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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2018. In dit verslag worden de stakeholders van de
organisatie geïnformeerd en wordt er verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid aan de
rijksoverheid en andere betrokkenen binnen de organisatie.
Het jaarverslag 2018 bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel, het bestuursverslag, wordt het
beleid en de ontwikkelingen van het verslagjaar beschreven. Het tweede deel bestaat uit de
financiële verantwoording met een korte toelichting. Dit vervangt het verplichte XBRL model dat ten
behoeve van de verantwoording aan het ministerie wordt opgesteld.

Ter verhoging van de leesbaarheid zijn de cijfers en tabellen in bijlagen opgenomen.

In 2018 is het tot een afronding gekomen van het beleid inzake de terugloop van het leerlingenaantal
in het voedingsgebied van stichting Palludara. Door demografische ontwikkelingen, die gelukkig al in
2011 werden gesignaleerd, is er vanaf 2012 uitvoering gegeven aan het beleid om hierin
toekomstbestendige keuzes te maken. Deze keuzes zijn van invloed geweest op het aantal scholen,
de omvang daarvan en de locaties. In het verslagjaar 2018 hebben we uiteindelijk in gezamenlijkheid
dit intensieve overleg en uitvoeringstraject kunnen afronden.

Een aantal scholen is in de afgelopen vijf jaar gefuseerd en op grond daarvan hebben ook enkele
schoollocaties moeten sluiten. De laatste twee fusies zijn geëffectueerd in 2018. Per 1 augustus 2018
zijn de scholen uit Folsgare en Nijland (ten westen van Sneek) samengevoegd met als hoofdlocatie
De Earste Trimen in Nijland. Noordoostelijk van Sneek zijn de drie scholen in Tersoal, Gauw en
Sibrandabuorren samengevoegd tot Mienskipsskoalle De Legeaën, de naam van de streek. Het
bijzondere hiervan is dat iedere school een eigen bevoegd had, maar nu gezamenlijk onder Stichting
Palludara verder gaan. In afwachting van nieuwbouw is de school nog gehuisvest op twee locaties.

De in eerdere verslagen genoemde leerlingendaling in ons voedingsgebied zet de komende jaren
nog wel door, maar vlakt wel steeds meer af. In 2018 zien we zelfs een kleine stijging van het aantal
leerlingen op de teldatum. Dat laat onverlet, dat we op de middellange termijn nog steeds een daling
van 2 à 3 % voorzien.

Uit de gesprekken met de onderwijsinspectie is opnieuw gebleken dat deze vertrouwen heeft in de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Alle scholen hebben opnieuw het basisarrangement
gekregen. Dat is een goede bodem voor verdere ontwikkeling van het onderwijs. De ambitie van de
stichting ligt nadrukkelijk hoger dan de basisnormering van de inspectie. Het is aan de scholen om
hiervoor nadere plannen te ontwikkelen.
Leidend zijn daarin de ambities zoals die zijn geformuleerd in het strategisch beleid 2015 2019.

Ook op het gebied van het passend onderwijs willen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daar blijft nog wel een grote uitdaging met name op de
gedragscomponent. We zien wel dat de medewerkers, mede door gerichte inzet van ondersteuning,
daar steeds beter toe in staat zijn. We zien op stichtingsniveau in 2018 een stabilisatie in het
verwijzingspercentage naar andere voorzieningen.

Binnen stichting Palludara wordt door alle medewerkers hard gewerkt aan goed onderwijs voor de
aan ons toevertrouwde leerlingen. Dat doet iedereen vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid,
waarbij we steeds meer samenwerken en leren van elkaar.
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Natuurlijk vragen deze geschetste opbrengsten veel van alle medewerkers binnen stichting Palludara.
Het komt niet vanzelf. Een woord van dank voor iedereen is dan ook op zijn plaats. Dat geldt
evenzeer voor alle ouders en vrijwilligers die afgelopen jaar opnieuw hebben bijgedragen aan het
onderwijs op de scholen. Alle inzet geeft het vertrouwen dat we verder kunnen bouwen aan goed
christelijk onderwijs binnen ons voedingsgebied.

Joop Fortuin
Directeur bestuurder
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1. Algemeen

Doelstelling, visie en missie
Stichting Palludara heeft in de breedste zin als doel het stichten en instandhouden van Protestants
Christelijke scholen voor primair onderwijs in de voormalige gemeenten Bolsward, Sneek en
Wymbritseradiel (statuten, art. 3). Op scholen die van deze stichting uitgaan, staan vanuit een
protestants christelijke levensvisie de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal. Palludara
wil hen de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien, zodat ze zelfstandig en samen met
anderen kunnen participeren in een snel veranderende, pluriforme samenleving.
Palludara wil een omgeving creëren die het leren bevordert en waarin kinderen veilig kunnen
opgroeien. Elk kind moet ‘gezien’ worden en daarom is de driehoeksrelatie kind ouder leerkracht
essentieel. Leerlingen moeten zo thuisnabij mogelijk en op maat al hun talenten optimaal kunnen
ontplooien.

De missie van de organisatie is uitgedrukt in een ambitie voor de jaren 2015 2019 en luidt:
Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Zorgzame aandacht voor diversiteit
‘Waardenvolle’ ontwikkeling van 0 18 jaar

Het strategisch beleidsplan is een levend document. Veel meer dan in de eerste planperiode is dit
plan leidend voor de beleidsontwikkeling. Om dit te illustreren lichten we een ontwikkeling op het
gebied van de derde ambitie toe. Hierin wordt aangegeven dat we op zoek willen gaan naar
waardenvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs in het kader van een doorgaande lijn voor
de leerlingen van 0 18 jaar. In 2017 en 2018 is verder onderzoek gedaan naar de gevolgen van een
bestuurlijke samenwerking met de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid West
Fryslân. Het uiteindelijke resultaat is een intensieve samenwerking voor de periode van 1 augustus
2018 tot uiterlijk 1 augustus 2022 door middel van een strategische alliantie.

De kernactiviteit is het verzorgen van passend onderwijs aan leerplichtige kinderen in de leeftijd van
4 12 jaar. Daarbij zijn het vormgeven van een goede ouderbetrokkenheid, de zorg voor veilige
schoolgebouwen en goed werkgeverschap voor het personeel van belang.

Sinds de oprichting op 1 oktober 2010 is de juridische structuur een stichtingsvorm. De stichting kent
twee organen:

het College van Bestuur, hierna te noemen ‘het bestuur’
de Raad van Toezicht, hierna te noemen ‘raad’

Het bestuur bestaat uit één lid, de directeur bestuurder. De raad bestaat sinds augustus 2018 uit vier
leden. De taken en verantwoordelijkheden zijn statutair vastgelegd.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) geeft uitvoering aan de bevoegdheden op
grond van het reglement. Op schoolniveau is een medezeggenschapsraad (mr) en ouderraad (or)
ingesteld. Naar behoefte worden resonansavonden georganiseerd. In dit jaarverslag zijn de verslagen
van de raad en de gmr over 2018 opgenomen.

De beleids en communicatielijnen van de organisatie zijn vastgelegd in het organogram in
bijlage 1.
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Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
De belangrijkste elementen van het gevoerde beleid staan enerzijds in het teken van krimp, maar ook
in de ontwikkeling van het werken naar een hoger (onderwijs)niveau. Dit alles binnen een sluitende
begroting. Door een teruglopend aantal leerlingen werd de organisatie een tijd lang gedwongen
méér te doen met minder geld. Er was weinig ruimte voor nieuw beleid. Ook de personeelsbezetting
werd beperkt tot dat wat de scholen minimaal nodig hadden voor het geven van kwalitatief goed
onderwijs. De mix van grote en kleine scholen maakt het boeiend en tevens uitdagend de lasten te
verdelen. Het financieel beleid is in hoge mate gestoeld op solidariteit. Dit vraagt om draagvlak van
de gehele organisatie, maar ook leiderschap én eigenaarschap van de schooldirecteuren.
Door de gerealiseerde scholenfusies beschikken we tijdelijk over substantiële bedragen aan
compensatie voor de benoeming van extra personeel. Met de aansluiting van de scholen in Bolsward
(2017) en Sibrandabuorren/Tersoal (2018) neemt het leerlingenaantal en daarmee ook de financiële
armslag toe, waardoor ruimte ontstaat voor nieuw beleid.

Deze kentering moet ten goede komen aan de diversiteit en kwaliteit van de organisatie en heeft
onmiskenbaar zijn weerslag op de medewerkers. Zij maken uiteindelijk het verschil en kunnen als
teams accenten leggen voor functiedifferentiatie, werkdrukverlaging, scholing en duurzame
inzetbaarheid. Het leren van elkaar draagt hiertoe bij. Het versterkt de betrokkenheid en biedt
gelegenheid bij een ander “in de keuken” te kijken. Door blijvende aandacht voor het voorkomen van
verzuim en het introduceren van bijvoorbeeld bedrijfsfitness wordt het welbevinden versterkt.
De landelijke aandacht voor de positie van de leraar onder aanvoering van PO in actie ging niet aan
Palludara voorbij. Met steun van het bestuur zijn de medewerkers in de gelegenheid gesteld op te
komen voor prangende kwesties als het voorkomen van werkdruk, een hoger salaris en het dreigend
lerarentekort. Om zoveel mogelijk in vervanging te kunnen voorzien heeft het bestuur extra
personeel aangetrokken, dat tevens als kweekvijver voor toekomstige vacatures kan dienen.
Mede door samenwerking met andere besturen in de regio geven we een zo goed mogelijke invulling
aan het vervangingsbeleid. Helaas kon niet worden voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd
moest worden.

Andere onderdelen van beleid zijn de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs, dat concreet
uitmondt in het opzetten van onderwijs aan 10 14 jarigen, het versterken van muzikale vorming en
Engels. Het welbevinden van medewerkers en leerlingen, het voortdurend streven naar een hoge
kwaliteit van het onderwijs, de professionele ontwikkeling van onze medewerkers, het anticiperen
op wet en regelgeving, beheersing van eventuele risico’s en het volgen van actuele ontwikkelingen
op het gebied van onderwijsinnovatie lopen als rode draad door de organisatie gedurende het
verslagjaar.

Maatschappelijke impact
Scholen staan midden in de maatschappij en reageren over het algemeen met Friese nuchterheid op
zaken met grote maatschappelijke impact. Of het nu gaat om (de gevolgen van) pesten,
geweldsincidenten, klein en groot leed, de opvang van vluchtelingen en asielzoekers of juist zaken
waar men blij van wordt: het gebeurt in school. Door het gebruik van o.a. ‘Nieuwsbegrip’ leren
scholen hun leerlingen om te gaan met de wereld van vandaag en morgen. Met moderne
hulpmiddelen worden ze ook digitaal vaardig.

Tegen de achtergrond van passend onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid werken we samen
met andere besturen in de regio en met voetbalclub SC Heerenveen in het project Playing For Succes.
In dit project krijgen leerlingen die dat nodig hebben een steuntje in de rug om hen tot beter leren
te brengen met meer zelfvertrouwen.
Voor meer informatie: https://www.playingforsuccess.nl/zuid friesland/
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In 2018 is Technolab Súdwest Fryslân van start gegaan. Hierin werken de gemeente, het onderwijs
en ondernemers in heel Súdwest Fryslân nauw samen om de jeugd op een speelse manier kennis te
laten maken met techniek, onderzoek en wetenschap. Het doel van Technolab is om jongeren
enthousiast te maken voor een technisch beroep. Het programma bestaat vooreerst uit workshops
CSI, E lab en Bouw. Deze zijn toegankelijk voor de leerlingen van alle scholen (PO, VO en MBO) in de
gemeente. Voor meer informatie: http://technolab swf.nl.easyhandling.nl/

Palludara is gecertificeerd als fairtrade organisatie. Alle scholen en ook het bestuursbureau maken
gebruik van fairtrade producten en ondersteunen daarmee lokale boeren en arbeiders in
ontwikkelingslanden. Bij het aangaan van nieuwe contracten wordt in het bijzonder gelet op
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsvraagstukken. Bij de nieuw te bouwen
school krijgt duurzaamheid een prominente plek in de voorbereidingsfase.

Met het omzetten van drie bestaande ID banen in Participatiebanen geeft het bestuur invulling aan
de banenafspraak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Aangezien de
gemeente de ID subsidie vanaf 2018 stopzet, was er een gerede dreiging van ontslag. Gezien de
grote waardering op de scholen voor deze medewerkers is besloten hen onder dezelfde
voorwaarden in dienst te houden en een groter deel van de loonkosten voor eigen rekening te
nemen.

2. Governance

Stichting Palludara geeft vorm aan de Code Goed Bestuur door te kiezen voor een organieke
scheiding van bestuur en toezicht. Palludara toetst zichzelf jaarlijks aan de Code en concludeert dat
zij voldoet aan de Code Goed Bestuur.
Er deden zich in 2018 geen nieuwe ontwikkelingen voor. De algehele bedrijfsvoering, waaronder de
financiële , personeels en salarisadministratie, wordt in eigen beheer uitgevoerd. Omwille van de
kwetsbaarheid van een enkele organisatie wordt hierbij samengewerkt met de Stichting voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuidwest Fryslân. Met het oog op eventuele bestuurlijke
samenwerking in de toekomst is het bestuur terughoudend in het zelfstandig ontwikkelen van
nieuwe initiatieven op dit terrein.

In de managementfilosofie van Stichting Palludara geeft het bestuur rechtstreeks leiding aan de
schooldirecteuren. De handelingsruimte van de schooldirecteuren is vastgelegd in het
managementstatuut. De medewerkers van het stafbureau zijn ondersteunend aan de
schooldirecteuren en het bestuur. De directeur bestuurder voert jaarlijks managementgesprekken
met de schooldirecteuren en stafmedewerkers. De raad voert regulier voortgangsgesprekken met de
directeur bestuurder. Incidenteel zijn er bijeenkomsten over specifieke onderwerpen met de GMR
en de schooldirecteuren.

Horizontale verantwoording
Het jaarverslag is op bestuursniveau opgesteld, daardoor is het niet op alle punten of op elk moment
geschikt voor een discussie op lokaal niveau. Door het opnemen van de belangrijkste kengetallen per
school tracht het bestuur het beeld naar buiten zo transparant mogelijk weer te geven. Palludara
heeft te maken met diverse groepen stakeholders (belanghebbenden). We noemen:

Ouders en leerlingen: vanzelfsprekend zijn zij het belangrijkst voor de stichting. Hun inbreng en
hun eigen kennis en netwerk zijn van belang bij de keuzes die wij in het onderwijs maken.
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Voor en vroegschoolse educatie: gemeenten en kinderopvang zijn externe partners waarmee we
overleggen. We vinden het van belang dat zij voldoende bekend zijn met de scholen en het beleid
van stichting Palludara.
Met een aantal instellingen werken wij samen om het onderwijs en de zorg voor de kinderen
optimaal in te vullen: voor , tussen en naschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin, Advies
en meldpunt kindermishandeling, logopedie, fysiotherapie, etc. De samenwerking met deze
partners vindt veelal op schoolniveau plaats, maar binnen de bestaande zorgstructuur.
Het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs: de constructieve samenwerking met hen
is van groot belang voor de overdracht van de leerlingen, omdat wij hechten aan een goede
doorgaande leerlijn.
Tenslotte de toezichthouders (Onderwijsinspectie, Dienst Uitvoering Onderwijs, etc.): zij zijn onze
‘critical friends’ die ons helpen de onderwijskwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

3. Onderwijs

In 2018 is de strategische agenda gecontinueerd. In deze agenda staan drie richtinggevende
speerpunten tot 2019, deze blijven leidend voor het beleid en de praktijk. De focus van stichting
Palludara blijft daarbij steeds gericht op het realiseren van kwaliteitsverbetering van ons onderwijs,
met name op de gestelde speerpunten. Binnen deze strategische kaders is er verscheidenheid tussen
de scholen mogelijk. Onder andere verschil in sfeer, speerpunten, in pedagogische programma´s,
populatie en teams kunnen een andere kleur geven aan de scholen.

Voortgang strategisch beleid
De belangrijkste ontwikkelingen laten zich het best beschrijven aan de hand van de speerpunten van
het strategisch beleid.

Strategisch speerpunt 1: Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs.
Twee scholen hebben zich verbonden aan Next Level schools. Next Level schools is een
aanpak/beweging vanuit de praktijk gecombineerd met de ondersteuning door een breed scala van
deskundigen en is een mooie manier om te werken aan een innovatief, onderscheidend en duurzaam
onderwijsconcept.
Ook de talenten van het personeel binnen Palludara hebben in 2018 weer de ruimte gekregen. Zo
hebben deskundige leerkrachten en intern begeleiders workshops voor collega’s verzorgd. Niet
alleen de eigen stichting maar ook andere besturen zijn hierbij betrokken. Leermeer is in 2016 als
pilot begonnen en is in 2017 en 2018 verder uitgebouwd. Zo kunnen collega’s van verschillende
besturen van en met elkaar leren waardoor het aanbod en de vraag uitgebreid kan worden en de
deskundigheid vergroot.
Daarnaast is er een samenwerking ontstaan tussen NHL/Stenden en stichting Palludara met het vizier
op de onderzoekende leerkracht. Diverse lectoraten worden ingezet om leerkrachten te begeleiden
in het ‘onderzoeken’ op schoolniveau. Het doel is dat we de leerkrachten in hun kracht brengen en
werken aan een professionele schoolcultuur waarbij structureel gewerkt wordt aan verbetering van
ons onderwijs.

Strategisch speerpunt 2: Zorgzame aandacht voor diversiteit
Stichting Palludara gaat uit van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en wil zogvuldig omgaan
met verschillen tussen kinderen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een
passende onderwijsplek te bieden. Het ‘intern aanmeldingsteam leerlingenzorg’, IAL is in 2018
regelmatig ingeschakeld bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen de scholen
wordt er preventief menskracht ingezet (onderwijsassistentie).
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Door de inzet van onze ‘eigen’ ambulant begeleider gedrag en de ambulante begeleiding vanuit SBO
de Súdwester hebben we in 2018 voor leerlingen met didactische en gedragsvraagstukken passend
onderwijs kunnen realiseren. Daarnaast zorgt de ‘eigen’ orthopedagoog voor een inhoudelijk goede
aanvulling op zorggebied. Zij ondersteunt de scholen door haar kennis en expertise. Zij verricht
psychologische onderzoeken en heeft HGPD besprekingen begeleid.
Het zorgplan is ook dit jaar geëvalueerd. Binnen het zorgplan zijn het handelingsgericht werken en de
1 zorgroute leidend. Met de 1 zorgroute wordt op groeps , school en bovenschools niveau het
onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Binnen de zorg is er
specifieke aandacht voor HGPD gesprekken. Deze gesprekken worden geleid door de intern
begeleider.
In 2018 is voor kinderen met verminderd welbevinden het ‘Playing for Success programma’ in
samenwerking met SC Heerenveen gecontinueerd. Dit programma draagt bij aan een betere
motivatie en meer zelfvertrouwen van de leerlingen en dit komt de schoolprestaties ten goede.
De intern begeleiders hebben in 2018 o.a. hun deskundigheid rond verschillende onderwerpen
uitgebreid. Daarna hebben zij regelmatig bijeenkomsten waar zij hun kennis en expertise met elkaar
delen.
De Johannes Postschool werkt intensief samen met Kentalis om leerlingen met een TOS (taal
ontwikkelingsstoornis) op een professionele manier te begeleiden. Zij zijn gestart met een medium
voorziening. Het team volgt hiervoor scholing over taalontwikkelingsstoornissen zodat er veel kennis
over TOS aanwezig is. Een medium voorziening betekent dat er meerdere leerlingen met TOS op de
basisschool zitten waarbij Kentalis en de leerkrachten samenwerken. Zij zorgen er samen voor dat de
TOS leerling de lessen goed kan volgen.

In bijlage 2 is een grafische voorstelling van de samenwerkende ketenpartners opgenomen.

Strategisch speerpunt 3; ‘waardenvolle’ ontwikkeling van 0 18 jaar
In 2017 is er een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een bestendigde samenwerking tussen
Palludara en CVO Fryslân, voortgezet onderwijs. In 2018 is hiervoor een overeenkomst ondertekend
door de besturen. Een aantal initiatieven zijn gestart in 2018, waaronder de aanzet voor een
onderwijsvorm voor 10 14 jarigen en een muziekproject. De voorbereiding voor de 10 14
onderwijsvorm vindt plaats in het schooljaar 2018 2019, het voornemen is dat we per 01 08 2019
gaan starten.
De Juliana school heeft in 2018 haar deuren geopend met een nieuw IKC (integraal kindcentrum).
Deze school focust zich op het bewegend leren en in samenwerking met Kinderwoud is er focus op
een doorgaande ontwikkeling voor leerlingen van 0 14 jaar.

Opbrengsten
In 2018 zijn er geen individuele scholen van de stichting bezocht door de onderwijsinspectie. Wel is
er in het najaar een bestuursgesprek met de inspecteur geweest. Alle scholen van stichting Palludara
blijven op ‘groen’ en houden het basisarrangement. Door veranderend toezicht zal in de toekomst
eerst het bestuur bezocht worden en daarna de scholen.

De resultaten en inspectierapporten per school zijn beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl.
Alle scholen hebben de verplichte eindtoets afgenomen in 2018. Het staat de scholen vrij welke
eindtoets zij willen gebruiken (passend bij de leerlingenpopulatie). Er worden binnen de stichting 3
eindtoetsen afgenomen, te weten de IEP toets, de Centrale eindtoets (Cito) en Route 8.
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Twaalf scholen scoorden op of boven de ondergrens van de inspectie. Hiervan scoorden er zelfs acht
op of boven het landelijk gemiddelde. Twee scholen scoorden onder de ondergrens.

De uitstroomgegevens tot en met schooljaar 2018 2019 staan in bijlage 3.

Informatie en communicatietechniek (ICT), innovatie en AVG
Alle scholen beschikken over een degelijke basis aan hardware. Dit zal voornamelijk onderhouden en
vernieuwd worden waar dat nodig blijkt. We voorzien dat er in de toekomst meer persoonlijke
devices voor leerlingen beschikbaar moeten komen en gaan de mogelijkheden hierin onderzoeken.
Nu werken de meeste scholen nog met Snappet, een vereenvoudigde tablet voor de leerlingen.

We zijn samen met het CVO in een aanbestedingstraject “Hardware” gestapt. De winnende partij is
Central Point geworden en wij halen hier onze hardware de eerstkomende jaren vandaan. Een
andere aanbesteding betreft de verbetering en beheer van WiFi op de scholen. Dit wordt in 2019
afgerond.

De drie scholen in de Legeaen zijn samengevoegd en zijn voorzien van passende apparatuur. Zij
zullen in gezamenlijkheid de Next levelbeweging voortzetten en maken, om het gepersonaliseerd
leren verder te ontwikkelen, gebruik van de I Pad. Net zoals op Klaver Fjouwer in Oudega werken ze
met Zuludesk. Dat is software om de apparaten te beheren, maar ook om de leerlingen digitaal te
volgen en te begeleiden. Om deze software beter in te kunnen zetten, starten we zo snel mogelijk
met beheerderstrainingen voor de ICT’ers.

Het beschikbare innovatiebudget waar we in 2017 mee zijn gestart wordt steeds breder ingezet.
Naast de aanschaf van een aantal I Pads ten behoeve van de onderbouw, wordt er ook geïnvesteerd
in het ‘bewegend leren’ op It Harspit en de Julianaschool.

De ICT coördinatoren startten in augustus 2018 met een training programmeren. Tijdens deze
training werden ze meegenomen in de leerlijnen van het programmeren. Zo werken we toe naar een
Palludara brede leerlijn. Er is programmeermateriaal aangeschaft, dat rouleert in een aantal
scholenclusters. Zij kunnen op deze manier ook ervaringen en tips uitwisselen.

De werkomgeving van Accent functioneert nog, maar begint te verouderen. Een projectgroep is
gestart met een onderzoek naar waar een nieuwe omgeving voor ons aan moet voldoen. Daarna
moet een aanbieder geselecteerd worden. Deze nieuwe omgeving moet in het najaar van 2019 gaan
werken.

In 2018 wordt nog veelvuldig gesproken met de websitebouwers die ook ons communicatieportaal
bouwen. Na een kleine heropstart in september, besluiten we niet verder gaan met het
communicatieportaal dat hoort bij de website. We houden wel de website. In december starten we
razendsnel met een nieuw oudercommunicatieportaal: ‘Social Schools’ gevolgd door een aantal
trainingen. Binnen enkele weken is een groot aantal ouders lid en werkt het portaal tot ieders
tevredenheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2018 stond vooral in het teken van de AVG die op 25 mei zijn intrede heeft gedaan. Hiervoor is een
plan van aanpak gemaakt met een verdere uitrol in 2019. Het interne AVG management is
ondergebracht bij de stafmedewerker ICT & Communicatie. Daarnaast is een externe functionaris
gegevensbescherming aangesteld.
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Er is hard gewerkt om het beleidsplan, alle aanhangende protocollen en brieven te schrijven en te
bespreken. De MT leden en de ICT’ers hebben programma’s geclassificeerd en een risico analyse
gemaakt, waaruit een aantal maatregelen zijn voortgekomen, die in de tijd zijn uitgezet. Er is een
dataregister aanwezig, maar dat behoeft nog wel een aantal aanvullingen, met name aan actuele
verwerkersovereenkomsten.

Tijdens het gehele schooljaar 2018 2019 worden op de scholen AVG (bewustwording)trainingen voor
de medewerkers georganiseerd. De eerdergenoemde stafmedewerker verdiept zich verder in de
wet en regelgeving en neemt deel aan verschillende netwerken.

Toelatingsbeleid
Bij Palludara staat het kind centraal. De organisatie en inhoud van het onderwijs krijgen vorm vanuit
de behoeften en mogelijkheden van het kind. Onderwijs dient op maat te zijn. Als basis geldt
daarvoor een pedagogisch klimaat dat veiligheid, geborgenheid en uitdaging biedt. Dit alles
gebaseerd op de protestants christelijke waarden en normen. Met betrekking tot zorgleerlingen is al
eerder het nodige vermeld onder speerpunt 2.

Palludara hanteert een breed toelatingsbeleid. De belangrijkste kenmerken zijn:
het helder aan de ouders formuleren van de missie van de stichting
het hebben van respect voor elkaars geloofsbeleving
verplichte deelname aan de onder schooltijd georganiseerde activiteiten in het kader van
kerkelijke hoogtijdagen
het belang van deelname aan buitenschoolse activiteiten en het respectvol omgaan hiermee
het nauwkeurig afwegen van plaatsing van leerlingen met een zorgvraag
het toepassen van algemene kledingvoorschriften

Voor zover bekend zijn er in 2018 geen leerlingen geweigerd op grond van bovenstaande criteria.

4. Kwaliteitszorg

In 2017 hebben we ervoor gekozen om éénduidig te werken aan onderwijskwaliteit met behulp van
“Werken met Kwaliteit” (WMK), dit is een webbased kwaliteitsinstrument. Met WMK krijgen we
inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de organisatie en van de teams. Het geeft ons
handvatten om een gerichte kwaliteitsverbetering te realiseren.
In 2018 zijn we doorgegaan met deze ontwikkeling en vullen we dit instrument met steeds meer
informatie. Zo zijn met WMK ook de tevredenheidsonderzoeken onder personeel en ouders uitgezet.
De feedback van ouders en medewerkers wordt meegenomen bij het volgende onderzoek. Door
continue aanpassing en verbetering blijft WMK een dynamisch instrument.
De ontwikkelpunten die voortvloeien uit de verschillende enquêtes worden meegenomen in onze
ontwikkelplannen voor komende jaren.

Klachten
Palludara heeft beleid ontwikkeld om de kwaliteit en de veiligheid van de scholen optimaliseren. Alle
scholen maken miv 2018 gebruik van een externe vertrouwenspersoon van de GGD. Stichting
Palludara is ook aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. De informatie over de
klachtenregeling is in de schoolgids van iedere school opgenomen. Het bestuur heeft in 2018 enkele
klachten van ouders ontvangen. Daarbij ging het om pesten en wel of niet verwijzing naar het SBO
tegen de achtergrond van Passend Onderwijs. Na gesprekken hierover is dit naar tevredenheid
afgehandeld. Er zijn geen officiële klachten ingediend.
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5. Onderzoek

Anders dan bij individuele professionalisering van medewerkers vindt binnen Palludara geen
onderzoek plaats. Dit wordt ook niet verwacht in de nabije toekomst.

6. Internationalisering

Palludara onderneemt nog geen activiteiten op het gebied van internationalisering. We kennen wel
een aantal 3 talige scholen. Met het oog op verdere professionalisering van het management is er
wel een wens voor een werkbezoek of studiereis naar een Europees land.

7. Personeel

De belangrijkste zaken die spelen op het gebied van personeelsbeleid zijn persoonlijke ontwikkeling
in relatie tot de werkdruk en werkplezier, een dreigend lerarentekort in relatie tot het waarborgen
van kwaliteit, de aantrekkelijkheid van het vak, ondersteuning in de klas om uitvoering te geven aan
verschillen door passend onderwijs en zorgvuldig handelen in relatie tot privacywetgeving. Na een
lange periode van onderhandeling is per 1 september 2018 een nieuwe cao van kracht. De acties van
het PO front hebben effect gehad, want de positie van de leraar is hierin aanzienlijk verbeterd. Niet
alleen qua salaris, maar ook wat zeggenschap betreft. Het overlegmodel voor taakbeleid is vervangen
door een werkverdelingsplan waarin de gezamenlijke afspraken worden vastgelegd. Verder moeten
de teams een professioneel statuut opstellen. Het bestuur en de leidinggevende kunnen tot op
zekere hoogte kaders stellen, maar de meerderheid van het team besluit hoe en wanneer er wordt
gewerkt. Dit vraagt vooral veel overleg op schoolniveau. Het relatief grote aandeel deeltijders is
hierbij een extra uitdaging. In de cao is nog geen verbetering van de positie van directies en
ondersteunend personeel opgenomen.

De totale bezetting is in belangrijke mate afhankelijk van het aantal leerlingen, waarbij we streven
naar een gemiddelde van 22 leerlingen per groep. Door scholenfusies, kleine scholen en specifieke
problematiek schommelt het werkelijk cijfer tussen 20 en 21 leerlingen. Met fusiegarantie, kleine
scholentoeslag en zorgmiddelen voor passend onderwijs wordt maximaal op formatie ingezet. Nu er
ruimte is voor nieuw beleid, ontstaan ook nieuwe functies. Zowel bovenschools als op scholen zien
we een toename van ondersteunend personeel, niet in de laatste plaats door de intensieve
samenwerking met CVO Zuidwest Fryslân.

Het vigerende beleid is in 2018 zoveel mogelijk voortgezet. Vanwege het aanhoudende tekort aan
invalleerkrachten zijn diverse maatregelen genomen. Zo heeft iedere school een vervangingsprotocol
opgesteld met daarin te nemen stappen als er geen invaller beschikbaar is. De voorwaarden voor
inval door eigen teamleden en Leraren in opleiding zijn aantrekkelijker geworden en er zijn extra
startende leerkrachten benoemd. Dit alles is gefinancierd met doelsubsidies, welke in het
formatieplan zijn opgenomen. De groepsformatie in 2018 2019 is weer iets uitgebreid, hiermee
anticiperend op groei, zorg en fusies. Verder kwam er meer formatie voor onderwijsassistentie
beschikbaar.

In bijlagen 4 en 5 is het aantal leerlingen en groepen over meerdere jaren opgenomen.



13
Jaarverslag 2018 Stichting Palludara

Functiemix vervallen
Tegelijk met de komst van de nieuwe cao zijn er nieuwe voorbeeldfuncties voor leraren gemaakt. De
LA en LB schalen zijn vervangen door L10 en L11. De verplichting aan LB functies is vervallen.
De sociale partners stellen dat organisaties en teams zelf afspraken moeten maken over
functiedifferentiatie, omdat dit bijdraagt aan onderwijskwaliteit en een aantrekkelijk beroep. Het
bestuur betrekt de PGMR bij het besluit over de gevolgen hiervan voor het personeelsbeleid.

Leeftijdsopbouw en fte’s
In een ideale situatie is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen in
de beschikbare functies binnen een organisatie. Het vigerende beleid op het gebied van voltijd en
deeltijdbanen is dat de helft van de groepsformatie in deeltijd uitgevoerd kan worden. Bij Palludara
zijn de verhoudingen in beide gevallen zoek. Dit geldt in vrijwel het gehele primair onderwijs. Het is
deels het gevolg van onze relatief kleine scholen en het anticiperen op de krimp van de laatste jaren.
Van de ongeveer 110 fte aan leraren zijn er eind 2018 nog maar 10 mannen en 14 vrouwen met een
volledige benoeming. Dat zouden er idealiter 55 kunnen zijn. De rest werkt in deeltijd of geniet deels
seniorenverlof. Desalniettemin trachten we bij de formatieplanning ieder jaar opnieuw voorrang te
geven aan mannen en aan fulltimers (op één school).

De verdeling van werknemer naar leeftijd en fte staat in bijlage 6.

Einde dienstverband, lief en leed
Liefst 17 vrouwelijke collega’s kregen in 2018 een kind. Voor sommigen was het hun eerste en dat
betekent vaak een hele verandering in de werksituatie. Soms vereist het aanpassing in uren of dagen.
Palludara tracht in die situaties mee te werken aan een voor iedereen werkbare oplossing. We
konden in 2018 vijf medewerkers feliciteren met het 25 jarig ambtsjubileum. Nog eens vijf
jubilarissen waren zelfs 40 jaar in onderwijsdienst.

Er is de laatste jaren wat meer verloop onder de vast benoemde medewerkers. Dit komt door de
krapte op de arbeidsmarkt, het kiezen voor vervroegd pensioen of andere persoonlijke keuzes. Zo
verlieten tien leraren en vier onderwijsassistenten de organisatie.
Vanwege de scholenfusie in De Legeaen kwamen vijf leraren en drie onderwijsassistenten uit Tersoal
en Sibrandabuorren direct in vaste dienst. Ook de twee medewerkers die voorheen via het DOK
werden gedetacheerd, zijn vanaf augustus in vaste dienst.
Om de reguliere en vervangingsvacatures op te vullen zijn veelal startende leerkrachten benoemd.
In het kader van de werkdrukmiddelen zijn vooral nieuwe onderwijsassistenten benoemd.

Hierna volgt een korte uiteenzetting van het gevoerde beleid op specifieke onderdelen, met daarbij
eventuele bijzonderheden voor 2018.

Prestatiebox
De prestatieboxmiddelen zijn bedoeld om invulling te geven aan de afspraken uit het
bestuursakkoord. Dit zijn:

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
Professionele scholen
Doorgaande ontwikkellijnen

Het strategisch beleid sluit volledig aan op deze actielijnen. We brengen de thema’s voortdurend
onder de aandacht van personeel en ouders. De implementatie vinden we in feite al door de gehele
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organisatie terug, waarbij de middelen in de begroting zijn verweven in o.a. scholing, kwaliteitszorg
en het toepassen van beheersinstrumenten.

Duurzame inzetbaarheid en professionalisering
De regeling duurzame inzetbaarheid (RDI) biedt werknemers de mogelijkheid 40 uren per jaar
(deeltijders naar rato) te besteden aan het vergroten van de eigen duurzame inzetbaarheid. Voor
startende en oudere werknemers (57+) is een extra budget beschikbaar. Het is mogelijk de
beschikbare uren in enig schooljaar te sparen. Geen van de medewerkers heeft hiervan tot nu toe
gebruik gemaakt.

Voor professionalisering is 80 uur per jaar van de jaartaak beschikbaar. Startende leerkrachten
hebben recht op 40 uren extra. In de individuele jaartaakberekening worden deze uren en de uren
RDI standaard ingevuld. In het kader van het overlegmodel voor taakbeleid kan hiervan afgeweken
worden.

Werkdrukmiddelen
In februari 2018 heeft het bestuur de scholen geïnformeerd over het beschikbaar stellen van
werkdrukmiddelen door het rijk in het schooljaar 2018 2019. Op dat moment was het
bestuursformatieplan 2018 2019 nog niet vastgesteld. Heeft bestuur heeft daarop besloten de
werkdrukmiddelen niet in het formatiebudget mee te nemen, zodat de scholen de volledige vrijheid
behouden om deze middelen naar eigen inzicht te besteden. Daarbij is dringend geadviseerd
duurzaam houdbare keuzes te maken als het gaat om de benoeming van personeel.
Voor het kalenderjaar 2018 gaat het om € 150.000 aan werkdrukmiddelen. De teams hebben zonder
uitzondering gekozen voor formatieve inzet.

Bestedingscategorie Besteed in 2018 Toelichting
Personeel 142.000 Voornamelijk onderwijsassistentie (groepsondersteuning)
Materieel 0
Professionalisering 0
Overig 0

Verzuimbeleid
Palludara is eigen risicodrager voor de vervangingskosten. Om vervanging mogelijk te maken hoeft er
niet altijd sprake te zijn van ziekte of uitval. Ook bij dreigende uitval is een vorm van vervanging
mogelijk. Als uitvloeisel van het in 2016 ingezette verbeterplan worden door de arbodienst vanaf
2018 structurele overlegmomenten (SMT) op schoolniveau gepland. De frequentie is afhankelijk van
het feitelijke verzuim.
Als gevolg van de AVG heeft de arbodienst de taken van de vaste verzuimmanager herzien. Of dit
gevolgen heeft voor de inhoud van de SMT’s moet nog blijken. Ondanks de extra aandacht is het
ziekteverzuim gestegen van 4,59 naar 5,66 %, bij een nagenoeg gelijk gebleven meldingsfrequentie
van 0,67 %. Het ziekteverzuim is voornamelijk medisch van aard. De verschillen tussen de scholen zijn
groot en vaak afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het vergelijkbare landelijk gemiddelde is
4,4 % (opgaaf arbodienst). Een uitgebreid rapport over verzuimkengetallen van de sector PO is
beschikbaar via de website van het Vervangingsfonds (zie hiervoor www.vfpf.nl).

Een overzicht van de verzuimkengetallen staat in bijlage 7.
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Arbo en preventie
Om in het geval van calamiteiten adequaat te kunnen handelen zijn de medewerkers ook in 2018
bijgeschoold op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). In 2018 hebben zich, voor zover bekend,
geen calamiteiten voorgedaan. Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor het afnemen van
een nieuwe risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) in 2019.
Vanaf oktober 2018 is het mogelijk om gebruik te maken van bedrijfsfitness tegen fiscaal
aantrekkelijke voorwaarden. Verder is de behoefte voor een gratis griepprik gepeild om deze
mogelijk in 2019 aan te bieden. Er wordt dus steeds gewerkt aan het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden, omdat Palludara een aantrekkelijke werkgever wil zijn en blijven.

Beheersing uitkeringen na ontslag
In het geval van ontslag kan het UWV een (wettelijke) uitkering toekennen. Deze wordt verhaald op
de laatste werkgever. In het primair onderwijs treedt het Participatiefonds (PF) in de plaats van de
werkgever. Alle schoolbesturen betalen hiervoor een vaste premie, waarvan de hoogte ieder
schooljaar opnieuw wordt vastgesteld. Voorafgaand aan een ontslag doet het bestuur een
vergoedingsverzoek aan het PF, waarbij de onvermijdbaarheid van het ontslag wordt aangetoond.
Het verzoek wordt één keer beoordeeld. Na goedkeuring van het verzoek betaalt het PF de kosten
van de uitkering, inclusief eventuele bovenwettelijke uitkeringskosten. In de meeste gevallen is er
sprake van ongeschiktheid voor de functie voor iedere school binnen de stichting en wensen de
ontslagen medewerkers niet in aanmerking te komen voor eventuele toekomstige vacatures. Het PF
is namens de besturen belast met de verdere arbeidsbemiddeling.

Soms kunnen uitkeringsrechten ontstaan na afloop van een tijdelijk dienstverband, wegens het niet
doorbetalen van de zomervakantie of het herleven van een uitkering. In die gevallen is het complex
de onvermijdbaarheid aan te tonen, omdat er eigenlijk geen sprake is van een ontslag. Van de in
2018 getoetste vergoedingsverzoeken zijn er daarom twee niet goedgekeurd. De te verhalen
uitkeringskosten zijn echter beperkt en worden binnen de bestaande begroting opgevangen.

Het bestuur houdt geen voorzieningen aan voor uitkeringen, outplacement en transitievergoedingen.
De eventuele kosten worden jaarlijks begroot. In 2018 is een vordering van ruim € 51.000
opgenomen voor in 2016 betaalde transitievergoedingen. Schoolbesturen kunnen deze in 2020 bij
het UWV terugvragen. Het bestuur is geen eigen risicodrager voor de WIA/WGA. De kosten van
toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werken door in de gedifferentieerde WGA premie.
Het bestuur betaalt een minimale premie.

Toekomstige ontwikkelingen
Voor het realiseren van de onderwijskundige ambities van Stichting Palludara is de vakbekwaamheid
van de medewerkers essentieel. De onderzoekende leerkracht is de nieuwe norm. Naast het
anticiperen op krimp, een dreigend lerarentekort en het bieden van passend en uitdagend onderwijs,
zullen we hen zo goed mogelijk ondersteunen bij de eigen professionalisering en hun rol als
onderzoekende leerkracht. Leren van elkaar blijft hierbij een belangrijk instrument. Voor de
observatie en begeleiding van leerkrachten is het instrument MijnSchoolteam in gebruik genomen.
Leraren hebben een prachtig vak, maar het vraagt ook veel van de medewerkers. Ze nemen steeds
vaker de regie over de eigen loopbaan en dat is nodig. Soms ligt hun toekomst niet langer in het
onderwijs. Het bestuur wil ook daarbij ondersteunen, o.a. op het terrein van duurzame
inzetbaarheid.
We verwachten in de toekomst een intensievere samenwerking met andere partners. Zowel aan de
kant van de opleiding van leraren, met kinderopvangorganisaties en met het voortgezet onderwijs.
Het 10 14 onderwijs is daar een concreet voorbeeld van.
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8. Huisvesting

Het planmatig onderhoud wordt zoveel mogelijk op basis van een meerjaren onderhoudsplanning
(MOP) uitgevoerd. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door Kalkulatiebureau Sneek (KBS).
De MOP’s zijn begin 2019 geactualiseerd en gelden als basis voor de hoogte van de voorziening
onderhoud in deze jaarrekening. De feitelijke uitvoering kan afwijken, bijv. omdat onderhoud wordt
uitgesteld of juist naar voren wordt gehaald.
Zoals eerder aangegeven is leegstand van lokalen een groot probleem. Dit is ook gesignaleerd door
Bouwend Nederland en de PO Raad. Een aantal gebouwen met leegstand komt de komende jaren in
aanmerking voor renovatie en/of verduurzaming. Vooralsnog worden de bedragen in de MOP
gehandhaafd.
Op gemeentelijk niveau is een integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Dit plan voorziet in de
huisvestingsbehoefte op de langere termijn en de gevolgen hiervan voor de schoollocaties. Het
bestuur is inmiddels gesprekken gestart over aanpassingen in het kader van duurzame ontwikkeling
van schoolgebouwen.

In 2017 is goedkeuring ontvangen voor vervangende nieuwbouw voor de scholen in De Legeaen. Het
bedrag is nadien geïndexeerd tot ruim 1,83 miljoen euro. In 2018 is een voorbereidingskrediet
ontvangen. Op balansdatum is hiervan nog € 8.000 te besteden. Naar verwachting wordt het
schoolgebouw in Gauw in 2020 afgestoten.

9. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Stichting Palludara is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân. Het
samenwerkingsverband verdeelt de rijksbekostiging voor de voormalige cluster 3 en 4 leerlingen
onder de aangesloten scholen op basis van o.a. het aantal doorverwijzingen naar het speciaal
(basis)onderwijs. Hoe meer een bestuur doorverwijst, des te minder wordt er doorbetaald. De
ontvangen middelen voor lichte en zware ondersteuning zijn verantwoord als doorbetaalde
rijksbijdragen.
Voor de voormalige cluster 1 leerlingen wordt de bekostiging via Visio geregeld. Hiervoor wordt per
leerling een ondersteuningsafspraak gemaakt. Zo kan het bestuur zelf de ondersteuning organiseren
en krijgt het daarvoor een bedrag doorbetaald, of kan het gedurende een aantal uren per jaar
gebruik maken van externe begeleiding.
Er is geen sprake van verbonden partijen in de zin van statutaire verbondenheid. Er is evenmin
sprake van ontwikkelingen op dit gebied.

10. Financiën

Financiële positie op balansdatum
Ten aanzien van financiën wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private gelden. Onderwijs
wordt in beginsel volledig vanuit de overheid bekostigd, dus uit publieke gelden. Het bestuur dient
zich bij de besteding te houden aan o.a. de Wet op het Primair Onderwijs, de CAO PO en fiscale
wetgeving. Gelden die niet vanuit de overheid worden ontvangen, zoals ouderbijdragen, oud
papiergeld en giften zijn private middelen.
De private bestemmingsreserve bestaat voornamelijk uit in het verleden gespaarde gelden en de
rentebaten hierover door de jaren heen. O.a. de financiële vaste activa zijn hieruit gefinancierd. De
financiële baten komen dan ook volledig ten gunste van deze reserve.
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Het eigen vermogen op 31 december 2018 bedraagt € 5.448.886, waarvan € 2.947.295 privaat geld.
Van het totale vermogen is € 2.335.464 geïnvesteerd in materiële en financiële activa.
Het balanstotaal is met € 825.000 toegenomen tot € 7.638.732. Dit komt vooral door toename van het
resultaat, de voorzieningen en kortlopende schulden. Vanwege het lage rendement op beleggingen
wordt er vooralsnog niet opnieuw belegd. Grote investeringen in onderhoud van de schoolgebouwen
worden soms opgeschort, in afwachting van mogelijke renovatie of sluiting.
We zien ook dat het totaal aan overige investeringen (vaste activa) afneemt. Dit heeft verschillende
redenen. Door daling van het aantal leerlingen is minder schoolmeubilair nodig en hoeven minder
lokalen te worden ingericht. Verder zien we dat de papieren lesmethodes plaatsmaken voor digitale
methodes. Dit betekent een verschuiving van investeringen (vaste activa) naar toenemende jaarlijkse
kosten voor licenties. De apparatuur waarmee de leerlingen werken wordt vaak niet meer
aangekocht, maar tegen een borgsom verstrekt. Hierdoor lopen de vorderingen op.

In bijlagen 8 en 9 is de ontwikkeling van reserves, voorzieningen en het financieel
beoordelingskader weergegeven.

Toelichting resultaat
Het voordelig resultaat over 2018 bedraagt € 484.358. Dit is positiever dan verwacht en wordt
voornamelijk veroorzaakt door ruim € 1.250.000 méér aan rijksbijdragen. Het was een roerig jaar
waarin het rijk voor een groot deel tegemoet kwam aan de wensen uit 'het veld' voor meer salaris,
werkdrukmiddelen en instandhouding van kleine scholen. Verder zijn de fusiegelden (voor Gauw en
Nijland) destijds niet begroot omdat het definitieve besluit nog niet was genomen. Daarnaast is er
een (incidente) bate van € 51.000 opgenomen voor terug te ontvangen transitievergoedingen.

Het bestuur heeft de extra bekostiging aangewend door in het schooljaar 2018 2019 méér formatie
beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld voor nieuw beleid, verlaging van de werkdruk en de hogere
loonkosten als gevolg van de cao per 1 september 2018.
Om in te spelen op het dreigend lerarentekort is nog meer extra personeel benoemd. Dit wordt bij
voorkeur ingezet voor vervanging en tijdelijke formatie. Zij blijven vooralsnog in dienst, ook om hen
te behouden voor het vak. Het gaat dan vooral om jonge en talentvolle leerkrachten. De personele
lasten zijn daarmee voor een deel bewust overschreden. Dit werkt in ieder geval door tot en met juli
2019 met een geschatte overschrijding van € 40.000 per maand. Het streven blijft een sluitende
meerjarenbegroting.

In bijlage 10 is de exploitatierekening over 2018 en de begroting voor 2019 opgenomen. De
bedragen zijn voorzien van een korte toelichting.

Investeringen
Jaarlijks stellen de scholen hun wensen ten aanzien van de investeringen in leermiddelen op. De
investering in ICT apparatuur en meubilair wordt in overleg met de scholen door het bestuur
opgesteld. Voor het te plegen meerjaarlijks onderhoud van gebouwen worden de rapporten iedere
twee jaar geactualiseerd. Om in de kosten over een periode van 20 jaar te kunnen voorzien wordt
jaarlijks een gemiddeld bedrag gedoteerd. Het bestuur voert, met het oog op krimp, een enigszins
terughoudend beleid ten aanzien van onderhoudsinvesteringen. De overcapaciteit in 2018 2019
betreft ongeveer 20 lokalen. Een deel is in gebruik bij externe organisaties voor kinderopvang, etc.
Met uitzondering van de afschrijving op lesmethodes worden afschrijvingen en dotaties
bovenschools verantwoord. Nu steeds meer scholen overstappen op digitale methodes neemt de
druk op de schoolexploitatie toe, vooral wanneer de papieren methodes nog niet volledig zijn
afgeschreven.
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Aan investeringen in vaste activa en groot onderhoud was € 450.000 begroot. De feitelijke
investering was € 374.000, waarvan € 167.000 is onttrokken aan voorzieningen. De rest is
geactiveerd. Zoals eerder aangehaald is de verwachting dat investeringen in vaste activa geleidelijk
zullen afnemen. De investeringen in groot onderhoud hangen mede af van de uitvoering van het IHP
en het regulier geplande onderhoud volgens de MOP’s.

Kasstroom en financiering
De liquiditeitspositie is dermate goed, dat het vooralsnog niet nodig is externe financiering of
financiële instrumenten aan te spreken. In het geval van nieuwe lease overeenkomsten (bijv.
reproductie apparatuur) is koop te overwegen. Mede dankzij het voordelig resultaat, aflossing van
een obligatielening van € 200.000 en de ontwikkeling van de voorzieningen zijn de liquide middelen
met € 1.043.000 toegenomen.

Treasurybeleid
Ook al zijn alle beleggingen uit het private vermogen gefinancierd, voor het beleggen van zowel
publieke als private middelen houdt het bestuur zich aan de regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016. Deze regeling is in 2018 gewijzigd op het gebied van leningen bij niet financiële
instellingen. Vanwege de goede liquiditeitspositie heeft dit geen gevolgen voor deze jaarrekening.
Slechts één product met een waarde van € 9.466 voldoet niet aan kaders van de regeling. De
aanschaf van deze ‘alternatieve belegging’ dateert vanuit de periode dat er nog geen regeling
bestond. Vooralsnog is handel in dit product, Bouwfonds office value fund, niet mogelijk is. Er wordt
niet belegd in derivaten.

Het rendement op mogelijke nieuwe beleggingsproducten is, mede door structurele advieskosten,
nauwelijks nog interessant. Hierdoor blijft relatief veel geld liquide. Er was in 2018 geen behoefte om
de treasurycommissie bijeen te roepen, behoudens het bespreken van de begroting 2019.
Er is ruim 1 miljoen euro naar de internetspaarrekening overgeboekt. Deze geeft nog enige rente.

In 2018 is één obligatielening van € 200.000 afgelost. De koerswaarde per 31 december 2018
bedraagt € 1.104.422. De nominale waarde bij aflossing is € 1.022.690. Het eventueel voortijdig
verkopen van obligaties tegen de koerswaarde weegt niet op tegen het verlies aan rente in de jaren
daarna. Daarom is besloten de effecten tot de einddatum aan te houden. Het verschil tussen de
balanswaarde per 31 december 2018 ad € 1.049.951 en de nominale waarde wordt geleidelijk
afgeboekt. In 2018 is ten gevolge hiervan € 9.503 aan koersverlies afgeboekt.

De samenstelling van de effectenportefeuille en het overzicht van de spaarrekeningen is
opgenomen in bijlage 11.

Jaarrekening
De jaarrekening 2018 is volgens het verplichte XBRL model opgesteld en wordt ter verantwoording
naar het Ministerie van OCW gestuurd. Het model voorziet in het opnemen van alle verplichte
onderdelen, zoals waarderingsgrondslagen, de verantwoording van WNT gegevens en de
continuïteitsparagraaf (CP). In dit jaarverslag is gekozen voor een “publieksversie”, een
vereenvoudigde rapportage uit de financiële administratie.

Op de website www.scholenopdekaart.nl staan cijfers en vergelijkingsmateriaal van scholen. Deze
website is vooral bedoeld om ouders meer inzicht te geven over hoe een school of bestuur presteert.
De financiële gegevens op deze website worden net als in de jaarrekening op bestuursniveau
weergegeven.
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Continuïteitsparagraaf
In 2018 zijn de scholenfusies afgerond. De komende drie jaren ontvangen we nog de maximale
fusiegelden, daarna loopt dit geleidelijk terug. De toelichting op de ontwikkeling van het aantal FTE’s
en leerlingen is in de jaarrekening opgenomen.
De samenwerking met CVO Zuid West Fryslân is voor een periode van vier jaar geformaliseerd, zo
ook het opzetten van het 10 14 onderwijs met de Leeronderneming. Dit laatste vloeit rechtstreeks
voort uit de strategische agenda en zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. In de
meerjarenbegroting wordt vooralsnog geanticipeerd op de teruglopende baten als gevolg van de
leerlingendaling die nog doorzet. De lasten zijn voor een groot deel afgestemd op het (meerjaren)
formatiebeleid.

In de balansprognose zien we de vaste activa afnemen. De reserves en voorzieningen blijven
vooralsnog stabiel. Er is nog geen rekening gehouden met verwerking van de kosten voor groot
onderhoud vanaf 2019. De liquide middelen zullen verder toenemen, omdat er relatief weinig wordt
geïnvesteerd. Door partiële leegstand van schoolgebouwen wordt het meest noodzakelijke
onderhoud wel uitgevoerd, maar stagneren de grotere investeringen. Daar waar mogelijk zou het
bestuur liever overgaan tot renovatie of nieuwbouw, zulks in overeenstemming met het
gemeentelijk IHP.

In bijlage 12 is de continuïteitsparagraaf in de vorm van de meerjarenbegroting tot en met
2023 opgenomen.

Risicobeheersing
Palludara is niet aangesloten bij een administratiekantoor of onderwijsbureau. Het voorziet zelf in de
financiële en salarisadministratie, daarbij gebruikmakend van de software van AFAS Profit. Het AFAS
systeem kent ingebouwde controles waardoor fouten in de verwerking grotendeels worden
voorkomen. Voordat een feitelijke verloning plaatsvindt worden alle mutaties beoordeeld door
medewerkers van CVO Zuid West Fryslân. Hiervan wordt maandelijks een rapport opgesteld.
Leidinggevenden kunnen op ieder moment het proces van uitputting van het budget voor de eigen
schoolexploitatie volgen. Dat is hun gedelegeerde verantwoordelijkheid. De uitputting van de
loonkosten is een bestuursverantwoordelijkheid. Dit wordt, net als eventuele mutaties in de te
verwachten baten, iedere twee maanden gemonitord. De realisatie van de integrale begroting wordt
iedere 4 maanden nauwlettend gevolgd. Hierbij wordt ook beoordeeld of er bijgesteld moet worden
op basis van eerdere aannames. Dit biedt vooralsnog voldoende inzicht voor het bestuur.

Voor eventuele risico’s op het gebied van arbo en verzuim vindt regelmatig overleg met de
arbodienst plaats. Het verzuimbeleid is voornamelijk gericht op het voorkomen van verzuim. De
frequentie van de SMT’s wordt opgevoerd naarmate het verzuim toeneemt. De voortgang van elk
dossier op ieder moment te volgen via het AFAS systeem. Voor het waarborgen van een veilige
werkomgeving werken de scholen met Arbomeester. Eens in de vier jaar wordt er een risico
inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. De eerstvolgende is in 2019.

Als onderdeel van de kwaliteitszorg beschikken de scholen over WMK|Parnassys en de hieraan
gelieerde tools Mijn Schoolteam en Mijn Schoolplan. De leidinggevende initieert en bewaakt de
algehele voortgang, waaronder de leerlingenzorg, het schoolplan en de gesprekkencyclus. De
medewerkers zijn zelf belast met het actualiseren van het bekwaamheidsdossier.

Voor alle systemen geldt dat er bovenschools gemonitord kan worden, zodat er in het geval van
bijzonderheden tijdig gestuurd kan worden. De schooldirecteuren leggen in het managementgesprek
verantwoording af bij de directeur bestuurder.
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Risico’s en onzekerheden
De organisatie is gebaat bij een stabiel aantal leerlingen (deelnemers), de beschikbaarheid van
gekwalificeerde medewerkers, goede schoolresultaten, een adequate bedrijfsvoering en een positief
welbevinden van leerlingen en medewerkers. De belangrijkste risico’s zijn tegengesteld. Er is op het
moment geen aanleiding om in paniek te raken. Het ‘huis’ is op orde en financieel gezien is er ruim
voldoende weerstandsvermogen voor het opvangen van tegenvallers.

De ambitie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleid, is feitelijk groter dan wat
er aan reguliere bekostiging wordt ontvangen. Mede dankzij fusiegelden kan er een aantal jaren
extra in de strategische ambities geïnvesteerd worden: talentontwikkeling, diversiteit en de zorg voor
leerlingen van 0 – 18 jaar. De uitdaging is om deze investeringen op termijn deel te laten uitmaken
van de reguliere bekostiging.
In september 2018 zijn de lerarensalarissen substantieel verhoogd. Dit is voor het grootste deel door
het rijk gecompenseerd. Intussen lopen de onderhandelingen over een nieuwe cao waarin ook voor
de positie van directie en ondersteunend personeel een verbetering wordt gevraagd. Het is nog
onzeker wat hiervan dan gecompenseerd wordt.

De gemeentelijke overheid trekt zich steeds verder terug als het gaat om onderwijsbegeleiding,
terwijl er steeds meer maatschappelijke problematiek de scholen binnenkomt. De provincie verstrekt
een vergoeding voor Friestalig onderwijs, maar is terughoudend als het gaat om innovatie, snel
internet en behoud van scholen en werkgelegenheid in plattelandsgebieden. Palludara denkt samen
met enkele andere schoolbesturen in kansen met o.a. Next Level Schools, maar afgezien van een
startsubsidie wil de provincie hierin verder niet investeren. De helft van onze schoolgebouwen kampt
met overcapaciteit, een slecht klimaat of is verouderd. Op het gebied van duurzaamheid is voor bijna
alle scholen nog veel winst te behalen. De gebouwen staan er qua onderhoud en veiligheid goed op,
maar het kan veel beter. Hiervoor is naar onze mening samenwerking met gemeenten en provincie
nodig.

Het ligt misschien voor de hand om eigen vermogen in te zetten, maar het vrij besteedbare deel
betreft feitelijk privaat vermogen dat in beginsel niet bedoeld is om de ontoereikende bekostiging
aan te vullen. Onderzoeken tonen aan dat vooral de materiële bekostiging ontoereikend is. Er is
weinig hoop dat dit nog gaat veranderen, omdat het rijk werkt aan vereenvoudiging van de
bekostiging. Het is nog hoogst onzeker wat dit voor onze scholen betekent.

Rapportage toezichthoudend orgaan
De rapportage van de Raad van Toezicht is in een separaat verslag opgenomen op pagina 21.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT)
Een topfunctionaris is iemand die de bevoegdheid heeft eindbeslissingen te nemen. De bezoldiging
van bestuur en toezichthouders voldoet aan de normen WNT 2018. Het bezoldigingsmaximum voor
de functie van directeur bestuurder is door de Raad vastgesteld op 7 complexiteitspunten.
De directeur bestuurder, de heer J.J. Fortuin heeft twee onbezoldigde nevenfuncties: bestuurslid
Technolab en bestuurslid Playing for Success.
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Verslag Raad van Toezicht over kalenderjaar 2018

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Palludara ziet toe op het functioneren van de bestuurder
van de stichting in relatie tot de externe omgeving. Dit toezicht vindt plaats binnen de context van
het statuut van de Stichting en is gebonden aan een aantal voor het primair onderwijs geldende
codes en richtlijnen rondom Good Governance. Hier is in het verslagjaar 2018 niet van afgeweken!
Om zijn toezichthoudende taak adequaat vorm te geven is onder andere een gestructureerde
gesprekkencyclus opgezet met de bestuurder. De voorzitter RvT spreekt minimaal eens per twee
maanden individueel met de bestuurder; de voltallige RvT spreekt –in vergadering minimaal 6 keer
per jaar met hem in vergadering. Naast dit overleg spreekt de RvT met de GMR en Managementteam
en op incidentele basis met andere betrokkenen.

Besluitvorming binnen de stichting is formeel voorbehouden aan de bestuurder. Voor een aantal
specifieke gevallen is de bestuurder gehouden aan besluitvorming met nadrukkelijke participatie en
instemming van de RvT (o.a. bij beslissingen met een langere termijn impact als strategisch beleid en
begroting) zoals verwoord in de statuten van de stichting. De huidige praktijk is dat bestuur en
toezicht over een veelheid aan beleidsterreinen in een permanent karakter de dialoog zoeken.
De RvT en de bestuurder van stichting Palludara hebben in het verslagjaar 2018 zowel in vergadering
als in speciale thema overleggen intensief gesproken over de ontwikkeling van de organisatie.
De vergaderingen werden door de voorzitter en bestuurder steeds in een persoonlijk gesprek
voorbereid. Dit gesprek had daarnaast de functie van klankbord voor de bestuurder. In het
verslagjaar zijn we 8 maal in vergadering bijeengekomen.

In bijlage 13 is de samenstelling van de raad en een overzicht van (on)bezoldigde
nevenfuncties per 31 december 2018 opgenomen.

Eind juni 2018 is in de vergadering afscheid genomen van Albert Bootsma en Hans Kox. Albert is het
laatste lid dat destijds vanuit het bestuur van de rechtsvoorganger (Spectrium) is toegetreden tot de
RvT. Vanuit zijn professie was Albert van grote waarde op het gebied van cijfers en bedrijfsvoering.
Hans is sinds de start van de Stichting Palludara in 2011 als voorzitter actief. In tegenstelling tot de
andere leden had hij geen enkele binding met de rechtsvoorgangers. Met zijn grote kennis van
bestuurlijke verhoudingen heeft hij leiding gegeven aan het continue proces van scheiding van
toezicht en bestuur. We danken Albert en Hans voor hun uitstekende toezichthoudende werk en
hebben hen alle succes gewenst in hun verdere professionele carrière.

Na een succesvolle wervingscampagne zijn Vika Starygina en Sjouke Tuinier (voorzitter) toegetreden
tot de RvT. Eind september kwam het trieste bericht dat Wander Hoen na een periode van ziekte is
overleden. Wander was eveneens lid van RvT vanaf het eerste uur tot zijn uittreding per 1 oktober
2013.

De RvT heeft met instemming kennisgenomen van enkele directiewisselingen op de scholen en van
de plannen voor coaching en intervisie van startende directeuren. In augustus 2018 zijn de scholen in
Tersoal en Sibrandabuorren middels een scholenfusie samengevoegd met de school in Gauw. De
voorbereidingen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw met daarin meerdere voorzieningen
zijn in volle gang. De RvT is nadrukkelijk betrokken geweest bij dit proces en is verheugd dat met
deze stap het algemeen bijzonder onderwijs in de regio gewaarborgd is. Eveneens per 1 augustus zijn
de scholen in Folsgare en Nijland gefuseerd. Zij gaan samen verder in Nijland. Met het opheffen van
de locatie in Folsgare is nu ook voor de laatste kleine kern een aanvaardbaar alternatief voor primair
onderwijs op christelijke grondslag.
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Goed onderwijs voor de hele regio is een door de stichting ervaren opdracht. Een van de onderdelen
van goed onderwijs is het zorgdragen voor goede programmatische afstemming met het
onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs in de regio. Daarnaast vindt Palludara het van belang
dat de protestants christelijke identiteit een belangrijk uitgangspunt is bij het organiseren van goed
onderwijs. Ook in het verslagjaar is onder begeleiding van BMC onderzoek gedaan naar de gevolgen
van verdere samenwerking met CVO Zuid West Fryslân. De voorzitters RvT van CVO en Palludara
hebben op afstand intensief onderling overleg gehad over timing, inhoud en gewenste langere
termijn koers van beide organisaties. Met genoegen heeft de RvT van Palludara kennis genomen van
de behaalde resultaten.

Het functioneren van de RvT ‘an sich’ is geen vrijblijvende en regelloze activiteit. De leden omarmen
de geldende code en hanteren veldstandaarden die vaak stringenter zijn dan die voor het primair
onderwijs gelden. Binnen de raad is jaarlijks een toetsing op (betaalde) nevenfuncties en mogelijke
belangenverstrengeling; de zogenaamde ‘integriteitscheck’. We hebben ons in 2015 aangesloten bij
een door de RUG ontworpen functioneringsmonitor die jaarlijks wordt uitgevoerd en besproken.

Vergoedingsregeling
De vergoeding die de raad ontvangt is transparant opgenomen in het jaarverslag en bevindt zich ruim
binnen de marges die worden gehanteerd. Gezien de inzet van de raad is wel afgesproken deze
jaarlijks te evalueren en af te zetten tegen de inspanningen die van de raad in toenemende mate
worden gevraagd.

Ook het functioneren van de bestuurder is gebonden aan regels. Jaarlijks stelt de raad –in overleg en
afstemming met de bestuurder een managementcontract vast waarbij diverse leden van de raad
een rol en taak hebben. Zowel het functioneren als het welbevinden van de bestuurder is een
belangrijke taak van de raad in haar positie als werkgever voor de bestuurder. We hebben in het
verslagjaar als raad het functioneren van de bestuurder geëvalueerd en gekwalificeerd als goed. We
hebben unaniem ons vertrouwen naar de toekomst uitgesproken. Het contact met de organisatie
Palludara is op hoofdlijnen ‘nose in, hands out’; een belangrijk uitgangspunt. We hebben zowel met
het managementteam als ook de GMR ons jaarlijks overleg waarbij we met plezier de betrokkenheid
en inzet van de leden ervaren. Het is mooi om te zien dat in de afgelopen jaren groei is te zien in
eigenaars en onderwijsondernemerschap. Dat geeft vertrouwen naar de toekomst!

Wettelijke taken
De financiële positie van de stichting geeft geen aanleiding tot extra aandacht van de raad. De leden
van de RvT belast met de portefeuille financiën hebben naast de vergadering extra overleg met
bestuurder en controller over de aspecten van bedrijfsvoering en financiën. Deze gesprekken worden
ter borging in de reguliere vergadering teruggekoppeld. Er is in het verslagjaar een goedkeuring
gegeven voor de begroting 2019 en de jaarrekening 2017. We hebben geconstateerd dat er
doelmatig met de middelen wordt omgegaan en hebben –met de informatie van de accountant de
rechtmatigheid vastgesteld. In 2014 is een meerjarige relatie met Van Ree Accountants aangegaan
voor de controle van de jaarrekening en het opstellen van eventuele adviezen. De benoeming van de
accountant is stilzwijgend met een jaar verlengd.

Sjouke Tuinier, voorzitter.
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Verslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 2018

In het jaar 2018 heeft de GMR van Stichting Palludara zich met de volgende onderwerpen bezig
gehouden:

1. Samenwerking Stichting Palludara/CVO
• GMR had rol als toehoorder.
• Aanwezig bij presentatie tussenevaluaties werkgroepen.
• Samenwerking d.m.v. fusie is niet in gang gezet. Wel is er gekeken naar wat dan wel de
mogelijkheden zijn, want samenwerking tussen VO en PO wordt wel verder uitgewerkt in een
Strategische Alliantie. Waar liggen de mogelijkheden: kijken naar formeren van “tienercollege 10 –
14 jaar”, samenwerken op gebied van muziek en Engels. GMR heeft schriftelijk advies gegeven om
concrete stappen te formuleren. GMR stelde vragen over hoe en wat organiseren “tienercollege”.
Wat houdt dit in voor PO scholen. Zorg voor goede communicatie naar ouders en personeel scholen.
2. Strategisch Beleidsplan
• Speerpunten besproken:
– Talentontwikkeling.
– Zorgzame aandacht diversiteit.
– Waardevolle ontwikkeling 0 – 18 jaar.
• Doel: structurele verbeteringen volgen, borgen en evalueren
– Samenwerking VO/PO, doorgaande leerlijn.
– Stimuleren educatief partnerschap.
– Meer ouderbetrokkenheid.
– “21 eeuwse vaardigheden” leerkrachten.
• Aandachtspunten vanuit GMR:
– SMART maken doelstellingen.
– Duidelijke streefdoelen per school beschrijven in relatie tot kwaliteit onderwijs.
3. Begrotingsoverleg
Twee leden van de GMR nemen de begroting door met directeur bestuurder en spreken advies uit
aan gehele GMR. GMR geeft aandachtspunten voor begroting aan in vergadering.
• Solvabiliteit.
• Ziekteverzuim en eigen risicodragerschap (dit laatste t.o.v. ARBO jaarverslag, waaruit blijkt dat
ziekteverzuim relatief laag is en vooral in de privésfeer en niet werk gerelateerd is.
• Opvangen lerarentekort/vervangingspool.
Onderhoud gebouwen.
Public Relations.

4. BestuursFormatiePlan
Het BestuursFormatiePlan is ook verwerkt in de begroting. Verdeling van het aantal groepen over de
verschillende scholen. Dit plan wordt ook in GMR geëvalueerd. Signalen van gezamenlijke scholen
kunnen door GMR aangedragen worden.
Inzet extra “werkdruk” gelden op basis voorkeur schoolniveau.
Boven formatie leerkrachten aanstellen om zo vervanging te kunnen regelen.

5. Organisatieontwikkelingen:
De volgende organisatieontwikkelingen passeerden de revue:
Fusie Gauw/Tersoal/Siibrandabuorren.
Fusie Folsgare/Nijland.
Directiewisselingen.
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6. Actie in PO/stakingen
GMR is door de directeur bestuurder op de hoogte gehouden van de stand van zaken voor wat
betreft de stakingen binnen het onderwijs en hoe de uitvoering binnen de Stichting is geweest.
7. Bijeenkomst GMR RvT
Onderwerp: Vormgeven Christelijke Identiteit n.a.v. de fusie Gau/Tersoal/Sijbrandabuorren. Advies
van de GMR om dit gesprek ook in MT te voeren.
8. Organisatie Resonansavond (samen met MR Johannes Postschool)
Onderwerpen:
Presentatie jaarverslag GMR (voorzitter GMR).
Tienercollege 10 14 jaar (Klaas van der Hoek van de LeerOnderneming – Ridderkerk).
Taalontwikkelingsstoornissen en samenwerking met Kentalis (directeur JPS).
SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support (leerkracht JPS).

9. Contact GMR – MR en
Het onderwerp reguliere contacten GMR – MR stond regelmatig op de agenda:
Contact tussen GMR MR versterken: er ligt het plan om vanaf schooljaar 2019 2020 elk schooljaar

te starten met een informeel samenzijn van GMR en MR en, zodat de verschillende geledingen met
elkaar in contact komen. In het tweede deel van het schooljaar een Resonansavond waarbij de MR
en uitgenodigd worden.
Inloop halfuur vóór elke GMR vergadering.
Vragen van aantal MR en per mail/brief rechtstreeks naar GMR.
Vragen individuele MR via directeur school naar directeur bestuurder.
Agenda’s en notulen naar de MR en.
Vergaderdata + onderwerpen jaarplanning naar MR en.
Organiseren MR cursus voor (nieuwe) (G)MR leden.

10. Overige zaken
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
MR reglementen en statuten zijn opgesteld en naar de MR van de scholen binnen de stichting

gestuurd.
AVG wetgeving.
PR Palludara.
Klachtenregeling en vrijwilligersbeleid (instemming GMR).

De samenstelling van de GMR:
Annet Bootsma Huizenga PGMR voorzitter
Mariëlle Meekma OGMR secretaris
Christien Lycklama à Nijeholt OGMR vervangend voorzitter
Sanne Steenstra Dam PGMR vervangend secretaris
Geert Kazemier OGMR
Gerben Joustra PGMR
Grietje Woudstra Douma PGMR
Jelle Yntema OGMR

Annet Bootsma Huizenga, voorzitter.





Bijlage 1 
 
Organogram 
 
De formele beleidslijn loopt van de raad naar het bestuur, naar de schooldirecteuren 
(managementteam) en (G)MR. De communicatielijnen binnen deze organisatiestructuur zijn 
weergegeven in het onderstaande organogram: 
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Ketenpartners 

 

 



Bijlage 3

Uitstroomgegevens (VO‐advies)

In de tabel hieronder ziet u het schooladvies VO op bestuursniveau. Voor de specifieke resultaten per school kijkt u op 

www.scholenopdekaart.nl
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2014 / 2015 54 24 109 3 24 2 92 51 17 20 1 0 0 397

2015 / 2016 77 7 88 12 32 4 42 42 13 19 1 1 2 340

2016 / 2017 68 17 81 5 23 5 48 42 4 14 2 0 2 311

2017 / 2018 67 9 93 8 38 5 37 42 4 27 1 0 1 332



Bijlage 4

Aantal leerlingen op teldatum 1‐10

werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

school brinnr 1‐10‐2016 1‐10‐2017 1‐10‐2018 1‐10‐2019 1‐10‐2020 1‐10‐2021

gauw 04KN 58 52 110
folsgare 04QJ 29 26 0
gaastmeer 05NZ 19 0 0
heeg 05PD 142 129 121
oudega 05RX 81 103 105
It Harspit 06JW 100 100 105
woudsend 06PI 84 87 88
nijland 07HP 82 78 96
scharnegoutum 07IJ 143 142 144
hommerts 09CH 81 79 82
ijlst 09OA 164 155 146
bolsward 10HZ 320 309 316
Julianaschool 10RE 206 196 202
Joh. Postschool 12TL 103 110 106
Simon Havingaschool 12ZX 273 280 274
De Vuurvlinder 13KW 419 414 381

Totaal 2.304 2.260 2.276 2.200       2.140       2.100      
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Bijlage 5

Aantal groepen per schooljaar

normatief normatief normatief prognose prognose werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose

school brinnr 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

gauw 04KN 3 5 5 3 6 6 5 5

folsgare 04QJ 2 0 3

gaastmeer 05NZ 2 0 0

heeg 05PD 6 5 5 6 6 5 5 5

oudega 05RX 4 5 5 5 5 5 5 5

It Harspit 06JW 4 4 5 5 5 4 4 4

woudsend 06PI 4 4 4 4 4 4 4 4

nijland 07HP 4 5 5 4 5,5 5,5 5 5

scharnegoutum 07IJ 6 6 6 6 6 6 6 6

hommerts 09CH 4 4 4 4 4 4 4 4

ijlst 09OA 7 6 6 8 7 7 6 6

bolsward 10HZ 13 13 13 13,5 14 14 13 13

Julianaschool 10RE 9 8 9 10 10 10 9 9

Joh. Postschool 12TL 5 5 5 6 6 6 6 6

Simon Havingaschool 12ZX 12 12 11 12 12 11 11 11

De Vuurvlinder 13KW 18 17 16 18 18 17,5 16 16

Totaal 103           99             99             97             96             107,5       108,5       105,0       99,0         99,0         

verschil 4,5          9,5          6,0          2,0          3,0          

In het linkervenster staat het aantal groepen (lokalen) dat wordt bekostigd. Het aantal leerlingen is bepalend voor de ruimtebehoefte. In het rechtervenster staat 

het aantal groepen dat op grond van het (meerjaren)formatiebeleid wordt toegekend. Extra formatie als gevolg van scholenfusies is geel gearceerd.
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Leeftijdsopbouw per 31-12-2018

Man Vrouw Totaal

lft cat man deeltijd man voltijd vrouw deeltijd vrouw voltijd

15-25 7 1

25-35 3 4 40 5

35-45 2 5 56 3

45-55 1 2 55 7

55-99 2 8 40 5

Eindtotaal 8 19 191 20 238

Onderstaande gegevens betreffen de personeelsleden in vaste dienst in verschillende functies. Het feitelijke 

personeelsbestand met ook het tijdelijk personeel is dus groter.
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Bijlage 8

Reserves en Voorzieningen

( bedragen x 1.000 )

2016 2017 2018

Algemene reserve (publiek) 1.345       2.016       2.502       

Bestemmingsreserve (privaat) 2.744       2.948       2.947       

Personeelsvoorzieningen 214          218          242          

Onderhoudsvoorziening 374          540          646          

Totaal reserves en voorzieningen 4.677       5.722       6.337       
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Bijlage 9

Beoordelingskader toezicht financiële continuïteit 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate het bestuur in staat is aan alle verplichtingen te voldoen. Het kengetal wordt berekend 

door de verhouding tussen het eigen vermogen (inclusief voorzieningen) ten opzichte van het balanstotaal uit te drukken. De 

signaleringsondergrens in het PO begint bij 30%. In principe is er geen bovengrens, maar in samenhang met een hoge 

rentabiliteit kan sprake zijn van overmatig spaargedrag. Andersom kan sprake zijn van structurele tekorten en een 

financieringsprobleem. 

De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als balanstotaal minus gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten. In het 

primair onderwijs is nog nauwelijks sprake van het hebben van eigen gebouwen en terreinen. Voor die besturen wordt een 

factor geadviseerd tussen de 35% (voor grote) en 60% (voor kleine schoolbesturen). Palludara heeft een buffer die binnen de 

marges blijft.  

Het kengetal voor liquiditeit, of current ratio, wordt verkregen door de vlottende activa (inclusief liquide middelen) te delen door 

de schulden op korte termijn. Anders gezegd: in welke mate kunnen de kortlopende schulden worden betaald. Omdat het 

verschil in rendement tussen obligatieleningen, deposito’s en spaarrekeningen zeer gering is, wordt vooralsnog niet opnieuw 

voor een lange periode belegd.  

De rentabiliteit geeft de verhouding tussen het resultaat en de totale baten weer. Een positief getal duidt erop dat er geld 

overblijft. Een bestuur kan dit bewust doen om te sparen voor toekomstige investeringen. 
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Bijlage 10

Exploitatierekening 2018 en begroting 2019

(bedragen x 1.000 )

rubriek begroting werkelijk verschil werkelijk begroting 

2018 2018 2018 2017 2019

Rijksbijdragen 12.875     14.131     1.256       13.158          14.423        

Overige overheidsbijdragen 128          131          3               203               116              

Overige baten 130          181          51             178               130              

Totaal baten 13.133     14.443     1.310       13.539         14.669        

Personele lasten 10.658     11.574     916-          10.711          12.172        

Afschrijvingen 245          249          4-               232               279              

Huisvestingslasten 1.059       961          98             1.016            1.053           

Overige lasten 1.188       1.206       18-             1.309            1.204           

Totaal lasten 13.150     13.990     840-          13.268         14.708        

Saldo baten en lasten 17-             453          470          271               39-                

Financiële baten en lasten 47             31             16-             40                 39                

Resultaat 30             484          454          311               -               

Toelichting:

 

ALGEMEEN 

Op 1 augustus 2018 zijn drie scholen (in Gauw, Tersoal en Sibrandabuorren) gefuseerd tot Mienskipsskoalle De 

Legeaën. De school gaat verder onder het brinnummer van de school in Gauw en gaat uit van Stichting 

Palludara. De andere scholen vallen onder twee andere schoolbesturen. De financiële verantwoording over de 

periode januari tot en met juli wordt door elk van deze besturen afzonderlijk gedaan in het jaarverslag over 

2018. Per 1 augustus 2018 is voor deze scholen geen sprake van enig resultaat. In feite zijn alleen de leerlingen 

en een deel van het personeel naar Palludara overgegaan. Eveneens per 1 augustus 2018 fuseerden de scholen 

in Folsgare en Nijland.  

Beide gingen al uit van Palludara.   

 

BATEN  

De rijksbijdragen zijn € 1.256.000 hoger dan begroot. Het verschil bestaat o.a. uit indexering van de loonkosten, 

bijstelling van de gemiddelde personeelslast (GPL) door de hogere lerarensalarissen, verhoging van de 

kleinescholentoeslag, groeiregelingen, werkdrukmiddelen en fusiegelden voor de scholenfusies in 2018. Deze 

fusiegelden, maar ook de indexering wordt niet begroot. De rest betreft ‘nieuw’ geld naar aanleiding van het 

werkdrukakkoord.  

De overige baten zijn ruim € 50.000 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door bestede projectsubsidies.   

 

LASTEN 

De actuele vergoeding wordt gedurende het verslagjaar voortdurend gemonitord met de feitelijke loonkosten. 

De extra financiële ruimte is grotendeels ingezet in de personeelsformatie door ruim  

€ 700.000 méér aan formatiebudget, inclusief fusieformatie beschikbaar te stellen. De werkelijke loonkosten 

zijn, vooral als gevolg van vervangingen, knelpunten en premies met € 1.129.000 overschreden. Dankzij een 

besparing op overige personele lasten en een incidente bate van € 51.000 voor (in 2020) terug te ontvangen 

transitievergoedingen resteert een overschrijding van € 917.000. Aan huisvestingslasten is bijna € 100.000 

minder uitgegeven. Dit komt o.a. door een te hoge inschatting voor gas en schoonmaak van samen € 60.000. 

Verder is er een vrijval geboekt uit onderhoudsvoorziening van € 27.000.   

 

De financiële lasten betreffen een afwaardering van de effecten op grond van de verwachte opbrengst bij 

aflossing in de toekomst. 

 



Bijlage 11  

 

Samenstelling effectenportefeuille en overzicht van spaarrekeningen 

 

 

De effectenportefeuille per 31 december 2018 bestaat uit: 

 

Obligaties looptijd renteperc.  nominaal  

Nederland 93/23 1993-2023           7,500           22.690  

Nederl.Waterschapsbank 11/21 2011-2021           3,500         200.000  

BNG 11/21 2011-2021           3,000         200.000  

Rabobank Int. 12/22 2012-2022           4,000         200.000  

BNG 10/20 2010-2020           2,625         200.000  

totaal            822.690  

 

 

De geamortiseerde kostprijs bedraagt € 832.160.  

De koerswaarde per 31 december 2018 bedraagt € 897.142. 

 

De effecten worden gewaardeerd tegen de koerswaarde, dan wel tegen de geamortiseerde kostprijs 

indien deze lager is. In alle gevallen is de koerswaarde per 31 december hoger dan de 

geamortiseerde kostprijs. De balanswaarde bedraagt daarom € 832.160.  

 

 

 

De spaarrekeningen bij huisbankier ABN-AMRO kennen een variabel rentepercentage. Deze 

rekeningen hebben soms een maximaal rentegevend tegoed. Per 31 december 2018 zijn de  

volgende rekeningen in gebruik: 

 

 

Spaarrekeningen 31-12-2018

Kapitaalmarktindexrekening 230.000      (maximum)

Vermogensspaarrekening 1.000.000  (maximum)

Internetkwartaalspaarrekening 2.700.000  

Totaal 3.930.000   
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 



Bijlage 12 

Continuïteitsparagraaf (meerjarenbegroting)

Door afronding op duizendtallen  kunnen verschillen in de totaaltelling ontstaan. 

31-8-2018

Bedragen x € 1.000 begroting begroting prognose resultaat                         meerjarenraming

EFJ Hoofdgroep 2019 2018 2018 2017 2020 2021 2022 2023

leerlingen per 1-10 (T - 0) 2200 2238 2275 2325 2140 2100 2060 2040

BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW 14.423          12.875           13.778           13.158     13.946      13.565      13.242      12.907      

3.2 Overige overheidsbijdragen 116                128                 128                 203           113           107           106           105           

3.5 Overige baten 130                130                 130                 178           135           135           135           135           

Totaal baten 14.669          13.133           14.036           13.539     14.194     13.806     13.483     13.147     

LASTEN

4.1 Personele lasten 12.172          10.658           11.524           10.711     11.824      11.496      11.230      10.943      

4.2 Afschrijvingen 279                245                 245                 232           275           270           265           260           

4.3 Huisvestingslasten 1.053             1.059             1.059             1.016        975           925           900           900           

4.4 Overige lasten 1.204             1.188             1.188             1.309        1.155        1.105        1.105        1.055        

Totaal lasten 14.708          13.150           14.016           13.268     14.229     13.796     13.500     13.158     

Saldo normale bedrijfsvoering 38-                  17-                   20                   271             34-               11               17-               11-               

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

5.1 Financiële baten 38                  47                   47                   40             35              30              25              20              

5.5 Financiële lasten -                 -                 8                     -            -            -            -            -            

Totaal fin.baten en lasten 38                  47                   39                   40             35              30              25              20              

TOTAAL 0                    30                   59                   311             1                  41               8                  9                  

Balansprognose 2019-2023

Bedragen x € 1.000 begroting begroting prognose resultaat                         meerjarenraming

2019 2018 2018 2017 2020 2021 2022 2023

Vaste activa (mat.+ fin.) 2.119             2.888             2.500             2.579        1.900        1.500        1.300        1.100        

Vlottende activa (incl. liq.midd.) 5.085             3.815             4.200             4.235        5.200        5.600        5.800        6.000        

Totaal activa 7.204             6.703             6.700             6.814       7.100        7.100        7.100        7.100        

Eigen vermogen ultimo jaar 5.125             5.103             4.900             4.965        5.300        5.300        5.300        5.300        

Voorzieningen 958                600                 800                 758           800           800           800           800           

Kortlopende schulden 1.121             1.000             1.000             1.091        1.000        1.000        1.000        1.000        

Totaal passiva 7.204             6.703             6.700             6.814       7.100        7.100        7.100        7.100        

Kengetallen 2019-2023

begroting begroting prognose resultaat                         meerjarenraming

2019 2018 2018 2017 2020 2021 2022 2023

Solvabiliteit 2 (min. 30%) 84% 85% 85% 84% 86% 86% 86% 86%

Weerstandsvermogen (10%-40%) 35% 39% 35% 37% 37% 38% 39% 40%

Kapitalisatiefactor (max. 36%) 48% 50% 47% 49% 49% 50% 52% 53%

Current ratio (0,75-1,5) 4,54               3,82                4,20                3,88          5,20          5,60          5,80          6,00          



Bijlage 13 
 
Code goed bestuur 
 
Overzicht leden Raad van Toezicht 31-12-2018 
 

Naam Functie Hoofdfunctie Nevenfunctie Inschrijving KvK Einde 1e termijn Einde 2e termijn 
       
Sjouke Tuinier Voorzitter 

Lid renumeratiecie 
 

Gepensioneerd Lid RvT Regiecentrum 
Bescherming en 
Veiligheid/Veilig Thuis 
Friesland 

1-9-2018 1-5-2022  

Vika Starygina 
Financiën en 
bedrijfsvoering 

Lid 
Lid auditcie 

Controller Zorggroep 
Alliade 

 1-9-2018 1-5-2022  

Joost Visser 
(op voordracht gmr) 
Financiën en 
onderwijsbeleid 

Lid 
Lid auditcie 
 

Eigenaar Itaca-onderwijs  
Voorzitter CvB Ver. voor 
CVO in Noord-Fryslân 
 

Geen 1-1-2011 1-1-2015 1-1-2019 
(verlengd tot 1-
1-2020) 

Anneke de Boer  
HRM en integriteit 
 

Lid 
Lid renumeratiecie 
 

HRM-adviseur 
Zorginstelling Patyna 

Geen 1-5-2011 1-5-2015 1-5-2019 
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