsreserve privaat 77.504 79.054 80.635 0

- Bestemmingsfonds publiek

- Bestemmingsfonds privaat

Voorzieningen

- Huisvesting 1.103.438 1.095.518 1.152.763 1.165.278

- Jubilea 71.092 72.500 69.000 68.000

Schulden

- Langlopende schulden

- Kortlopende schulden 573.096 584.558 596.249 608.174

Totaal passiva 3.820.521 3.713.823 3.837.728 3.803.999

* = prognose

Toelichting

De financieringsstructuur zal de komende jaren naar verwachting niet veranderen.

De voorziening huisvesting is opgenomen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan.

Binnen de reserves en voorzieningen zullen er conform de begroting mutaties plaatsvinden. 

De nieuwbouw van de Emmaschool staat nu gepland in 2018, hierbij zal, o.a. voor de realisering

van het bestuurskantoor, gebruik worden gemaakt van de 'Bestemmingsreserve privaat'.

De stand van de vorderingen is geheel afhankelijk van de betalingen vanuit de gemeente voor de bekostiging

van de nieuwbouw Emmaschool. 

Na de oplevering van het nieuwe schoolgebouw zal de 'bestemmingsreserve privaat' dan ook vrijvallen

en is de verwachting dat de vaste activa extra toeneemt.
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Staat / Raming van Baten en Lasten

Baten 2016 2017* 2018* 2019*

- Rijksbijdrage 5.887.258 5.894.110 6.079.064 6.112.648

- Overige overheidsbijdragen 0 0 0 0

   en subsidies

- Baten in opdracht van derden 0 0 0 0

- Overige baten 251.394 309.048 315.229 321.533

Totaal baten 6.138.652 6.203.158 6.394.292 6.434.181

Lasten

- Personeelslasten 4.949.018 5.032.007 5.026.148 5.073.033

- Afschrijvingen 182.455 200.359 204.366 208.454

- Huisvestingslasten 388.728 550.763 561.778 573.014

- Overige lasten 512.154 544.228 555.112 566.215

Totaal lasten 6.032.355 6.327.357 6.347.404 6.420.715

- Saldo 106.298 -124.199 46.888 13.466

- Saldo financiële bedrijfsvoering 17.905 11.000 10.000 10.000

- Saldo buitengewone baten/lasten

Totaal resultaat 124.202 -113.199 56.888 23.466

* = prognose

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

Bij de berekening is er uitgegaan van de nieuwe bedragen voor de personele bekostiging vanaf 2017-2018

(Staatscourant d.d. 28-3-2017). Dit werkt voor 2017 nog niet echt door maar voor de daarop volgende jaren wel.

De personeelslasten zijn berekend a.d.h.v. het huidige personeelsbestand en rekening houdend met 

pensioneringen. Daarnaast zijn de lasten geïndexeerd i.v.m. periodieke verhogingen.

De huisvestingslasten zijn o.a. uit het MJOP overgenomen. Hier bovenop komen dan ook nog de 

energie- en schoonmaaklasten.

De overige lasten zijn voor 2017 overgenomen uit de begrotingen en hierna per jaar opgehoogd met 2%

Vanaf 2015 wordt er extra ingezet op E-learning en extra scholing ten gunste van opbrengstgericht

werken. Om te voorkomen dat de scholen hier extra voor worden belast heeft de Raad van

Toezicht besloten om dit vanuit de algemene reserve te bekostigen. 
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Risicoparagraaf

Om in de toekomst gericht financieel te kunnen sturen op besteedbaar en benodigd vermogen, beschikbare

budgetten en liquiditeit zijn een gedegen begroting, een transparante planning & control, sturend gedrag op 

basis van dat uit managementrapportages en een goede risicoanalyse voor PCBO Rijnsburg onmisbare 

instrumenten.

Het versterken van het financieel beleid veronderstelt ook professionalisering van de budgethouders

(m.n. de schooldirecteuren). Het gaat hierbij enerzijds om het adequaat reageren op data waaruit blijkt

dat binnen de opgestelde begroting zich gedurende het begrotingsjaar afwijkingen voor doen waarop

bijgestuurd moet worden. Anderzijds om defensief gedrag bij de vaststelling van de omvang van de in te

zetten personele formatie op basis van leerling prognoses. Het terugdringen van de hoeveelheid verplichtingen

aan personeel in verhouding tot de structurele rijksvergoedingen vormt hierin de kerntaak. Jaarlijks

wordt hiervoor het bestuursformatieplan opgesteld.

Om te komen tot een beredeneerd oordeel wat betreft de financiële positie om risico's af te dekken is 

er in 2012 een uitgebreide risicoanalyse verricht.

Deze risicoanalyse bevatte de volgende hoofdonderdelen:

 1.  Onderwijs

 2.  Personeel & organisatie

 3.  Huisvesting & middelen

 4. Bestuur & management

 5. Financiën

 6. Externe Ontwikkelingen

In totaal zijn er 72 indicatoren besproken, gewogen en beoordeeld. Per indicator is het volgende vastgesteld:

 1.  Hoe groot is het risico?

 2.  Wat is de impact op financiën, personeel, operationeel en strategisch?

 3.  Wat kun je doen om het risico te verminderen?

 4.  Op welk niveau ligt het risico; verenging en/of school?

 5.  Om welk bedrag gaat het als je het risico kapitaliseert?

Uit deze risicoanalyse bleek dat er een virtueel tekort is om de bestaande risico's voldoende te kunnen afdekken.

De aanbevelingen die hieruit volgden waren:

 1.  Het beleid defensief gericht te houden op het zoveel mogelijk terugdringen van risico's waarop PCBO middels

      beleid kan sturen. Externe factoren kunnen niet beïnvloed worden, interne factoren deels wel. Het is dan ook

      van belang de interne factoren waar maximaal op gestuurd kan worden ook maximaal te benutten.

 2.  Aan de bewustwording binnen PCBO van de feitelijke financiële situatie dienst middels een transparante,

      regelmatige en bewuste voorlichting door de directeur/bestuurder en het MT naar het personeel en de GMR

      systematisch aandacht te worden besteed.

Naast deze aanbevelingen is sindsdien ook de beleggingsportefeuille geheel afgebouwd.
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Jaarrekening
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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 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. 

Hiervoor is een bestemmingsreserve (privaat) opgebouwd waar jaarlijks rente aan wordt toegerekend.

Na de invoering van de doordecentralisatie is deze restrictie vervallen. In het kader van de nieuwbouw

van een schoolgebouw met daarin het bestuurskantoor zijn de private middelen nog aangehouden.

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 onder de andere 

kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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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.

Per 31 december 2016 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 91,7% (eis 104,2%). De actuele dekkingsgraad

bedroeg 96,6%.

In het vierde kwartaal verbeterde de financiële positie van ABP aanzienlijk. De actuele dekkingsgraad steeg

met 5,9%-punt naar 96,6%. Dat niveau ligt ruim boven de kritische grens waarbij  pensioenen verlaagd

zouden moeten worden. Dat is in 2017 niet aan de orde. De verbetering van de financiële positie is vooral

te danken aan de renteontwikkeling in het vierde kwartaal.

Het toegezegde pensioen kan worden geïndexeerd. Door de kredietcrisis is de financiële positie van het fonds

verslechterd, waardoor een aantal jaren geen toeslag verleend is. Het is de verwachting dat ook de 

komende jaren geen toeslag zal worden verleend.

De betaalde en te betalen pensioenpremies over het boekjaar bedragen ca. € 421.278 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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A Balans per 31 december 2016

1 Activa

31-12-2015

€ € € €

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen 53.639 66.391

1.2.2 Inventaris en apparatuur 703.873 551.387

1.2.4 In uitvoering -                -                  

1.2.5 Overige materiële vaste activa 246.584 198.832

Totaal vaste activa 1.004.096 816.609

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie van OCenW 288.542     303.427      

1.5.5 Overige overheid 225.906     34.692        

1.5.7 Overige vorderingen 46.081       72.363        

1.5.8 Overlopende activa 5.323         227             

565.853 410.708

1.7 Liquide middelen 2.250.572 2.514.829

Totaal vlottende activa 2.816.425 2.925.537

Totaal activa 3.820.521 3.742.146

31-12-2016
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2 Passiva

31-12-2015

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 1.995.392 1.872.709

2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 77.504 75.984

2.072.896 1.948.693

2.2 Voorzieningen

2.2.3 Overige voorzieningen 1.103.438 1.120.808

2.2.4 Voorziening jubilea 71.092 69.761

1.174.529 1.190.569

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 25.269       38.712        

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 221.663     249.334      

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 47.233       48.533        

2.4.9 Overige kortlopende schulden 55.626       41.876        

2.4.10 Overige overlopende passiva 223.304     224.429      

573.096 602.884

Totaal passiva 3.820.521 3.742.146

31-12-2016
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B Staat van Baten en Lasten 2016

2015

€ € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW 5.887.258  5.841.698 5.863.495

3.2 Overige overheidsbijdragen -                 0 0

3.4 Budgetten 0

3.5 Overige baten 251.394     230.545 275.271

Totaal baten 6.138.652  6.072.243   6.138.766

4 Lasten

4.1 Personele lasten 4.949.018  4.997.025 4.960.104

4.2 Afschrijvingen 182.455     163.977 148.035

4.3 Huisvestingslasten 388.728     539.265 620.636

4.4 Overige materiële lasten 512.154     513.564 470.290                  

Totaal lasten 6.032.355  6.213.832   6.199.064

Saldo baten en lasten 106.298     141.588-      -60.297

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 17.905       27.500 29.948

5.3 Financiële lasten -                 0 -                             

Saldo financiële baten en lasten 17.905       27.500        29.948

Resultaat 124.202 114.088-      -30.349

2016

begroting

2016
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114.088-      

C Kasstroomoverzicht 2016

2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 124.202     30.349-        

Afschrijvingen 182.455     149.536      

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 155.145-     56.541-        

- Kortlopende schulden 29.788-       12.330        

Mutaties reserves -                -                  

Mutaties voorzieningen 16.040-       106.812      

105.684     181.789                  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiele vaste activa 369.941-     140.883-      

Koersresultaten effecten -                -                  

Aan- en verkopen effecten -                -                  

369.941-     140.883-                  

Mutatie liquide middelen 264.257-     40.905                    

Liquide middelen

Beginstand liquide middelen 2.514.829  2.473.924               

Eindstand liquide middelen 2.250.572  2.514.829               

Mutatie liquide middelen 264.257-     40.905                    

2016
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Activa

VA Vaste activa

1.2 Materiële vaste 
activa

Boekwaarde 
ultimo 2016

Boekwaarde ultimo 
2015

€ €

1.2.1 Gebouwen 53.639 66.391
1.2.2 Inventaris en 

apparatuur
703.873 551.387

1.2.4 In uitvoering -                  -                             

1.2.5 Overige 246.584 198.832

1.004.096 816.609

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

apparatuur
In uitvoering Overige Totaal

€ € € € €
Verkrijgingswaarde ultimo 2015 391.650 1.305.632 -                460.909 2.158.190
Afschrijving ultimo 2015 -325.259 -754.245 -                -262.077 -1.341.581
Boekwaarde ultimo 2015 66.391 551.387 -                198.832 816.609

Desinvesteringen -                 -                 -                -                  -                              

Desinvesteringen afschrijvingen -                 -                -                -                  -                             

Investeringen 2016 -                 277.827     -                92.114        369.941                  

Afschrijvingen 2016 -12.752       -125.341    -                -44.362       -182.455                 

-12.752 152.486 -                47.752 187.486

Verkrijgingswaarde ultimo 2016 391.650 1.583.458 -                553.023 2.528.131
Afschrijving ultimo 2016 -338.011 -879.585 -                -306.439 -1.524.035
Boekwaarde ultimo 2016 53.639 703.873 -                246.584 1.004.096
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VV Voorraden en vorderingen

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie van OCenW 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Salariskosten 288.542      303.427                  

288.542      303.427                  

1.5.5 Overige vorderingen overheid 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Gemeente Katwijk 225.906 34.692

1.5.7 Overige vorderingen 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Intrest 17.711        29.948                    

December en 13e maand vervangingsfonds 5.152          8.211                      

Overig 23.219        34.203                    

46.081        72.363                    

1.5.8 Overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vooruitbetaalde kosten 5.323          227                         
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EL Liquide middelen

1.7 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Kasmiddelen 401             255                         

Banktegoeden 50.171        114.408                  

Deposito's en spaarrekeningen 2.200.000   2.400.167               

2.250.572   2.514.829               

EV Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen Saldo Saldo

ultimo 2015 Resultaat Overige ultimo 2016

€ € € €

2.1.1.1Algemene reserve (gebonden) 1.251.263 89.601 -                  1.340.864

2.1.1.2Algemene reserve (vrij) 621.446 33.081 -                  654.527

2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 75.984 1.520 -                  77.504

1.948.693 124.202 -                  2.072.896

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 Daniel 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.

Mutaties
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VL Voorzieningen

2.2 Voorzieningen Saldo Saldo

ultimo 2015 dotaties vrijval onttrekking ultimo 2016

€ € € € €

2.2.3 Voorziening onderhoud 1.120.808  40.734       -                58.104        1.103.438               

2.2.4 Voorziening jubilea 69.761       11.982       -                10.652        71.092                    

1.190.569  52.716       -                68.756        1.174.529               

KS Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren 25.269        38.712                    

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Loonheffing 135.756      148.779                  

Premies sociale verzekeringen 85.906        100.555                  

221.663      249.334                  

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Pensioenpremies december en 13e maand 47.233        48.533                    

47.233        48.533                    

2.4.9 Overige kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Salarissen 13e maand 1.608          1.409                      

Vervangingsfonds 0 -                             

Overig 54.019        40.467                    
55.626        41.876                    

2.4.10 Overige overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Doordecentralisatie -                  -                             

Vooruitontvangen Katwijk 18.262        65.624                    

Vooruitontvangen OCW 11.175        8.367                      

Vooruitontvangen subsidies 38.433        

Overlopende vakantietoeslag 155.435      150.437                  

223.304      224.429                  

Mutaties
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Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

OB Overheidsbijdragen

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCenW 2016 2015

€ €

3.1.1.1(Normatieve) rijksbijdragen

Rijksbijdrage PO 5.207.118   5.133.945               

Personeel- en arbeidsmarktbeleid 675.671      621.729                  

Overige sectoren -                  -                             

5.882.789   5.755.674               

3.1.2 Overige subsidies OCenW

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 2.807-          2.470                      

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 7.276          105.351                  

5.887.258   5.863.495               

3.2 Overige overheidsbijdragen 2016 2015

€ €

3.2.1 Vergoeding onderhoud gemeente Katwijk -                  -                             

3.2.2 Vergoeding vervangingsfonds -                  -                             

-                  -                             

AB Andere baten

3.5 Overige baten 2016 2015

€ €

3.5.6.1Stagevergoeding -                  -                             

3.5.6.2WSNS 160.425      169.442                  

3.5.6.3Overige opbrengsten 90.969        105.830                  

251.394      275.271                  
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LA Lasten

4.2 Afschrijvingen

4.1 Personele lasten 2015

€ € € €

4.1.1.1Lonen en salarissen 3.642.480 3.567.551               

4.1.1.2Sociale lasten 813.705 806.390                  

4.1.1.3Pensioenpremies 421.278 437.223                  

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 83.810       * 175.808      *

4.1.2.3 Overige personele lasten 161.446     ** 144.814      * **

245.256 320.621                  

5.122.720 5.131.785               

4.1.3 Uitkeringen VF -60.699 -99.785

Overige uitkeringen (UWV e.d.) -113.003 -71.896

4.949.018 4.960.104               

* Dit betreft vervanging intern begeleider Emmaschool, detacheringskosten leerkracht Wegwijzer en de detacheringskosten

van de conciërges.

** Onder de overige personele lasten zijn onder meer opgenomen:

cursuskosten (80.000), ARBO-uitgaven (20.300), koffievoorziening (7.100), representatie (5.700),

reiskosten (1.000), werving (3.300), overige lasten (30.300) en dotatie personeelsvoorziening (12.000)

4.2 Afschrijvingen 2016 2015

€ €

4.2.2.1Gebouwen 12.752        15.771                    

4.2.2.2Inventaris en apparatuur 125.341      94.355                    

4.2.2.3Leermiddelen 44.362        37.909                    

182.455      148.035                  

4.3 Huisvestingslasten 2016 2015

€ €

4.3.3.1Dotatie onderhoudsvoorziening 40.734        214.516                  

Groot onderhoud 86.787        153.085                  

4.3.3.2Klein onderhoud en exploitatie 8.648          11.202                    

4.3.4 Energie en water 90.666        78.732                    

4.3.5 Schoonmaakkosten 143.564      140.556                  

4.3.6 Heffingen 5.906          6.653                      

4.3.7 Overige huisvestingslasten 12.423        15.891                    

388.728      620.636                  

2016
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4.4 Overige materiële lasten 2015

€ € € €

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 57.696       55.726        

Accountantskosten 19.360       19.360        

Telefoon/portikosten 11.798       9.766          

Kantoorartikelen 4.754         3.211          

Bestuurskosten 3.805         4.745          

Repro/drukwerk 41.288       34.023        

Overige beheerslasten 21.079       10.801        
159.780 137.631

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Inventaris 41.283       42.816        

Apparatuur 39.256       34.723        

Leermiddelen 70.604       76.098        

Bibliotheek 7.400         6.227          

Onderhoud apparatuur 13.360       14.385        

Overig 42.534       28.222        
214.436 202.471

4.4.4 Overige 

Wervingskosten 1.400         1.097          

Representatiekosten -                -                  

Kantinekosten -                -                  

Activiteiten 28.616       25.864        

Contributies -                -                  

Abonnementen 83.394       65.132        

Medezeggenschapsraad -                -                  

Verzekeringen 2.101         2.088          

Schoolbegeleiding 15.447       17.495        

Overige uitgaven 6.981         18.511        
137.938 130.187
512.154 470.290

2016
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FB Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten 2016 2015

€ €

Financiële baten

5.1 Bankrente en rente van obligaties 17.905        29.948                    

5.2 Koersresultaat effecten -                  -                             

5.3 Ontvangen dividend en verkoopresultaat effecten -                  -                             

17.905        29.948                    

Financiële lasten

5.2 Koersresultaat effecten -                  -                             

5.3 Ontvangen dividend en verkoopresultaat effecten -                  -                             
-                  -                             

17.905        29.948                    
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D Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Leaseverplichting

Er zijn operationele leaseverplichtingen aangegaan, waarvan de verplichting circa € 26.000 per jaar

bedraagt.

Bouw/huur noodlokalen

Voor de uitbreiding van een school is een verplichting aangegaan betreffende de huur van 

noodlokalen tijdens de verbouwing, waarvan de verplichting circa € 34.700 per jaar bedraagt.
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E Verbonden partijen
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Is er een bezoldiging van de bestuurders ja

Is er een bezoldiging van de toezichthouders nee

Het dienstverband van de directeur/bestuurder was tijdens 5 maanden van 2016 0,5 WTF en verder weer 0,4 WTF.

De toezichthouders hebben in 2016 net als voorgaand jaar afgezien van een vergoeding.
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F Overige gegevens

Na de balansdatum is er geen sprake van gebeurtenissen die invloed zullen hebben op de cijfers ultimo 2016.
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F1 Controleverklaring
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F2 Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te verdelen:

€

Algemene reserve (gebonden) 89.601

Algemene reserve (vrij) 33.081

Bestemmingsreserve (privaat) 1.520

Resultaat 124.202
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G Verantwoordingen
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Ontvangen t/m ultimo verslagjaar ultimo verslagjaar

toewijzing verslagjaar geheel uitgevoerd nog niet geheel afgerond

en afgerond

€

Bijzondere en aanvullende 2013/2/349194 20-11-2013 244.587,00 244.587,00 x
bekostiging 2013
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

A Aflopend per ultimo verslagjaar

B Doorlopend in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Saldo Ontvangen t/m Lasten Totale Saldo nog te

toewijzing 01-01-2014 verslagjaar verslagjaar kosten besteden ultimo

31-12-2014 verslagjaar

€ € € € € €

Lerarenbeurs 2013/2014 3-122/27758 22-7-2013 1.112         1.112         1.112         -            -            1.112         

2014/2015 2014-2-/374769 20-8-2014 11.487       9.725         11.487       2.470         2.470         7.255         

2016/2017 2016 /2 /246807 20-09-2016 5.523 -                5.523         2.716         2.716         2.807         

18.122       10.837       18.122       5.186         5.186         11.174       
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