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1. Voorwoord 
 
Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2019 van Stichting Palludara. In dit jaarverslag worden de 
belanghebbenden van de organisatie geïnformeerd en leggen we verantwoording af voor het 
gevoerde beleid. Dat doen we vanzelfsprekend aan de rijksoverheid, maar uitdrukkelijk ook aan 
andere betrokkenen binnen de organisatie. 
 
Zoals gebruikelijk bestaat ook dit jaarverslag 2019 uit twee onderdelen. In het eerste deel, het 
bestuursverslag vertellen we een en ander over het beleid en de ontwikkelingen in het verslagjaar. 
De indeling hiervan wijkt af van voorgaande jaren en is nu als volgt: 

- Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 
- Visie en besturing 
- Risicomanagement 
- Bedrijfsvoering 
- Toekomstige ontwikkelingen   

Om te komen tot een leesbaar geheel wordt in het bestuursverslag verwezen naar bijlagen met 
toelichtende cijfers en tabellen. Het tweede deel bestaat uit de jaarrekening met toelichting.  
 
Ook 2019 was weer een jaar waarin hard gewerkt is aan goed onderwijs voor alle leerlingen die door 
de ouders/ verzorgers zijn toevertrouwd aan onze scholen. Twee inhoudelijke hoogtepunten 
illustreren dit in het bijzonder. 
 
Zo was 2019 het jaar voor een nieuwe bespreking van de koers van de organisatie voor de periode 
van 2019 tot 2023. Een nieuwe strategische agenda moest worden vastgesteld. Na een intensief 
bespreektraject in en met alle geledingen van de organisatie heeft dit uiteindelijk in september van 
het verslag jaar geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan met als werktitel: ‘MET EEN OPEN BLIK 
KIJK JE VERDER’. Algemene conclusie na afronding van het gehele proces is dat de koers van het 
eerdere strategisch beleidsplan niet ingrijpend gewijzigd hoefde te worden. Wel zijn de eerder 
geformuleerde ambities geactualiseerd en waar nodig aangescherpt. Daarnaast is er een vierde 
ambitie toegevoegd aan het strategisch beleidsplan 2019-2023. Vanuit de overtuiging dat kennis snel 
verandert en er zich steeds weer nieuwe kennis en informatie aandient hebben we als vierde ambitie 
toegevoegd dat we als organisatie, als medewerkers en als leerlingen een leven lang willen leren en 
ontwikkelen. Na bespreking is de uiteindelijke versie van het nieuwe strategisch beleidsplan 2019 – 
2023 vastgesteld door het bestuur en daarna goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
 
Een andere bijzondere gebeurtenis in 2019 was de start van Perspectief 10-14. Na een lange 
voorbereidingsperiode samen met CVO Zuidwest Fryslân hebben we in het voorjaar van 2019 de 
knoop doorgehakt om gezamenlijk onderwijs te gaan verzorgen aan leerlingen van 10 tot 14 jaar. In 
praktische zin denken we hierbij aan leerlingen die in groep 7 en 8 van het basisonderwijs zitten en 
vervolgens door zouden stromen naar groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Hier is werkelijk 
sprake van een belangrijke innovatie en vernieuwend onderwijsconcept. Op deze manier is dit nog 
niet eerder gedaan in de provincie Fryslân. Iets waar we allemaal met recht trots op mogen zijn. De 
eerste leerlingen hebben we in augustus 2019 inmiddels mogen ontvangen op de nieuwe locatie aan 
Hemdijk 47 in Sneek 
 
Uit de gesprekken met de onderwijsinspectie is opnieuw gebleken dat er onveranderd vertrouwen is 
bij de inspectie in de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Alle scholen hebben opnieuw het 
basisarrangement gekregen. Dat geeft natuurlijk vertrouwen, maar nodigt tegelijkertijd ook uit tot 
een verdere doorontwikkeling van het onderwijs op onze scholen. Dat past ook goed bij de ambitie 
van de scholen om de lat hoger te leggen dan de basisnormering vanuit de inspectie. Het is aan de 
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scholen om hiervoor nadere plannen te ontwikkelen. Leidend zijn daarbij de nieuw geformuleerde 
ambities vanuit het strategisch beleidsplan 2019-2023.  
 
De leerlingendaling vlakt voorzichtig af. Na een geringe groei in het vorige kalenderjaar zien we nu 
opnieuw een geringe en verwachte daling van het aantal leerlingen. Dat past ook binnen de 
algemene tendens in het voedingsgebied, waar nog steeds sprake is van krimp van het aantal 
leerlingen. 
 
Corona 
In de periode waarin dit jaarverslag is opgesteld kregen we te maken met het coronavirus en de 
gevolgen van de uitbraak daarvan in Nederland. Met ingang van 16 maart 2020 werden de scholen 
gesloten en waren onze leerlingen aangewezen op het onderwijs van hun ouders en/of verzorgers. 
Dit vergt niet alleen veel inspanning binnen te thuissituatie, maar het vergt ook een andere 
denkwijze van onze medewerkers. Niet meer voor de klas staan, maar lesgeven op afstand. De 
uitvoering verloopt via de bestaande systemen en op onderdelen wordt gebruik gemaakt van de 
softwaretools om in contact te komen met de leerlingen thuis. Deze gewijzigde werkwijze leidt in 
sommige situaties tot onverwachte uitgaven voor personeel en middelen. De extra kosten van het 
gewijzigd onderwijsaanbod zijn naar schatting € 50.000 hoger ten opzichte van de reeds vastgestelde 
begroting over 2020. 
 
Het past mij om vanaf deze plaats iedereen die zich in 2019 heeft ingezet voor het onderwijs in het 
algemeen en aan onze scholen in het bijzonder hartelijk dank te zeggen voor hun inspanningen. Door 
de inzet van al onze medewerkers en hun grote enthousiasme is het ook dit jaar weer gelukt om 
samen verder te bouwen aan christelijk onderwijs op al onze scholen binnen de gemeente  
Súdwest-Fryslân. 
 
IJlst, 3 juni 2020 
 
Joop Fortuin 
directeur-bestuurder 
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2. Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 
 
2.1 Treasurybeleid 
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 en belegging in derivaten. Vanwege de gunstige 
liquiditeitspositie zijn leningen niet aan de orde geweest. Er wordt niet belegd in derivaten. 
Slechts één product met een balanswaarde van € 9.650 (2018 = € 9.466) voldoet niet aan de regeling. 
De aanschaf van deze ‘alternatieve belegging’ dateert uit de periode dat er nog geen regeling 
bestond. Vooralsnog is handel in dit product, Bouwfonds office value fund, niet mogelijk. 
 
Overigens worden alleen private middelen belegd. De balanswaarde per 31 december 2019 bedraagt 
€ 828.657 (2018 = € 1.032.160). De nominale waarde bij aflossing is € 822.690. Het eventueel 
voortijdig verkopen van obligaties tegen de feitelijke koerswaarde ad € 869.853 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 en de nominale waarde wordt op basis van de 
resterende looptijd afgeboekt.   
 
De treasurycommissie komt tenminste een keer per jaar bijeen voor het bespreken van het 
treasuryplan dat als onderdeel van de begroting wordt opgenomen. Gezien het geringe rendement 
op mogelijke nieuwe beleggingsproducten blijft relatief veel geld liquide. Voornemens uit het 
treasurystatuut komen hierdoor niet tot uitvoer. De commissie onderzoekt de mogelijkheid het 
statuut aan te passen zodat met een deel van het private vermogen meer rendement behaald kan 
worden.  
 
 De samenstelling van de effectenportefeuille en het overzicht van de spaarrekeningen is 

opgenomen in bijlage 1. 
 
2.2 Sectorspecifiek  
Vanaf het schooljaar 2018-2019 stelt het rijk werkdrukmiddelen beschikbaar. Het bedrag loopt in de 
komende jaren op. Een deel hiervan is vervroegd beschikbaar gesteld. De scholen maken eigen 
keuzes over de inzet van deze extra werkdrukmiddelen. De verantwoording hiervan is opgenomen 
onder de maatschappelijke thema’s, verderop in dit bestuursverslag. 
  
Om invulling te geven aan de afspraken uit het bestuursakkoord PO stelt het rijk vanaf 2015 
prestatiebox middelen beschikbaar. Deze middelen zijn bedoeld voor: 

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

   
Het strategisch beleid sluit volledig op deze doelen aan. De thema’s worden daarbij voortdurend 
onder de aandacht van personeel en ouders gebracht. De implementatie loopt in feite dwars door de 
gehele bedrijfsvoering. Van de in 2019 ontvangen € 440.000 (2018 = € 390.000) is 20% op 
schoolniveau te besteden aan versterking van cultuureducatie en opbrengstgericht werken. De rest 
wordt bovenschools aangewend voor o.a. scholing, kwaliteitszorg en beheersinstrumenten.  
 
2.3 Maatschappelijke thema’s 
Het voedingsgebied van de scholen ligt in een krimpregio. De dalende formatie kan prima via 
natuurlijk verloop opgevangen worden. Het dreigend lerarentekort wordt wel ervaren, maar dan met 
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name op het gebied van tijdelijke vervanging. Om hierin blijvend te kunnen voorzien zijn 
verschillende maatregelen getroffen die in het meerjarenformatieplan nader zijn uitgewerkt. 
Hiermee is het kwantitatieve aspect van strategisch personeelsbeleid voldoende geborgd.  
 
In de overtuiging dat de kwaliteit van personeel doorslaggevend is voor de onderwijsprestaties van 
het kind, is een vierde ambitie aan het strategisch beleidsplan toegevoegd: een leven lang leren en 
ontwikkelen. Op de gezamenlijke studiedag in maart 2019 is deze ambitie vastgesteld.  
Met ondersteuning van het Lectoraat Professionele Identiteit in het Onderwijs en inhoudsexperts 
van NHL Stenden Hogeschool stellen teams hun ontwikkelingsvragen op om nog beter uitvoering te 
kunnen geven aan de eigen onderwijskundige visie. Het “leertraject” onderzoekende houding is in 
2019 op vijf scholen gestart, met ieder een eigen deeltraject. Dit wordt in 2020 verder uitgebreid 
naar de overige scholen.  
De sessies met schoolleiders en leerkrachten vinden zoveel mogelijk tijdens reguliere studiedagen 
plaats. De voortgang wordt gemonitord door de professionals van NHL Stenden. Een eerste evaluatie 
op bestuursniveau wordt in 2020 verwacht. De evaluaties op teamniveau volgen daarna.  
De snelheid waarmee dit wordt geïmplementeerd staat en valt met de ambitie van de individuele 
school. Concurrentie of bedreigd voortbestaan kunnen hierbij een rol spelen.   
 
Voor het realiseren van passend onderwijs wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Het onderwijs is zoveel mogelijk op maat, met aandacht voor de verschillen tussen 
leerlingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen met een zorgvraag een 
thuisnabije onderwijsplek te bieden. Het bestuur is lid van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Fryslân en ontvangt ondersteuningsmiddelen voor de voormalige cluster 3 en 4 leerlingen. 
Deze middelen worden op aanvraag ingezet met als doel dat de  scholen deze leerlingen aanvullend 
ondersteunen om de basisschool te kunnen doorlopen.  
De voormalige cluster 1 en 2 leerlingen worden bekostigd door Visio en Kentalis. Hiervoor wordt per 
leerling een ondersteuningsafspraak gemaakt. De Johannes Postschool werkt intensief samen met 
Kentalis om leerlingen met een TOS (taal ontwikkelingsstoornis) op een professionele manier te 
begeleiden. 
 
In de afgelopen jaren is een behoorlijke expertise aan individuele ondersteuning opgebouwd. Hierbij 
gingen de kosten voor de baten uit. De ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband 
over 2019 ad € 615.000 (2018 € 519.000) zijn hier nagenoeg volledig aan besteed. Incidenteel 
worden ter ondersteuning materialen aangeschaft. De reguliere begeleiding die een school biedt 
staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit is per school verschillend. Daar waar meer zorg 
nodig is wordt, in samenspraak met de ouders, opgeschakeld naar individuele begeleiding door een 
onderwijsassistent (OA). Hun totale inzet in 2019 bedraagt ca. 9 fte. Zij worden aangestuurd door de 
coördinator leerlingenzorg (de IB’er). De IB’er, de leraar en de OA stemmen de begeleiding onderling 
af, waarbij de IB’er verantwoordelijk is voor de algehele zorg, het contact met de ouders en 
eventuele instanties. De IB’ers komen regelmatig bij elkaar voor het uitwisselen van ervaringen en 
het bespreken van actuele ontwikkelingen.  
  
Voor gerichte ondersteuning op het gebied van gedrag, didactiek en psychologische onderzoeken is 
een bovenschools zorgteam van specialisten beschikbaar. Het zorgteam voert gesprekken met alle 
betrokkenen en adviseert het bestuur over de inzet van individuele begeleiding of doorverwijzing.  
 
Aanvullend aan de bovengenoemde zorgroute investeert het bestuur vanuit de lumpsum in 
hoogbegaafdheid, sociale vaardigheden, techniek en de overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs.   
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Het uitgangspunt voor de allocatie van middelen is dat scholen moeten kunnen beschikken over 
voldoende middelen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen verzorgen onder normale 
omstandigheden. Op basis van bijzondere omstandigheden worden extra middelen beschikbaar 
gesteld. Dit geldt voor personeel, middelen en huisvesting en vereist een mate van solidariteit. 
De besluitvorming hierover dateert van vóór 2011 en is feitelijk overgenomen van de 
rechtsvoorgangers van de stichting. De details hiervan zijn vastgelegd in een kruisjesmodel. Dit 
model dient als onderbouwing bij de begroting en wordt jaarlijks aangepast aan actuele 
ontwikkelingen. Indien nodig worden aanpassingen ter instemming aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad voorgelegd. Anders besluit het bestuur na consultatie van het 
managementteam.  
 
De totale baten op organisatieniveau vormen het budget. De budgethouders stellen hierbinnen  een 
begroting op. Deze is in principe sluitend, tenzij het bestuur (na goedkeuring van de Raad van 
Toezicht) meer of minder wenst te besteden.  
Schooldirecteuren zijn budgethouder voor de kosten die zij redelijkerwijs zelf kunnen beïnvloeden. 
Dit zijn teamscholing (binnen het budget van € 500 per groep) en instellingslasten (leermiddelen, 
afschrijving lesmethodes, reproductiekosten, huishoudelijke uitgaven, etc.). Het budget wordt 
toegekend op basis van het aantal leerlingen, plus eventuele bijzonderheden.  
Het bestuur is budgethouder voor alle overige lasten (personeel, afschrijving, huisvesting, beheer en 
bestuur, etc.). Het budget bestaat uit alle andere baten die op school- en bestuursniveau worden 
ontvangen, mits niet geoormerkt.  
Het bestuur kan (een deel van) de budgetverantwoordelijkheid delegeren aan stafmedewerkers en 
penningmeesters van ouderraden. Voor investeringen op schoolniveau geldt een gedeelde 
budgetverantwoordelijkheid, d.w.z. gewenste investeringen worden zoveel mogelijk vooraf gepland 
en goedgekeurd. Voor tussentijdse investeringen heeft de schooldirecteur toestemming nodig van 
het bestuur of staflid. 
Budgethouders zijn vrij in de keuze van leverancier, tenzij het bestuur hiervoor (mantel)contracten 
heeft afgesloten of waar aanbestedingsregels dit verhinderen.  
 
De kosten over 2019 van het bestuurlijk apparaat bestaan uit: 

- personele lasten   € 462.500  (2018 = € 392.500) 
- huisvestinglasten   €   31.200  (2018 = €   30.000) 
- administratie en beheer  € 249.500  (2018 = € 245.000) 

 
De toename van personeelslasten betreft een uitbreiding van de staf op onderwijs en communicatie. 
De financiële- en salarisadministratie wordt in eigen beheer gedaan. De stafmedewerkers verzorgen 
een groot deel van de verplichte administratie, waardoor de schooldirecteuren zich steeds meer 
kunnen toeleggen op het onderwijskundig leiderschap.      
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 stelt het rijk werkdrukmiddelen beschikbaar. Over 2019 is een 
bedrag van € 420.000 (2018 = € 151.000) aan het formatiebudget toegevoegd. Dit is inclusief de 
extra, naar voren gehaalde middelen. De scholen hebben de volledige vrijheid om deze middelen 
naar eigen inzicht te besteden, mits bij benoeming van personeel duurzaam houdbare keuzes 
worden gemaakt. Vooralsnog kiezen de scholen overwegend voor formatieve inzet. 
 

Bestedingscategorie Besteed in 2019 Toelichting 
Personeel 383.000 Voornamelijk onderwijsassistentie (groepsondersteuning) 
Materieel 4.000  
Professionalisering 0  
Overig 0  
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Eind 2019 is op basis van het convenant “extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten 
onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021” een extra bedrag van afgerond  
€ 225.000 uitgekeerd. De besteding van dit bedrag wordt meegenomen in de cao-onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden. Het bedrag is volledig ten gunste van 2019 verantwoord.   
 
De extra bekostiging ter bestrijding van onderwijsachterstanden wordt nagenoeg volledig van het 
rijk ontvangen. In 2019 gaat dit om een bedrag van € 162.000 (2018 = € 120.000). Tot 1 augustus 
2019 is dit vanuit de regeling voor impulsgebieden (op basis van het postcodegebied) verstrekt, 
daarna uit de regeling aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid. Door het afschaffen 
van de gewichtenregeling geldt een andere systematiek voor toekenning, nl. de CBS-indicator op 
basis van schoolscores. Voor onze scholen pakt dit in eerste instantie voordelig uit, maar daarna  
lopen deze middelen sterk terug. De extra middelen worden ingezet voor groepsverkleining (leraren) 
en groepsondersteuning (onderwijsassistenten).  
 

3. Visie en besturing  
 
3.1 Visie 
Stichting Palludara heeft als doelstelling het stichten en instandhouden van Protestants Christelijke 
scholen voor primair onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Op scholen die van de 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 2019-2023 en luidt: 

- Zorgzame aandacht voor diversiteit 
- Uitdagen om een leven lang te leren 
- Ruimte voor talentontwikkeling 
- Waardenvolle ontwikkeling van 0-18 jaar 

Het strategisch beleidsplan is een levend document en leidend voor de beleidsontwikkeling. Met 
betrekking tot de vierde ambitie is in 2019 veel vooruitgang geboekt met het opzetten van de  
onderwijsvorm Perspectief 10-14. Dit is bedoeld voor leerlingen binnen het voedingsgebied die op 
andere manieren uitgedaagd willen worden met een latere richtingskeus in het VO. Een trend die 
zich landelijk steeds meer voordoet.      
 
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. 
 
3.2 Besturing 
Sinds de oprichting op 1 oktober 2010 is de juridische structuur een stichtingsvorm. De stichting kent 
een organieke scheiding van bestuur en toezicht: een College van Bestuur, hierna te noemen ‘het 
bestuur’ en een Raad van Toezicht, hierna te noemen ‘raad’. De taken en verantwoordelijkheden zijn 
statutair vastgelegd. 
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Het bestuur bestaat uit één lid, de heer J.J. Fortuin, met als functie directeur-bestuurder. De raad 
bestaat uit vijf leden. In het verslag van de raad wordt verwezen naar hun namen en (neven)functies.  
 
Op basis van de managementfilosofie geeft het bestuur 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 met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) en de 
schooldirecteuren over specifieke onderwerpen.   
 
De 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. Het verslag over 2019 van de gmr is op pagina 23 opgenomen.  
 
 De interne organisatiestructuur is vastgelegd in het organogram in bijlage 2. 

 
De belangrijkste elementen van het gevoerde beleid staan in het teken van de strategische ambities  
en uiten zich in samenwerking, professionaliseren en innoveren. Door een teruglopend aantal 
leerlingen blijft het een uitdaging om dit alles binnen een sluitende begroting te realiseren. Door de 
gerealiseerde scholenfusies beschikken we tijdelijk over substantiële bedragen aan compensatie, wat 
ruimte geeft voor extra personeel en ontwikkeling van nieuw beleid.  
 
De mix van grote en kleine scholen maakt het boeiend en vraagt om draagvlak van de gehele 
organisatie, maar ook leiderschap én eigenaarschap van de schooldirecteuren en ambitie binnen de 
teams. Zij maken het verschil en kunnen 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 verbeteren van de arbeidsvoorwaarden 
wordt het welbevinden versterkt.  
    
Andere onderdelen van beleid zijn de samenwerking met het Voortgezet Onderwijs, dat zichtbaar is  
in het 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.  
 
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: de belangrijkste vindplaats is de school. Door een beredeneerd aanbod op 
het gebied van burgerschap leren scholen hun leerlingen om te gaan met de wereld van vandaag en 
morgen. Met ondersteuning van moderne hulpmiddelen worden ze ook digitaal vaardig.  
 
Het lerarentekort en meer specifiek het tekort aan vervangers is inmiddels ook een zaak met een 
behoorlijke impact.  De landelijke aandacht voor de positie van de leraar onder aanvoering van PO in 
actie ging niet aan Palludara voorbij. Om zoveel mogelijk in vervanging te kunnen voorzien heeft het 
bestuur extra personeel aangetrokken, dat tevens als kweekvijver voor toekomstige vacatures kan 
dienen.  
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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 
moesten worden. 
 
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 en motivatie.  
Voor meer informatie: https://www.playingforsuccess.nl/zuid-friesland/  
 
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/   
 
In het kader van de banenafspraak is in 2019 opnieuw een medewerker met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst genomen.  
 
Stichting Palludara is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Fryslân. 
Het SVW draagt zorg voor de verdeling van de ondersteuningsmiddelen en dient als vraagbaak voor 
de medewerkers die met de uitvoering van de zorg zijn belast. Voor zover bekend zijn over 2019 
geen bijzondere ontwikkelingen te melden.   
 
 In bijlage 3 is een grafische voorstelling van de samenwerkende ketenpartners opgenomen. 

 
De bezoldiging van bestuur en toezichthouders voldoet aan de normen WNT 2019. 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 drie onbezoldigde nevenfuncties: bestuurslid 
Technolab, bestuurslid Playing for Success en bestuurslid van de koepelorganisatie van Christelijke 
schoolbesturen voor primair onderwijs in Friesland (CBOF).   
 
Er is geen sprake van verbonden partijen in de zin van statutaire verbondenheid. Er is evenmin 
sprake van ontwikkelingen op dit gebied.  
 
 In bijlage 4 is de samenstelling van de raad van toezicht en een overzicht van (on)bezoldigde 

nevenfuncties per 31 december 2019 opgenomen.  
 
3.3 Naleving branchecode 
Er zijn over 2019 geen nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van governance. Stichting 
Palludara hanteert de Code Goed Bestuur, toetst zichzelf hier jaarlijks aan en stelt vast hieraan te 
voldoen.   
 
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 voor de horizontale verantwoording te maken met diverse groepen stakeholders 
(belanghebbenden).  
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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.   
- 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 externe toezichthouders (Onderwijsinspectie, Dienst Uitvoering Onderwijs, etc.): 
zij zijn onze ‘critical friends’ die ons helpen de onderwijskwaliteit te waarborgen en te 
verbeteren. 

 
3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 
Het verslag over 2019 is als separaat verslag opgenomen op pagina 20. 
 
3.5 Omgeving 
Het bestuur heeft beleid ontwikkeld om de kwaliteit en de veiligheid binnen de scholen te 
optimaliseren. Alle scholen maken gebruik van een externe vertrouwenspersoon van de GGD en zijn 
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. De informatie over de klachtenregeling is in de 
schoolgids van iedere school opgenomen. In 2019 is één melding binnengekomen. Er zijn geen 
officiële klachten ingediend.  
 
 Het jaarverslag over 2019 van de externe vertrouwenspersoon contactpersoon is 

opgenomen in bijlage 5.  
 
Palludara onderneemt nog geen activiteiten op het gebied van internationalisering. We kennen wel 
een aantal 3-talige scholen en er wordt samengewerkt met CVO Zuidwest-Fryslân op het gebied van 
Engels. Met het oog op verdere professionalisering van het management is er wel een wens voor een 
werkbezoek of studiereis naar een Europees land. Bij wijze van innovatie vraagt de Johannes 
Postschool in 2020 subsidie bij Nuffic aan voor een internationaliseringsproject in het primair 
onderwijs.   
 

4. Risicomanagement  
 
4.1 Beschrijving van de belangrijkste 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 voor interventies. 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, vraagt meer inzet dan 
wat er op grond van de bekostiging wordt ontvangen. Mede dankzij fusiegelden kan er een aantal 
jaren extra in de strategische ambities geïnvesteerd worden: talentontwikkeling, diversiteit, een 
leven lang leren en de zorg voor leerlingen van 0 – 18 jaar. De uitdaging is om deze inzet tijdig in de 
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reguliere bedrijfsvoering te integreren en te bekostigen uit de reguliere middelen. Het is van belang 
hier vroeg op te anticiperen.   
 
De risico’s van operationele activiteiten liggen voornamelijk in de sfeer van personeel en huisvesting. 
De meeste scholen ontvangen een kleinescholentoeslag en zijn daarmee kleiner dan een gemiddelde 
school in Nederland waarop het landelijk beleid meestal is afgestemd. Op onze scholen zijn relatief 
veel meer deeltijders actief, waardoor we meer dan gemiddeld personeel in dienst hebben. Dit geeft 
een hoger risico op ziekte en uitval en is bovendien ingewikkelder aan te sturen. Het gemiddeld 
aantal leerlingen per groep is veel lager dan 23, waardoor de reguliere personeelsbekostiging niet 
toereikend is en aangevuld moet worden met andere rijksbijdragen. Het is onzeker wat het effect 
van de aangekondigde vereenvoudiging van de bekostiging op de langere termijn voor ons gaat 
betekenen.  
 
De vergoeding voor materiële lasten is al jaren ontoereikend. De helft van onze schoolgebouwen 
kampt met overcapaciteit. Via medegebruik door o.a. kinderopvangorganisaties kunnen we de 
exploitatie deels laten co-financieren. Op het gebied van duurzaamheid is voor bijna alle scholen 
winst te behalen. De gebouwen staan er qua onderhoud en veiligheid goed op, maar het kan nog 
beter. Als het gaat om aanpassingen is de leegstand een belemmerende factor. Hierbij speelt ook de 
aanstaande wijziging in de opbouw van de voorziening onderhoud een rol. Naar onze mening is meer 
samenwerking met gemeenten en provincie in de toekomst nodig.    
 
De financiële positie van de stichting is goed en staat de komende jaren ook niet onder druk. Kijken 
we alleen naar de publieke reserve van ruim € 2.534.000 (2018 = € 2.501.000), dan bedraagt het vrij 
besteedbaar vermogen nog maar de helft. Bij ongewijzigd beleid loopt dit de komende jaren sterk 
terug. Met het private vermogen ad € 2.958.000 (2018 = € 2.947.000) kan nauwelijks nog rendement 
behaald worden. De omvang zal vrij stabiel blijven, vooral omdat het niet voor de hand ligt dit  
structureel voor de kosten van het onderwijs in te zetten.   
 
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. De 
financiële verslaglegging is sober en doelmatig. De uitputting van het budget voor loonkosten wordt 
daarentegen nauwlettend gevolgd en gedeeld. Dit geldt ook voor ontwikkelingen in de bekostiging. 
De uitputting van de deelbudgetten is continue en online beschikbaar, maar vereist specialistische 
kennis om hier goed gebruik van te kunnen maken.  
 
De wetgeving op het gebied van huisvesting, personeel en privacy is in de basis al complex en door 
regelmatige aanpassingen nauwelijks bij te houden. Het consequent naleven hiervan is onder de 
huidige omstandigheden daarmee dus een risico. Door zoveel mogelijk in eigen beheer te doen 
worden de eigen medewerkers erg belast. Vooral de veranderingen, het actualiseren van procedures, 
etc. zorgen voor extra belasting, waardoor het gevoel van werkdruk toeneemt. We noemen enkele 
voorbeelden. 
     
De zorg voor veiligheid van schoolgebouwen, de aanwezige installaties en de directe schoolomgeving 
vereisen specialistische kennis die een directeur of bestuur nooit kan hebben, laat staan bij kan 
houden. De wettelijke controles en keuringen aan deskundigen zijn daarom uitbesteed. De RI&E is 
een goed instrument om eventuele andere gebreken te signaleren, maar de uitvoering daarna aan de 
hand van het plan van aanpak heeft meestal geen prioriteit. De preventiemedewerker is opgeleid als  
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leraar en beschikt niet over de kennis, de instrumenten, de bevoegdheid en het budget om de 
leerlingen en medewerkers daarin continue en adequaat bij te staan. Een goed opgeleide conciërge 
kan veel risico’s wegnemen, maar de basisbekostiging hiervoor ontbreekt.   
 
De huidige wetgeving op het gebied van benoeming en ontslag van personeel is een grote 
belemmering, omdat er voor ieder contract een benoemingsgrondslag moet zijn. Iemand met een 
vervangingscontract mag bijvoorbeeld geen andere werkzaamheden doen als er geen vervanging 
nodig is, tenzij hiervoor een nieuw contract wordt aangegaan. De vrijheid van de teams voor de inzet 
van werkdrukmiddelen staat haaks op de inspanningsverplichting die het bestuur bij ontslag heeft. 
De instroomtoets en eigen wachtgelderbepalingen zijn door het toenemende lerarentekort eigenlijk 
niet meer van deze tijd.   
 
De digitale vaardigheid en wachtwoorddiscipline van medewerkers en leidinggevenden varieert. 
De één gaat zorgvuldiger om met rechten dan de ander en een fout is zo gemaakt. Een verkeerde, 
onschuldige actie kan grote gevolgen hebben. De leerlingen groeien er mee op en zoeken 
onwillekeurig de grenzen op van zowel de techniek als van de leraar. De verdere digitalisering vraagt 
blijvende aandacht van de organisatie. De AVG-manager en de ICT’ers op de scholen zorgen ervoor 
dat acuut gevaar zoveel mogelijk beperkt wordt. 
 
4.2 Risicoprofiel 
Gezien de beperkte staforganisatie, schooldirecteuren met een primaire onderwijskundige 
verantwoordelijkheid en de hiervoor genoemde risico’s en onzekerheden bestaan er risico’s in de 
bedrijfsvoering. Vrijwel alle instrumenten zijn online beschikbaar en de data wordt AVG-proof in een 
beveiligde cloudomgeving opgeslagen. Om hiervan gebruik te maken is autorisatie nodig. Hiervoor 
wordt een wachtwoordpolicy gehanteerd. Soms is, afhankelijk van de leverancier, twee-
factorauthenticatie noodzakelijk.  
We onderscheiden een schoolomgeving en een bestuursomgeving met ieder hun eigen specifieke 
programma’s. De software zelf kent ingebouwde controles. Alleen medewerkers met een actief 
contract hebben toegang. De toegang voor leerlingen regelt de school.  
Helaas zijn systemen niet waterdicht. Onrechtmatig gebruik moet achteraf opgespoord kunnen  
worden. Een virusaanval daarentegen wordt direct gedetecteerd. Voor essentiële systemen zoals de 
salarisadministratie worden de acties gelogd, waardoor eventuele fraude is te achterhalen.         
 

5. Bedrijfsvoering 
 
5.1 Bedrijfsvoering 
De lerarenstakingen in 2018 en 2019 hebben geleid tot een betere positie van leraren. Op het gebied 
van functie-inhoud, salaris, professionalisering en werkverdeling zijn dit zaken met een behoorlijke 
personele betekenis. Medezeggenschapsraden en teams hebben meer invloed gekregen bij de 
vaststelling van het werkverdelingsplan, het sociaal statuut en de inzet van werkdrukmiddelen. Dit 
alles binnen de door het bestuur te stellen kaders. Het relatief grote aandeel deeltijders is hierbij een 
extra uitdaging. Vanaf 2020 wijzigt de cao op het punt van professionalisering, met dien verstande 
dat de medewerker hierin zelf meer initiatief kan nemen. Ook dient het functiegebouw voor directies 
en ondersteunend personeel geactualiseerd te worden.   
De solidariteitsgedachte waarmee de begroting en het formatieplan nu nog tot stand komen, kan 
door de cao-wijzigingen onder druk komen te staan. Mogelijk moet het formatiebeleid de komende 
tijd herzien worden.  
 
De totale formatieve inzet  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 
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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.   
Het vigerende beleid is in 2019 zoveel mogelijk voortgezet. Vanwege het aanhoudende tekort aan 
invalleerkrachten zijn maatregelen genomen. Iedere school hanteert een vervangingsprotocol met 
daarin te nemen stappen als er geen invaller beschikbaar is. De voorwaarden voor inval door eigen 
teamleden zijn verbeterd en er zijn Lio’ers en startende leerkrachten benoemd. Een aantal 
onderwijsassistenten volgt de gesubsidieerde opleiding tot leraar. De groepsformatie in 2019-2020 
is, mede door extra werkdrukmiddelen, uitgebreid.  
 
 In bijlagen 6 en 7 is het aantal leerlingen en groepen over meerdere jaren opgenomen.  

 
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 duidelijk anders. Het is deels het gevolg van onze relatief kleine scholen, het 
anticiperen op de krimp van de laatste jaren en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  
 
 De verdeling van werknemer naar leeftijd en fte staat in bijlage 8.  

 
De verzuimbegeleiding is ook in 2019 weer bij ArboAnders ondergebracht. De verzuimmanager 
ondersteunt zowel de leidinggevende als de medewerker. De verzuimdossiers zijn vanaf 2019 via 
Mijn.Palludara.nl voor alle drie partijen beschikbaar. Dit geldt uiteraard niet voor medische gegevens.  
Het gemiddeld ziekteverzuim beweegt zich rond de 5,5 procent bij een meldingsfrequentie van 0,6 
procent. Het verzuim heeft meestal een medische oorzaak of is afhankelijk van intra persoonlijke 
omstandigheden. Palludara is eigen risicodrager voor de vervangingskosten.  
 
De arbeidsomstandigheden per school zijn in 2019 opnieuw getoetst. Hiervoor is een nieuwe risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E) via Arbomeester afgenomen. De plannen van aanpak zijn getoetst 
door Preventie & Werk. De scholen dienen hier, met ondersteuning van de preventiemedewerker, 
zelf verder invulling aan te geven. Het bestuur verzorgt al naar gelang de behoefte jaarlijkse basis- en 
vervolgcursussen voor de bedrijfshulpverlening (BHV). In samenwerking met een huisartsenpraktijk 
in de regio zijn de medewerkers in de gelegenheid gesteld een gratis griepprik te halen.   
 
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 
2019 getoetste vergoedingsverzoeken zijn er 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. De loonkosten van medewerkers die op 31 december 
2019 langer dan een jaar ziek leiden in 2020 niet tot een productie of opbrengst. Voor de kosten van 
de verwachte ziekteperiode moet in 2019 worden voorzien. Op basis hiervan is ruim € 45.000 
gedoteerd aan de nieuwe voorziening voor langdurig zieken. 
  
De vordering van ruim € 51.000 voor in 2016 betaalde transitievergoedingen wordt in 2020 bij het 
UWV teruggevraagd. 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.   
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Op het gebied van huisvesting zijn er enkele belangrijke ontwikkelingen. De nieuwbouw van de 
school in Sibrandabuorren vordert volgens plan en wordt in de zomer van 2020 in gebruik genomen. 
De school in IJlst is van binnen nagenoeg compleet gerenoveerd op kosten van het bestuur. De 
aanvraag voor vervangende nieuwbouw van de Johannes Postschool ligt nog bij de gemeente en de 
sloop van de gymzaal van de Simon Havingaschool is aangehouden, omdat er nog geen veilige 
looproute voor de leerlingen is gerealiseerd.  
Wegens onderbezetting bij de gemeente lopen de uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP) 
en de vaststelling van het jaarlijks onderhoudsprogramma vertraging op.  
 
De financiële positie op balansdatum is sterk en solide. De kengetallen bevinden zich ruim boven de 
signaleringsgrenzen van de inspectie, maar zijn niet zo hoog dat hier een gesprek over volgt. Het 
vermogen is ruim voldoende om tegenvallers op te vangen.   
Het eigen vermogen steeg naar € 5.918.641 (2018 = € 5.448.888). Hiervan is € 2.958.012 privaat geld. 
Van het totale vermogen is € 1.912.744 (2018 = € 2.325.998) geïnvesteerd in materiële en financiële 
activa. Het balanstotaal is met € 775.392 toegenomen tot € 8.414.125.  
De daling van de vaste activa komt vooral door versnelde afschrijving van apparatuur en aflossing 
van obligaties. De stijging van het vermogen komt vooral door de nieuwe bestemmingsreserve 
personeel. Deze is opgevoerd voor in 2019 ontvangen middelen die in 2020 worden besteed. 
Van de overige balansposten valt de stijging van liquide middelen op. Deze bedragen € 5.273.137 
(2018 = € 4.103.997). De forse stijging is het gevolg van de hiervoor genoemde factoren en een 
incidenteel bedrag van € 225.000 voor bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van cao-
afspraken. De kortlopende schulden zijn ruim € 270.000 hoger dan in 2018. Dit zijn 
crediteurenbetalingen in verband met de nieuwbouw van een school. 
 
 In bijlagen 9 en 10 is de ontwikkeling van reserves, voorzieningen en het financieel 

beoordelingskader weergegeven.  
 
Het voordelig resultaat over 2019 bedraagt € 469.753. Er was € 0 begroot. Net als voorgaande jaren 
blijkt de bekostiging achteraf hoger uit te vallen dan begroot. Meestal is er dan ook sprake van 
hogere personeelslasten, maar in dit geval worden die voor een deel pas in 2020 uitgegeven. Dat 
vindt zijn oorzaak in de nieuwste cao, waarvoor de baten deels al in 2019 zijn binnengekomen. In 
verband hiermee is de hierboven genoemde bestemmingsreserve van € 426.000 opgenomen, zodat 
de verwachte extra uitgaven in 2020 zijn gedekt.  
Het feitelijk resultaat over 2019 komt daarmee op ruim € 43.000 en dat ligt dicht bij de begroting.  
 
We zoomen nader in op de rijksbijdragen, incl. de ondersteuningsmiddelen voor passend onderwijs. 
Deze zijn begroot op ruim 14,4 mln. en bedragen in werkelijkheid ruim 15,1 mln. euro. Het verschil is  
€ 709.000, waarvan dus € 426.000 in 2020 wordt besteed. Dit betreft de kosten van eenmalige 
uitkeringen die in februari worden betaald. De totale personeelslasten zijn € 178.000 hoger dan 
begroot en kunnen dus ruimschoots uit het restant ad € 283.000 gedekt worden. Feitelijk wordt ook 
dit later weer uitgegeven door de cao-verhoging per 1 januari 2020, maar besloten is het saldo ten 
gunste van 2019 te laten komen en hiervoor de indexering over 2019-2020 af te wachten.  
  
Ook de overige overheidsbijdragen en overige baten zijn hoger dan begroot. In totaal ruim € 95.000, 
o.a. door het innen van achterstallige huur en nagekomen vergoedingen voor de brede scholen.    
De overige instellingslasten zijn daarentegen ruim € 160.000 hoger dan begroot. Dit heeft twee 
redenen. Besloten is om niet langer af te schrijven op investeringen in innovatie. Innovatie heeft een 
incidenteel karakter en is bedoeld om scholen een impuls te geven. Voor eventuele vervolg 
investeringen geldt het reguliere investeringsbeleid. Van de reeds geactiveerde posten is een bedrag 
van € 64.000 versneld afgeschreven. Eind 2019 en begin 2020 zijn alle werkplekken gemigreerd naar 
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een nieuwe beheeromgeving. Hiervoor is veel nieuwe hardware aangeschaft. De reeds aangelegde 
infrastructuur en overbodige apparatuur ad € 98.000 is versneld afgeschreven.  
  
 In bijlage 11 is de exploitatierekening over 2019 en de begroting voor 2020 opgenomen. De 

bedragen zijn voorzien van een korte toelichting.  
       
Behoudens wat er zojuist over innovatie is opgemerkt, is het investeringsbeleid niet gewijzigd.  
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 2019-2020 
betreft ongeveer 20 lokalen. Een deel is in gebruik bij externe organisaties voor kinderopvang, etc.  
Met uitzondering van 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.  
 
Aan investeringen in vaste activa en groot onderhoud is, exclusief innovatie, € 518.500 begroot. De 
feitelijke investering was € 111.000 aan activa en € 312.000 aan onderhoud. 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.  
 
De liquiditeitspositie is dermate goed, dat het vooralsnog niet nodig is externe financiering of 
financiële instrumenten aan te spreken. Het saldo van de lopende rekening is gemiddeld hoger dan 
strikt noodzakelijk. Enerzijds door het vergoedings- en betaalschema van de bouw van een nieuwe 
school en anderzijds omdat de rente op spaarrekeningen gering is. Door het voordelig resultaat, de 
aflossing van een obligatielening van € 200.000 en de ontwikkeling van de voorzieningen zijn de 
liquide middelen met ruim € 1.169.000 toegenomen (2018 = € 1.043.000).  
 
In 2018 hebben we voor een instrument gekozen om de voortgang van de strategische agenda te 
beschrijven en te volgen. Het kwaliteitszorg programma www.onsbeleidsplan.nl. De scholen hebben 
het beleid beschreven in www.mijnschoolplan.nl. Deze programma’s worden binnen de stichting 
gekoppeld. Hierdoor ontstaat er steeds meer samenhang tussen het strategisch beleid van de 
stichting en de schoolplannen. De punten die voortvloeien uit de verschillende plannen worden 
meegenomen in onze jaarplannen voor de komende periode. Samen met de informatie uit de 
leerlingenadministratie, de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie biedt 
dit voldoende informatie om ‘in control’ te zijn en te blijven, waarmee de aanwezige risico’s zoveel 
mogelijk worden afgewend. Het blijft echter een lastige opgave om binnen de kleine staforganisatie 
tot één allesomvattende planning en control cyclus te komen.  
 
5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
In 2019 is de strategische agenda van stichting Palludara opnieuw geformuleerd. In de nieuwe 
agenda staan de vier richtinggevende speerpunten tot 2023 zoals vermeld bij onze missie. Deze zijn 
leidend voor het beleid en praktijk. De focus van stichting Palludara blijft daarbij steeds gericht op 
het realiseren van kwaliteitsverbetering, met name op de gestelde ambities. Binnen de strategische 
kaders is er verscheidenheid tussen de scholen mogelijk. Onder andere verschil in sfeer, eigen 
ambities, pedagogische programma´s, populatie en teams kunnen een andere kleur geven aan de 
scholen. Hierin zijn onze kernwaarden verbinding, eigenaarschap en respect van groot belang. 
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De belangrijkste ontwikkelingen laten zich het best beschrijven aan de hand van deze ambities. 
In 2019 zijn er geen individuele scholen van de stichting bezocht door de onderwijsinspectie. Alle 
scholen van stichting Palludara blijven op ‘groen’ en houden het basisarrangement. De prestaties per 
school zijn beschikbaar op www.scholenopdekaart.nl voor externen.  
Alle scholen hebben de verplichte eindtoets afgenomen in 2019. Het staat de scholen vrij welke 
eindtoets zij willen gebruiken (passend bij de leerlingenpopulatie). Er worden binnen de stichting 3 
soorten eindtoetsen afgenomen, te weten de IEP toets, de Centrale eindtoets (Cito) en Route 8.  
Twaalf van de basisscholen scoorden op of boven de ondergrens van de inspectie en 2 scholen 
scoorden onder de ondergrens. Met de scholen die onder de ondergrens hebben gescoord zijn 
specifieke afspraken gemaakt over analyse en verbetering van de opbrengsten. Daarnaast wordt er 
met intern begeleiders en directeuren tenminste twee keer per jaar gesproken over de 
schoolontwikkeling en ambities door de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit en orthopedagoog. 
 
 De uitstroomgegevens tot en met schooljaar 2019-2020 staan in bijlage 12.  

 
Voor de ICT-leeromgeving beschikken de scholen over een degelijke basis aan hardware. De 
leerlingen werken op de meeste scholen met Snappet, een vereenvoudigde tablet. De leraren 
werken met vaste systemen of een laptop. In alle groepen hangen touchscreens of interactieve 
shortthrowbeamers. Onze twee Next Level schools werken met een innovatief, onderscheidend en 
duurzaam onderwijsconcept. Zij gebruiken al laptops en iPads. Deze iPads worden beheerd in 
Zuludesk. De leraren kunnen de apps op de Ipads zetten en volgen wat de leerlingen aan het doen 
zijn. Steeds meer scholen kiezen voor iPads in plaats van Snappet.  
In het kader van de AVG en de efficiëntie  worden alle nieuwe iPads ook in Zuludesk beheerd. De 
ICT’ers op de scholen nemen het beheer voorlopig op zich. Het beschikbare innovatiebudget  is dit 
jaar verder ingezet voor de programmeerkisten (robotica), wereldoriëntatie (IPC) en digitale 
ondersteuning van groepsdoorbrekend werken. 
 
De ICT’ers werken gezamenlijk aan het beleidsplan programmeren en de praktische invulling hiervan. 
Een delegatie hiervan heeft als projectgroep een plan gemaakt voor een nieuwe beheeromgeving op 
basis van Office 365 met een gebruikersvriendelijke schil om in te werken. Dit is Onlineklas.nl van 
Stenvert geworden. Het systeembeheer is aan de Rolfgroep gegund. Beide moeten in 2020 uitgerold 
zijn. Bij alles is van belang dat de AVG kalender wordt gevolgd en uitgevoerd. De scholen zorgen dat 
de benodigde protocollen zijn ingevuld en op hun website staan. Daarnaast wordt het dataregister 
up to date gemaakt. Hiermee hebben we goed zicht op het werken met persoonsgegevens.  
 
Ook de talenten van het personeel binnen Palludara hebben in 2019 weer de ruimte gekregen. Zo 
hebben de eigen leraren en intern begeleiders, in het kader van Leren van Elkaar workshops voor 
collega’s van het eigen en van andere schoolbesturen verzorgd. Leermeer is in 2016 als pilot 
begonnen en is daarna verder uitgebouwd. Daarnaast is de samenwerking gecontinueerd 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 van deze samenwerking is dat we de leerkrachten in hun kracht brengen en werken aan een 
professionele schoolcultuur waarbij structureel gewerkt wordt aan verbetering van ons onderwijs.   
 
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.  
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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 2019 geen leerlingen geweigerd op grond van bovenstaande criteria. 
 
Anders dan bij individuele professionalisering van medewerkers vindt binnen Palludara geen 
onderzoek plaats. Dit wordt ook niet verwacht in de nabije toekomst.  
  
 5.3 Duurzaamheid 
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. In 2019 is dat met het 
contract voor multifunctionals en schoonmaak gerealiseerd. Bij de nieuw te bouwen school krijgt 
duurzaamheid een prominente plek in de uitvoeringsfase. 
 

6. Toekomstige ontwikkelingen  
 
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein  
In het strategisch beleidsplan is een meerjarenplanning opgenomen. De onderwerpen die daarin 
voorkomen zijn onderwijs, personeel, kwaliteitszorg, profilering en marketing, identiteit, privacy, ICT 
en samenwerking met de ouders en omgeving. We werken aan een duidelijke voortgangsrapportage 
uit het programma Ons Beleidsplan. Dat is op dit moment van schrijven nog niet beschikbaar.  
 
 De meerjarenplanning staat in bijlage 13.  

 
De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel bestaan uit verdere professionalisering 
en samenwerking in werving en selectie. De stichting heeft zich in 2020 aangesloten bij een regionaal 
collectief voor een gezamenlijke aanpak van het dreigend personeelstekort. 
De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting hangen af van eventuele aanvullende 
financiering van het rijk of de gemeente. Uiteraard streeft het bestuur naar het verduurzamen van de 
schoolgebouwen. Het noodzakelijk onderhoud blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur.  
 
Er is in 2019 geïnvesteerd in een toekomstbestendige de ICT-omgeving. Zo is op alle scholen is een 
uitstekend Wifi-netwerk met voldoende bandbreedte beschikbaar. De hardware en opslag is 
gemigreerd naar een Office 365 omgeving. Het beheer van beide gaat vanaf 2020 over naar de Rolf-
groep. Voor de leeromgeving op de scholen is Onlineklas als ‘schil’ geïnstalleerd. De ICT-‘ers op de 
scholen hebben de komende tijd een belangrijke rol in de aansturing en ontwikkeling van de juiste 
vaardigheden bij het team en de leerlingen.   
 
6.2 Continuïteitsparagraaf 
Op de afgelopen teldatum 1 oktober 2019 telden de scholen gezamenlijk 2.197 leerlingen (inclusief 
21 leerlingen voor Perspectief 10-14). Het bestuur voorziet voor de komende vier jaren een daling 
van gemiddeld 50 leerlingen per jaar. De rijksbijdragen worden op generieke wijze verminderd. 
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Minder leerlingen betekent ook minder reguliere formatie. Het bestuur houdt rekening met een 
daling tot 92 groepen in 2024-2025. De loonkosten worden eveneens op generieke wijze verlaagd. 
Daarnaast wordt de doelsubsidie (voor scholenfusies en eigen beleid) afgebouwd. Het werkelijk 
aantal groepen zal hoger zijn door de inzet van werkdrukmiddelen. 
 
 De kengetallen voor de personele bezetting en leerlingen staan in bijlage 14. 

 
De uitgaven voor huisvesting hangen voor een belangrijk deel samen met de feitelijke sluiting of 
aanpassing van schoolgebouwen. Het bestuur onderzoekt daarbij ook de mogelijkheid van renovatie 
en verduurzaming van schoolgebouwen met relatief veel leegstand. In het IHP dat in 2017 is 
vastgesteld staan richtinggevende afspraken over de toekomstige huisvestingsbehoefte. Er is geen 
sprake van doordecentralisatie van de huisvesting.  
De komende jaren wordt het overgrote deel van de obligaties afgelost. De rente op het vermogen 
neemt hierdoor steeds verder af. Herbelegging is op dit moment niet interessant genoeg en 
spaarrekeningen geven niet of nauwelijks rente. Per saldo verwacht het bestuur vanaf 2023 een 
oplopend tekort en dus minder financiële ruimte voor de uitvoering van (nieuw) beleid. Er is geen 
sprake van majeure investeringen. In de meerjarenbegroting daalt het eigen vermogen van 5,4 mln. 
euro in 2018 tot 4,5 mln. euro in 2024. De verhouding tussen het publieke en private deel wijzigt 
hierdoor van 50/50 in 2019 naar 35/65 in 2024.  
 
De gewenste of vereiste hoogte van het eigen vermogen is ook na het actualiseren van de 
risicoanalyse nog niet gedefinieerd. De financiële kengetallen laten zien dat Palludara er prima voor 
staat. Vooralsnog heeft het bestuur mandaat voor extra investeringen in innovatie en duurzaamheid 
tot een bedrag van € 150.000 per jaar. Dit bedrag komt bovenop de begroting en is niet 
meegenomen in de balansprognose. Hierin 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 2020. De liquide middelen zullen verder toenemen, omdat er 
relatief weinig wordt geïnvesteerd.  
 
 In bijlage 15 is de continuïteitsparagraaf in de vorm van de meerjarenbegroting tot en met 

2024 opgenomen.  
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Verslag Raad van Toezicht over kalenderjaar 2019 
 
De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Palludara ziet toe op het functioneren van het bestuur van 
de stichting in relatie tot de externe omgeving. Dit toezicht vindt plaats binnen de context van de 
statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
Verantwoording wettelijke taken 
In het verslagjaar is goedkeuring gegeven aan het strategisch beleidsplan 2019-2023, de jaarrekening 
2018 en de begroting 2020. We hebben – met de informatie van de onderwijsinspectie en de 
accountant - geconstateerd dat de wettelijke voorschriften nageleefd worden. Ons handelen en dat 
van het bestuur is in overeenstemming met de code goed bestuur. Hier is in 2019 niet van 
afgeweken.  
De financiële positie van de stichting geeft geen aanleiding tot extra aandacht van de raad. Het 
meerjarenperspectief biedt vertrouwen voor de toekomst. De accountant heeft in 2019 verklaard   
dat de middelen rechtmatig zijn verkregen en dat deze ook rechtmatig en doelmatig zijn besteed.   
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. 
 
Zowel het dienstverband als de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder zijn in 2019 niet 
gewijzigd. Om de toezichthoudende taak adequaat vorm te geven is een gestructureerde 
gesprekkencyclus met de directeur-bestuurder opgezet. Daarnaast spreekt de RvT met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het Managementteam (MT) en op 
incidentele basis met andere betrokkenen. Het contact met de organisatie Palludara is op 
hoofdlijnen ‘nose in, hands out’; een belangrijk uitgangspunt. We ervaren met plezier de 
betrokkenheid en inzet van de leden en medewerkers. 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! 
 
Verantwoording op grond van de code goed bestuur 
Stichting Palludara geeft vorm aan de code goed bestuur door de keuze voor een organieke scheiding 
van bestuur en toezicht.  De RvT is hierbij het toezichthoudend orgaan.  
 
 In bijlage 4 is de samenstelling van de raad en een overzicht van (on)bezoldigde 

nevenfuncties per 31 december 2019 opgenomen. in staan ook de taken en 
aandachtsgebieden beschreven. 

 
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’. 
 
Besluitvorming binnen de stichting is formeel voorbehouden aan het bestuur. Voor een aantal 
specifieke gevallen is de directeur-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. De huidige praktijk is dat bestuur en 
toezicht over een veelheid aan beleidsterreinen in een permanent karakter de dialoog zoeken.  
De RvT en de directeur-bestuurder hebben in het verslagjaar 2019 zowel in vergadering als in 
specifieke thema-overleggen intensief gesproken over de ontwikkeling van de organisatie.  
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De reguliere vergaderingen worden door de voorzitter en de directeur-bestuurder voorbereid. Dit 
overleg heeft daarnaast een klankbordfunctie.   
 
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 
 
Interne risicobeheersing en continuïteit 
De RvT-leden met als aandachtsgebied financiën hebben periodiek overleg met de directeur-
bestuurder en controller over de algehele bedrijfsvoering, financiën en het treasurybeleid. In de 
rollen van auditcommissie en treasurycommissie bespreken zij niet alleen de begroting en de 
jaarrekening, maar verkennen zij ook de (on)mogelijkheden van het benutten van de 
vermogenspositie in relatie tot de risicoanalyse. Deze gesprekken worden ter borging in de reguliere 
RvT-vergaderingen teruggekoppeld.  
 
Enkele MT-leden vormen samen met de controller de financiële commissie. De commissie heeft een 
klankbordfunctie bij voorstellen voor nieuw beleid op basis van actuele ontwikkeling of externe 
adviezen, de allocatie van middelen en de (meerjaren)begroting. De controller bewaakt de uitputting 
van het jaarbudget en rapporteert iedere twee maanden aan het bestuur en de commissie over de 
feitelijke loonkosten in relatie tot ontwikkelingen in de bekostiging.  
Iedere vier maanden wordt een bredere financiële rapportage opgesteld met daarin ook de stand 
van zaken met betrekking tot de geplande investeringen en de voortgang van de strategische 
agenda. De rapportage wordt in de RvT besproken. Het doel hiervan is vast te stellen of er tijdens het 
kalenderjaar bijgestuurd moet worden.  
 
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen wordt minstens twee keer per jaar 
vastgesteld hoe de toekomstige bekostiging zich tot de structurele uitgaven verhoudt. Aangezien het 
aantal leerlingen - dat leidend is voor de bekostiging - daalt, moet er bezuinigd worden. De materiële 
lasten vormen 20% van het totaal en laten zich nauwelijks sturen. De personeelslasten vormen de 
andere 80% en zijn wel goed te sturen, mits hier tijdig op wordt geacteerd. De meerjarenbegroting, 
die in het najaar wordt opgesteld, vormt de basis voor de cijfers in de continuïteitsparagraaf. Hierin 
wordt de benodigde inspanning opgenomen. In het meerjarenformatieplan, opgesteld in het 
voorjaar daaropvolgend wordt die inspanning nader uitgewerkt in de personele gevolgen.  
Aanvullend op de begroting is besloten een deel van het eigen vermogen beschikbaar te maken voor 
incidentele investeringen in innovatie en duurzaamheid.  
 
Voor de continuïteit en doorontwikkeling van de organisatie zijn strategische ambities geformuleerd. 
Zo wordt o.a. samengewerkt op het gebied van de kwaliteit van onderwijs en persoonlijke 
ontwikkeling. De financiële inspanning die hiermee gepaard gaat is deels verweven in het reguliere, 
primaire proces. Daar waar mogelijk worden de bedragen eruit gelicht en wordt over de voortgang 
gerapporteerd.  
 
De belangrijkste zaken uit de meest recente inventarisatie zijn per domein opgesomd. 

- Personeel: er wordt aandacht gevraagd voor ontwikkeling van het HR beleid binnen stichting 
Palludara; 

- Identiteit: geen direct risico, duidelijke beschrijvingen dragen bij aan het onderscheidend 
vermogen en de onderwijskundige visie; 

- Profilering en marketing: hier is geen direct risico, maar advies is om de externe 
communicatie te versterken; 
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- Financiën en beheer: de financiële buffer is gezond. De nog steeds aanwezige  krimp vraagt 
aandacht en daarmee een goede financiële reserve. De gehanteerde interne, administratieve 
processen zijn beschreven, maar kunnen nog nader worden toegelicht; 

- Huisvesting: hier zijn geen directe risico’s waarneembaar. De  gemeente is met name 
verantwoordelijk ten aanzien van renovatie en nieuwbouw;  

- Organisatie: kleine staf voor ontwikkeling van beleid vraagt aandacht;  
- Kwaliteitszorg: geen direct risico, ‘doorleefd’ zelfbeeld van de eigen kwaliteit kan nog verder 

worden ontwikkeld; 
- Samenwerking: geen direct risico, de Integrale Kind Aanpak kan nog verder worden 

uitgewerkt. 
 
Er zijn diverse instrumenten aanwezig waarin de doelen zijn vastgelegd en waarmee de voortgang 
wordt bewaakt. Op de scholen wordt gewerkt met Werken aan Kwaliteitskaarten (WMK|ParnasSys) 
en Mijn Schoolteam (MST). Op strategisch niveau (bestuur) wordt gewerkt met Ons Beleidsplan. De 
schoolplannen worden hiervan afgeleid. Samen met de informatie uit de leerlingenadministratie, de 
personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie biedt dit voldoende informatie om 
‘in control’ te zijn en te blijven, waarmee de aanwezige risico’s zoveel mogelijk worden afgewend. 
Het blijft echter een lastige opgave om binnen de kleine staforganisatie tot één allesomvattende 
planning en control cyclus te komen.  
  
Toelichting op de continuïteitsparagraaf     
Op 1 oktober 2019 telden de scholen gezamenlijk 2.197 leerlingen (inclusief 21 leerlingen voor 
Perspectief 10-14). Het bestuur voorziet voor de komende vier jaren een daling van gemiddeld 50 
leerlingen per jaar. De rijksbijdragen worden op generieke wijze verminderd. Daarnaast wordt de 
doelsubsidie (voor scholenfusies en eigen beleid) afgebouwd. 
Minder leerlingen betekent ook minder groepsformatie. De loonkosten hiervan worden eveneens op 
generieke wijze verlaagd. Het bestuur houdt rekening met een daling van 105 groepen (2019-2020) 
naar 92 groepen in 2024-2025. Het werkelijk aantal groepen kan hoger uitvallen als scholen kiezen 
voor een formatieve inzet van werkdrukmiddelen. Een groot deel van deze middelen wordt echter 
ingezet voor groepsondersteuning. 
De uitgaven voor huisvesting hangen voor een belangrijk deel samen met de feitelijke sluiting of 
aanpassing van schoolgebouwen. Het bestuur onderzoekt daarbij ook de mogelijkheid van renovatie 
en verduurzaming van schoolgebouwen met relatief veel leegstand. In het IHP dat in 2017 is 
vastgesteld staan richtinggevende afspraken over de toekomstige huisvestingsbehoefte. 
De komende jaren wordt het overgrote deel van de obligaties afgelost. De rente op het vermogen 
neemt hierdoor steeds verder af. Herbelegging is op dit moment niet interessant genoeg en 
spaarrekeningen geven niet of nauwelijks rente. 
Per saldo verwacht het bestuur vanaf 2023 een oplopend tekort en dus minder financiële ruimte 
voor de uitvoering van (nieuw) beleid. 
 
Sjouke Tuinier, voorzitter. 
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Verslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 2019 
 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de GMR van Stichting Palludara zich met de volgende 
onderwerpen bezig gehouden: 
  
1. Samenwerking Stichting Palludara/CVO  
- GMR is op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen tussen PO/VO. Op het gebied van: 
-  Engels: Invoering van de methode: Classroom English. Om zo een goede aansluiting tussen het PO 
   en VO te realiseren. 
-  Muziek: Het tot stand komen van het muziekspektakel door samenwerking van  CVO en Palludara. 
-  De voortgang van Perspectief 10-14. 
 
2. Begrotingsoverleg  
Twee leden van de GMR nemen de begroting door met Directeur Bestuurder en spreken advies uit 
aan gehele GMR. Aandachtspunten n.a.v. de begroting is:    
- Het afnemende toestroom van nieuwe leerlingen. 
- Er zijn leerkrachten aangesteld voor in totaal 7fte’s. Deze leerkrachten, zonder eigen groep, zijn 
permanent bezig met langdurige of kortdurende inval  
- Stafmedewerker geeft inkijk in de begroting 

 Er zijn afspraken gemaakt in 2011 samengesteld door Wymbrits en Spectrium onder de naam 
             ”Regeling Bestuurlijke Samenvoeging”. Doel is het streven naar een sluitende begroting. Dit  
              wordt getoetst door RVT en de GMR geeft advies. De kosten voor duurzaamheid en innovatie 
              komen uit de reserve. 
 
3. 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.  
 
4. Organisatieontwikkelingen:  
De volgende organisatieontwikkelingen passeerden de revue:   
Vervolg Fusie Gauw/Tersoal/Sibrandabuorren.  
Vervolg Fusie Folsgare/Nijland.  
Directiewisselingen.  
 
5. Actie in PO/stakingen  
GMR is door 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.   
 
6. Bijeenkomst GMR-RvT  
Vanwege corona heeft er geen bijeenkomst plaatsgevonden met de RVT. De GMR is op zoek geweest 
naar een RVT-lid maar heeft nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden. 
 
7. Contact GMR – MR-en  
Bij de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 is er een startbijeenkomst geweest van de MR’en 
en de GMR. Het doel van deze avond was: 
- Onderling contact makkelijker maken 
- Kennismaken en Kennisdelen 
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- Uitwisseling van Mailadressen. 
- Organiseren MR-cursus voor (nieuwe) (G)MR-leden. 
- Vergaderdata + onderwerpen jaarplanning naar MR-en.  
- De MR’en laten kennismaken met de organisatiestructuur van Palludara  
 
8. Organisatie Resonansavond  
Er was geen belangstelling om de resonans-avond te organiseren. Besloten is om voortaan het 
nieuwe schooljaar te beginnen met een samenkomst van GMR-MR’en. 
 
9. Overige zaken  
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:  
Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR) van de 
Stichting Palludara herzien. 
 Twee thema avonden gehouden: 
 1. De onderwijsinspectie 
 2. Lean in het onderwijs 
- Het lerarentekort 
  
De samenstelling van de GMR:   
Mariëlle Meekma    OGMR voorzitter   
Gerben Joustra    PGMR 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  
 

 
Gerben Joustra, secretaris  
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Samenstelling effectenportefeuille en overzicht van spaarrekeningen 
 
 
In 2020 wordt onderstaande obligatie afgelost. Het bedrag van € 200.000 is op de balans opgenomen 
onder Effecten, omdat de resterende looptijd korter van 1 jaar is.  
 

BNG 10/20 2010-2020  2,625   200.000  

 
 
De resterende effectenportefeuille per 31 december 2019 bestaat uit: 
 

Obligaties looptijd renteperc. nominaal histor.kostprijs koers 31-12-2019 

Nederland 93/23 1993-2023  7,500   22.690   28.431   28.333  

Nederl.Waterschapsbank 11/21 2011-2021  3,500   200.000   211.700   208.180  

BNG 11/21 2011-2021  3,000   200.000   201.800   212.420  

Rabobank Int. 12/22 2012-2022  4,000   200.000   202.420   216.760  

totaal    622.690   644.351   665.693  

 
 
De obligaties worden gewaardeerd tegen de koerswaarde, dan wel tegen de kostprijs indien deze 
lager is. Het verschil tussen de laagste waarde en de nominale waarde bij aflossing wordt geleidelijk 
afgeboekt, waarna een geamortiseerde kostprijs resteert. Deze bedraagt € 628.657 en is tevens de 
balanswaarde per 31 december 2019.  
 
Het eventueel eerder verkopen van de obligaties weegt financieel niet op tegen de nog te ontvangen 
couponrente.  
 
 
 
De spaarrekeningen bij huisbankier ABN-AMRO kennen een variabel rentepercentage. De rekeningen 
hebben soms een maximaal rentegevend tegoed. De Kapitaalmarktindexrekening is in 2019 door de 
bank uit het assortiment gehaald. Het saldo is toegevoegd aan de Internetspaarrekening (Direct 
kwartaalsparen). Per 31 december 2019 zijn de volgende rekeningen actief. 
 

Spaarrekeningen 31-12-2019 bijzonderheden 

Kapitaalmarktindexrekening  -    opgeheven 

Vermogensspaarrekening  1.000.000  (maximum) 

Direct kwartaalsparen  4.000.000   

Totaal  5.000.000   
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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 
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Code goed bestuur 
 
Overzicht leden Raad van Toezicht 31-12-2019 
 

Naam Functie Hoofdfunctie Nevenfunctie Inschrijving KvK Einde 1e termijn Einde 2e termijn 

       

Sjouke Tuinier Voorzitter 
Lid remuneratiecie 
 

Gepensioneerd Voorzitter 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 

Geen 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) 

Jenne Wierstra 
Financiën en 
onderwijsbeleid 

Lid 
Lid auditcie 

Gepensioneerd 
Eigenaar Wierstra 
Management & Advies 

Lid RvT Noventa 
Voorzitter Coöperatie 
Ontmoetingscentra Enschede 
Technisch voorzitter SWV  
Lelystad Dronten 

1-5-2019 1-5-2023  

Sandra de Boer  
Politiek en bestuur 
(IKC-ontwikkeling) en 
bedrijfsvoering  

Lid 
Lid remuneratiecie 
 

Directeur-bestuurder 
SKID Kinderopvang 

Eigenaar Sandra de Boer 
Organisatieontwikkeling & 
Perfomanceverbetering 

1-5-2019 1-5-2023  

 



· 

· 

·

· 



Meldingen 

Bij de externe vertrouwenspersoon is 
1 melding binnengekomen. 

Onderwerpen: 
Intimidatie leerkracht door ouder. 

1 nterventies: 
Informatiebijeenkomst voor schoolteam 

Klachtencommissie 

Er is geen gezag waarbij de externe ver
trouwenspersoon begeleiding heeft ge-
consulteerd

Telefonische consulten 

Er zijn geen telefonische consulten 
geweest voor advies en consultatie. 

Contacten 

De externe vertrouwenspersoon heeft 

niet overleg gehad met de contactper

soon/contractpartner. 

De externe vertrouwenspersoon heeft 

wel een netwerkbijeenkomsten/ 

casuïstiekbespreking gehad. 

Taak externe vertrouwenspersoon 

De externe vertrouwenspersoon biedt onder

steuning bij de afhandeling van individuele 

meldingen/klachten van leerlingen, ouders en 

medewerkers van scholen. Mocht er sprake 

zijn van meerdere partijen dan wordt het 

meersporenbeleid ingezet; iedere partij krijgt 

dan een eigen vertrouwenspersoon. Daar

naast kan de externe vertrouwenspersoon ook 

adviseren als het gaat om preventie, beleid, 

consultering en kunnen zij voorlichting geven. 

Omdat de vertrouwenspersonen werkzaam 

zijn binnen de Jeugdgezondheidszorg zijn zij 

bekend met de sociale kaart en kunnen zij zo 

nodig verwijzen naar het Jeugdgezondheids

team en/of experts op het gebied van anti

pestbeleid. 

Themabijeenkomst 

Er is voor de interne contactpersonen machts

misbruik binnen het PO en VO een trainings

bijeenkomst geweest in oktober 2019 onder 

leiding van Jaco de Rapper. Onderwerp van 

deze training was 'Het voeren van lastige 

gesprekken'. Een interactieve bijeenkomst 

met een combinatie van informatie en prak

tijksituaties. 

Deskundigheid externe vertrouwenspersoon 
Afgelopen jaar zijn de externe vertrouwens
personen geschoold over de nieuwste ontwik
kelingen op het gebied van sociale media en 
hoe hier mee om te gaan (online pesten, ver
velende foto's op interne, een rottig filmpje, 
etc.). 

Leeuwarden, januari 2020 

GGD Fryslán 
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Aantal leerlingen op teldatum 1-10

werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

school brinnr 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

gauw 04KN 52 110 105
folsgare 04QJ 26 0 0
heeg 05PD 129 121 115
oudega 05RX 103 105 96
It Harspit 06JW 100 105 90
woudsend 06PI 87 88 89
nijland 07HP 78 96 92
scharnegoutum 07IJ 142 144 137
hommerts 09CH 79 82 79
ijlst 09OA 155 146 127
bolsward 10HZ 309 316 312
Julianaschool 10RE 196 202 210
Joh. Postschool* 12TL 110 106 119
Simon Havingaschool 12ZX 280 274 256
De Vuurvlinder 13KW 414 381 370

Totaal 2.260 2.276 2.197 2.140      2.100      2.060      

* De 21 leerlingen van Perspectief 10-14 zijn ingeschreven op de Johannes Postschool (teldatum 1-10-2019)
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Aantal groepen per schooljaar

normatief normatief normatief prognose prognose werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

school brinnr 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

gauw 04KN 5 5 5 6 6 6
heeg 05PD 5 5 5 6 5 5
oudega 05RX 5 5 4 5 5 5
It Harspit 06JW 4 5 4 5 4 4
woudsend 06PI 4 4 4 4 4 4
nijland 07HP 5 5 4 5,5 5,5 5,5
scharnegoutum 07IJ 6 6 6 6 6 6
hommerts 09CH 4 4 4 4 4 4
ijlst 09OA 6 6 5 7 7 6
bolsward 10HZ 13 13 13 14 14,5 14
Julianaschool 10RE 8 9 9 10 10 10
Joh. Postschool 12TL 5 5 4 6 6 6
Simon Havingaschool 12ZX 12 11 11 12 11 11
De Vuurvlinder 13KW 17 16 16 18 17 16

Totaal 99             99             94             94             93             108,5       105,0       102,5       97,0         96,0         
verschil 9,5          6,0          8,5          3,0          3,0          

Een groep staat voor één fte aan formatie. Links staat het aantal groepen dat feitelijk wordt bekostigd op basis van de ruimtebehoefte. Rechts staat 
het aantal groepen dat op grond van het (meerjaren)formatiebeleid wordt toegekend. Extra formatie als gevolg van scholenfusies is geel gearceerd. 
Scholen kunnen eventueel nog extra formatie inzetten vanuit werkdrukmiddelen.
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Leeftijdsopbouw per 31-12-2019

Klasse Man Vrouw Totaal
deeltijd voltijd deeltijd voltijd

15-25 1 5 4 10
25-35 1 7 43 1 52
35-45 3 5 59 4 71
45-55 1 1 51 5 58
55-99 4 7 55 6 72
Totaal 9 21 213 20 263

Ultimo 2019 zijn er 263 medewerkers in dienst. Dit is inclusief tijdelijke dienstverbanden met een 
uitzicht op vast. Door de afschaffing van het vroegpensioen (FPU) en verhoging van de AOW-leeftijd 
blijven medewerkers langer in dienst. Dit gaat ten koste van de aanwas van jonge medewerkers. 
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Reserves en Voorzieningen

( bedragen x 1.000 )
2017 2018 2019

Algemene reserve (publiek) 2.016      2.502       2.535  
Bestemmingsreserve (publiek) -           -           426     
Bestemmingsreserve (privaat) 2.948      2.947       2.958  

Personeelsvoorzieningen 218          242          290     
Onderhoudsvoorziening 540          646          635     

Totaal reserves en voorzieningen 5.722      6.337       6.844  
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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. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2017 2018 2019

pe
rc

en
ta

ge

jaar

Beoordelingskader Vermogensbeheer

solvabiliteit (ev + voorz / tv) 30% - geen

kapitalisatiefactor (tv - G&T / baten) geen - 48%

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

2017 2018 2019

w
aa

rd
e

jaar

Beoordelingskader Budgetbeheer

liquiditeit (vl. activa / schulden) < 0,75
rentabiliteit (resultaat / baten) x 100 0 - 10%



Bijlage 11

Exploitatierekening 2019 en begroting 2020
(bedragen x 1.000 )

rubriek begroting werkelijk verschil werkelijk begroting 
2019 2019 2019 2018 2020

Rijksbijdragen 14.423     15.160     737           14.131          14.765         
Overige overheidsbijdragen 116           168           52             131                114              
Overige baten 130           174           44             181                121              
Totaal baten 14.669     15.502     833           14.443          15.000         

Personele lasten 12.172     12.354     182-           11.574          12.490         
Afschrijvingen 279           269           10             249                287              
Huisvestingslasten 1.053       1.079       26-             961                1.150           
Overige lasten 1.204       1.359       155-           1.206            1.100           
Totaal lasten 14.708     15.061     353-           13.990          15.027         

Saldo baten en lasten 39-             441           480           453                27-                 
Financiële baten en lasten 39             29             10-             31                  27                 
Resultaat -            470           470           484                -               

Toelichting:

Staat van baten en lasten 
 
ALGEMEEN 
De exploitatie bestaat uit publieke en private geldstromen. De rijksbijdragen zijn de belangrijkste bron van 
bekostiging van het onderwijs. Deze publieke gelden worden op rechtmatige wijze aan het onderwijs besteed. 
De meeste ouderraden zijn financieel verzelfstandigd en verantwoorden de private gelden (ouderbijdragen) 
naar de ouders. Voor een klein aantal scholen en de nog niet verzelfstandigde ouderraden is de 
verantwoording van de private gelden in de exploitatie van Palludara opgenomen. Dit wordt samengevat 
geboekt als overige baten en overige lasten. 
De personele bekostiging wordt voorafgaand aan een schooljaar vastgesteld en daarna nog twee keer 
geïndexeerd. Eén keer tijdens en één keer na afloop van het schooljaar. Vaak leidt dit tot aanzienlijke 
verschillen ten opzichte van de begroting.  
Ter aanvulling op het bestuursverslag volgt hieronder een korte toelichting op de cijfers.  
 
BATEN  
Ondanks de daling van leerlingen zijn de rijksbijdragen aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit komt door de 
reguliere indexering en werkdrukmiddelen. In de indexering over 2019 is € 426.0000 aan bekostiging 
ontvangen voor uitgaven die in 2020 worden gedaan. Een incidentele aanvullende bekostiging in 2019 ad € 
225.000 wordt ook deels in 2020 uitgegeven, maar is aangewend voor de hogere personeelslasten in 2019. De 
gemeentelijke en overige baten zijn inclusief nagekomen bedragen over 2018 en daardoor hoger dan begroot.   
 
LASTEN 
Nadat er in 2018 een cao-akkoord is bereikt zijn de loonkosten van leraren behoorlijk gestegen. Daarnaast zorgt 
de inzet van werkdrukmiddelen voor hogere personele lasten ten opzichte van de begroting en in vergelijking 
met 2018.  De huisvestingslasten zijn ruim € 100.000 hoger dan in 2018, o.a. omdat er incidenteel is 
geïnvesteerd in de aanleg van een Wifi-netwerk. De overschrijding op overige lasten wordt grotendeels 
veroorzaakt door versnelde afschrijving van niet meer in gebruik zijnde hardware na migratie naar een nieuwe 
omgeving en het gewijzigd beleid ten aanzien van kosten voor onderwijsinnovatie. 
  
RESULTAATBESTEMMING 
Het voordelig resultaat over 2019 bedraagt afgerond € 470.000. Hiervan wordt € 426.000 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve personeel (publiek). Dit betreft het bedrag dat in 2020 wordt besteed aan incidentele 
uitkeringen op grond van de cao-akkoord van december 2019. Van het restant is € 33.000 toegevoegd aan de 
algemene reserve (publiek) en € 11.000 private bestemmingsreserve.   
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Uitstroomgegevens (VO-advies) 
 
In de tabel hieronder staat het schooladvies op bestuursniveau. De resultaten per school staan op de 
website www.scholenopdekaart.nl. 
  
 
 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Meerjarenplanning strategisch beleid 
 
De planperiode loopt van schooljaar 2019-2020 tot en met 2022-2023. De verbeterdoelen worden op 
bestuursniveau opgenomen in het instrument Ons beleidsplan. De wijze waarop de individuele 
scholen hier invulling aan geven leggen zij vast in Mijn schoolplan.   
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Continuïteitsparagraaf: kengetallen personeel en leerlingen 
 
 
Deze bijlage bestaat uit twee weergaves. In de eerste, uit het meerjarenformatiebeleidsplan zijn de kengetallen per schooljaar opgenomen. In de tweede de 
staat presentatie per einde kalenderjaar zoals deze in het XBRL-model is opgenomen.  
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ContinuÏteitsparagraaf: meerjarenbegroting en balansprognose  

 

 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Palludara

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Palludara te IJlst gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Palludara op 31 

december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Palludara zoals vereist in de Verordening inzake 

de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 



leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:

 bestuursverslag; 

 overige gegevens.

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

informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 



Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 



 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

Zwolle, 29 juni 2020

Van Ree Accountants

w.g.

R. van der Weerd RA MSc
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Balans per 31-12-2019
ACTIVA 2019 2018
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 215.579,23 222.988,13
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.068.507,37 1.270.849,30
Financiële vaste activa
Overige effecten 838.306,55 1.041.626,41

2.535.463,842.122.393,15

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen Ministerie 627.084,38 616.970,63
Overige vorderingen 391.509,98 382.301,57
Liquide middelen
Liquide middelen 5.273.137,20 4.103.995,85

5.103.268,056.291.731,56

7.638.731,898.414.124,71
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Balans per 31-12-2019
PASSIVA 2019 2018
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Eigen vermogen
Algemene reserve
Algemene reserve 2.534.628,51 2.501.591,44
Overige reserves
Overige reserves 3.384.011,01 2.947.295,01

5.448.886,455.918.639,52

Voorzieningen
Overige voorzieningen
Overige voorzieningen 924.695,23 888.304,36

888.304,36924.695,23

Langlopende schulden
Overlopende passiva
Overlopende passiva 41.161,35 22.934,03

22.934,0341.161,35

Kortlopende schulden
Belasting en premies sociale  verzekeringen
Te betalen sociale lasten 461.680,00 450.702,00
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden ter zake van pensioenen 163.068,66 139.718,49
Overige schulden
Overige schulden 847.946,11 613.019,38
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen 56.933,84 75.167,18

1.278.607,051.529.628,61

7.638.731,898.414.124,71
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Balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische
kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn
als volgt.
 
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
 
Immateriële vaste activa, grondslag
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
 
Materiële vaste activa, grondslag
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
 
Goodwill
De goodwill betreft het betaalde bedrag voor de overname van de activiteiten ten tijde van de oprichting. De goodwill wordt
gedurende een periode van 5 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.
 
Ontwikkelingskosten
De ontwikkelingskosten betreffen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief ten behoeve van de
ontwikkeling van nieuwe producten, welke in productie zijn genomen of aan het assortiment zijn toegevoegd. De
ontwikkelingskosten worden gedurende een periode van 10 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.
 
Concessies, vergunningen en octrooien
De concessies, vergunningen en octrooien, welke zijn aangevraagd en verleend, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Op de verkregen concessies, vergunningen en octrooien vindt geen afschrijving plaats.
 
Gebouwen en terreinen
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname.
De gebouwen worden afgeschreven in 25 jaren. De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Op
terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats.
 
Machines en installaties
De machines en installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
 
Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname,
gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
 
Transportmiddelen
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).
 
Niet bedrijfsgebonden activa
De niet bedrijfsgebonden activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen
na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
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Balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15
Te consolideren deelnemingen
De te consolideren deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, afhankelijk van de mate van
deelneming. Het aandeel  in het resultaat van de groeps- en gelieerde maatschappijen, bepaald volgens uniforme grondslagen,
wordt bij deze grondslag in de waarde van de te consolideren deelnemingen begrepen onder aftrek van het toegekende
dividend.
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening
gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.
 
Niet te consolideren deelnemingen
Niet te consolideren deelnemingen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere waarde, indien de intrinsieke waarde,
afhankelijk van de mate van deelneming, lager is.
  
 
Vorderingen op overige deelnemingen
De vorderingen op overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening
gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.
 
Overige effecten
Overige effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of koerswaarde, indien deze lager is.
 
Voorraden
De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus een opslag voor inkoop- en opslagkosten, dan wel -
indien lager - de marktwaarde.
 
Halffabricaat
De voorraden halffabricaat zijn gewaardeerd tegen de grondstofwaarde plus een opslag voor direct toe te rekenen
fabricagekosten, dan wel  - indien lager - de marktwaarde.
 
Onderhanden werk
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief. Op deze
kosten zijn de in rekening gebrachte termijnen in mindering gebracht.
 
  Verwachte verliezen op onderhanden werk worden genomen op het moment van bekend worden en ten laste van de winst-
en verliesrekening in mindering op de bestede kosten gebracht.
  
 
Gereed product
Het gereed product is tegen de fabricagekosten plus de kosten van grondstoffen gewaardeerd, dan wel - indien lager - tegen
de marktwaarde. Een voorziening voor incourante voorraad is zo nodig in mindering gebracht op de waarde.
 
Handelsgoederen
De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een voorziening voor
incourantheid is, zo nodig, in mindering op de waarde gebracht.
 
Emballage
De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde.
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Balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15
Vooruitbetalingen
De vooruitbetalingen betreffen reeds gedane betalingen op nog niet ontvangen goederen. Deze betalingen zijn gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
 
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening
uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd
van langer dan één jaar hebben.
 
Effecten
De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of lagere koerswaarde.
 
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
 
Agioreserve
De agioreserve betreft dat deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger is dan de nominale waarde van de geplaatste
aandelen.
 
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is gevormd als gevolg van waardevermeerderingen van de activa. Waardeverminderingen worden
hierop in mindering gebracht voor zover het betreft waardeverminderingen van in het verleden geherwaardeerde activa.
 
  Overige waardeverminderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
  
 
Algemene reserve
Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.
 
Te delgen verliezen
Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.
 
Backserviceverplichting
De voorziening voor backserviceverplichting betreft de contante waarde van de toekomstige premiebetalingen uit hoofde van
nog niet gefinancierde, toegekende pensioenrechten over verstreken dienstjaren. De contante waarde van de inhaalpremies
wordt actuarieel berekend met een rentevoet van x,x%. De voorziening voor backserviceverplichting wordt in de komende xx
jaar volledig af gefinancierd.
 
Pensioenvoorziening
Onder de pensioenvoorziening is opgenomen de contante waarde van de pensioenverplichtingen, welke niet zijn
ondergebracht bij een pensioenstichting of pensioenverzekeringsmaatschappij. De pensioenvoorziening wordt gewaardeerd
tegen actuariële waarde. De opbouw van het benodigde doelvermogen geschiedt met de sterftetabel 'GBM/GBV 19xx-20xx'. De
gehanteerde rekenrente bedraagt x,x%.
 
Latente belastingen
De voorziening voor latente belastingen betreft de latent verschuldigde vennootschapsbelasting als gevolg van het verschil
tussen de fiscale en commerciële waardering van de immateriële en materiële vaste activa en vlottende activa.
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Balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15
Groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een
onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de datum van
de uitgaven.
 
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt
afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie
opgenomen.
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden -
voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
Netto omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde
goederen en diensten.
 
Mutatie onderhanden werk
De mutatie onderhanden werk betreft de toegerekende waarde aan het onderhanden werk, gebaseerd op bestede directe
kosten inclusief dekkingen, minus de kostprijswaarde van opgeleverde projecten en inclusief getroffen voorzieningen voor
verwachte verliezen op projecten.
 
Kostprijs van de omzet
Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede
kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.
 
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering
van goederen en diensten.
 
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn
opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
  Bijzondere waardeveranderingen
  Vul hier de reden in van de opname van een bijzondere waardeverandering.
  
 
Belastingen (bij BV-NV)
Als belastingen over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat berekende vennootschapsbelasting op basis van het
geldende tarief, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen, investerings- en overige faciliteiten.
 
Belastingen (bij eenmanszaak)
De belastingen worden individueel in de heffing inkomstenbelasting (en premieheffing volksverzekering) betrokken, waarbij
persoonlijke verplichtingen en overige inkomsten dienen te worden opgegeven.
 
  Derhalve is het resultaat voor belastingen aangegeven en dienen over de mutaties in de kapitaalrekening uit hoofde van
resultaatverdeling individueel nog belastingverplichtingen te worden berekend. Wel is een specificatie opgenomen van in de
aangifte te verantwoorden beperkt aftrekbare kosten, investeringen en desinvesteringen.
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Balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15
Buitengewone baten en buitengewone lasten
De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen
en  incidenteel van aard zijn.
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ACTIVA 2019 2018

Toelichting op de balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Bedrijfsgebouwen en terreinen
12110 Gebouwen 298.407,00 298.407,00
12111 Afschrijving gebouwen -82.827,77 -75.418,87

222.988,13215.579,23

Andere vaste bedrijfsmiddelen
12230 Schoolmeubilair 1.452.482,51 1.432.951,13
12231 Afschrijving schoolmeubilair -772.147,08 -682.871,71
12240 Kantoormeubilair 13.093,39 13.093,39
12241 Afschrijving kantoormeubilair -5.872,14 -5.009,59
12250 ICT 695.774,65 880.501,95
12251 Afschrijving ICT -471.385,66 -520.238,73
12300 Leermethoden 360.360,62 372.662,18
12301 Afschrijving leermethoden -203.798,92 -220.239,32

1.270.849,301.068.507,37

Overige effecten
13620 Obligaties 838.306,55 1.041.626,41

1.041.626,41838.306,55

Vorderingen Ministerie
15200 Vordering Ministerie 627.084,38 616.970,63

616.970,63627.084,38

Overige vorderingen
15600 Gemeente, algemeen 48.669,46 44.231,67
15620 Gemeente, huisvestingsprogramma -63.941,96 764,46
15625 Gemeente, schade aan opstal etc. 103,82 15.631,43
15790 Nog te ontvangen bedragen 207.478,66 117.674,01
15795 Borgsommen (Snappet, etc.) 199.200,00 204.000,00

382.301,57391.509,98
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ACTIVA 2019 2018

Toelichting op de balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Liquide middelen
17000 ABN AMRO Lopende rekening 202.258,90 89.994,85
17100 ABN-AMRO Bestuurrekening 6.256,61 13.450,03
17101 ABN-AMRO Vermogensspaarrekening 1.000.000,00 1.000.000,00
17103 ABN-AMRO Kapitaalmarktindex spaarrekening 0,00 230.000,00
17104 ABN-AMRO Kwartaalsparen internet spaarrekening 4.000.000,00 2.700.000,00
17105 Rabo Ledenrekening 819,00 1.074,01
17200 ABN-AMRO Julianaschool 2.475,39 4.015,91
17202 Rabo Simon Havingaschool 96,42 178,80
17203 Rabo De Vuurvlinder 369,80 255,02
17205 ABN-AMRO Ouderraad Wilhelminaschool 2.235,63 1.714,44
17206 Rabo Ouderraad De Vuurvlinder 1.722,99 2.421,60
17207 ABN-AMRO Ouderraad De Bron 6.837,00 8.416,62
17208 ABN-AMRO cbs De Bron (incl. Heamiel) 7.126,50 7.540,16
17401 Rabo Spaarrekening Ouderaad De Vuurvlinder 42.938,96 44.934,41

4.103.995,855.273.137,20

7.638.731,898.414.124,71
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PASSIVA 2019 2018

Toelichting op de balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Algemene reserve
21150 Algemene reserve 2.534.628,51 2.501.591,44

2.501.591,442.534.628,51

Overige reserves
21300 Bestemmingsreserve privaat 2.958.011,01 2.947.295,01
21305 Bestemmingsreserve publiek 426.000,00 0,00

2.947.295,013.384.011,01

Overige voorzieningen
22100 Voorziening jubilea 245.000,00 242.000,00
22190 Overige personele voorzieningen 45.291,00 0,00
22300 Voorziening groot onderhoud 634.404,23 646.304,36

888.304,36924.695,23

Overlopende passiva
24900 Rekening-courant CBOF 18.243,05 22.934,03
24910 Rekening-courant CVO ZW-Friesland 22.918,30 0,00

22.934,0341.161,35

Te betalen sociale lasten
25200 Af te dragen Premie Sociale Lasten 85.583,00 81.732,00
25300 Af te dragen Loonheffing 376.097,00 368.970,00

450.702,00461.680,00

Schulden ter zake van pensioenen
25400 Af te dragen Premie OP/NP 162.499,61 117.595,94
25410 Af te dragen Premie FPU 0,00 18.820,22
25420 Af te dragen Premie AOP 0,00 2.011,43
25430 Af te dragen Premie IPAP 569,05 1.290,90

139.718,49163.068,66

Overige schulden
24089 Overige overlopende passiva 94.998,32 129.538,89
24300 Crediteuren 331.274,22 76.257,80
25000 Te betalen loon 4.343,72 2.456,16
25100 Reservering Vakantietoeslag 352.694,98 332.439,56
25150 Reservering soc.lst vakantietoeslag 35.269,42 33.244,18
25520 Af te dragen Premie Vervangingsfonds 1.526,53 1.570,42
25540 Af te dragen Premie Participatiefonds 27.838,92 37.512,37

613.019,38847.946,11
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PASSIVA 2019 2018

Toelichting op de balans per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Vooruitontvangen bedragen
24035 Nog te besteden subsidies overig 56.933,84 75.167,18

75.167,1856.933,84

7.638.731,898.414.124,71
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Winst- en Verliesrekening per 31-12-2019

2019 2018

Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

%%
Baten
Baten
Rijksbijdragen 15.160.101,82 14.131.013,0897,8 97,8
Overige overheid 168.309,01 130.848,781,1 0,9
Overige baten 173.798,42 181.213,871,1 1,3

14.443.075,7315.502.209,25 100,0 100,0

Lasten
Personeelskosten
Lonen en salarissen 8.953.419,83 8.591.754,8257,8 59,5
Sociale lasten 1.272.038,37 1.217.242,558,2 8,4
Pensioenlasten 1.449.956,80 1.163.865,379,4 8,1
Overige personeelskosten 678.798,96 601.228,584,4 4,2
Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen, afschrijvingen 7.408,90 7.408,900,0 0,1
Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 261.988,16 241.257,101,7 1,7
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 1.078.924,66 961.443,517,0 6,7
Andere kosten 1.359.215,91 1.205.457,048,8 8,3

13.989.657,8715.061.751,59 97,2 96,9

Financiële baten en lasten
Opbrengsten van rente op banktegoeden
Opbrengsten van rente op banktegoeden 36.265,53 46.152,560,2 0,3
Waardeverandering van effecten
Waardeverandering van effecten -6.970,12 -15.212,610,0 -0,1

30.939,9529.295,41 0,2 0,2

Resultaat
Resultaat lopend boekjaar
Resultaat lopend boekjaar -469.753,07 -484.357,81-3,0 -3,4

-484.357,81-469.753,07 -3,0 -3,4

0,000,00Resultaat na belastingen 0,0 0,0
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2019 2018

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Rijksbijdragen
81100 Lumpsum personeel 8.963.998,22 8.905.185,04
81110 Personeel- en Arbeidsmarktbeleid 2.057.902,36 1.732.556,82
81111 Bijdrage Passend Onderwijs 568.470,05 495.718,40
81112 Bijdrage Visio en Kentalis 46.500,05 22.875,05
81150 Materiele instandhouding 1.900.758,32 1.931.722,20
81200 Fusiegelden en overige subsidies 987.712,39 451.672,33
81201 Bekostiging Asielzoeker 9.968,50 35.407,86
81202 Impulsgelden OCW 167.085,25 119.854,94
81216 Prestatiebox 451.396,84 421.326,67
81278 Lerarenbeurs 6.309,84 14.693,77

14.131.013,0815.160.101,82
Overige overheid

82100 Vergoeding gemeente 147.712,01 110.739,24
82200 Vergoeding provincie 15.447,00 14.959,54
82250 Overige overheidsbijdragen 5.150,00 5.150,00

130.848,78168.309,01
Overige baten

85100 Verhuur 87.400,95 77.719,41
85500 Ouderbijdragen 69.167,15 68.149,75
85690 Overige baten 17.230,32 35.344,71

181.213,87173.798,42
Lonen en salarissen

40000 Bruto salarissen 7.641.749,73 6.943.409,90
40010 Vaste maandelijkse aanspraken (cao) 64.035,43 143.239,39
40020 Incidentele aanspraken (cao) 4.598,87 322.928,88
40030 Overige beloning 23.126,49 74.209,52
40100 Vakantie-uitkering 620.360,43 561.198,89
40110 Eindejaarsuitkering 512.280,41 456.628,01
40140 Nominale uitkering 36.747,04 33.864,78
40390 Afdrachtsvermindering -11.106,07 0,00
40510 Bijdrage Levensloop 61.627,50 56.275,45

8.591.754,828.953.419,83
Sociale lasten

40200 Premie Sociale verzekeringen 702.302,15 671.773,32
40240 Bijdrage ZVW 569.736,22 545.469,23

1.217.242,551.272.038,37
Pensioenlasten

40400 Premie OP/NP 1.187.371,76 935.249,59
40410 Premie FPU 243.305,77 212.511,57
40420 Premie AOP 19.279,27 16.104,21

1.163.865,371.449.956,80
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2019 2018

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Overige personeelskosten
40520 Premie Vervangingsfonds 18.519,64 16.467,50
40540 Premie Participatiefonds 337.471,34 396.749,92
41000 Werkkosten - t.l.v. vrije ruimte 13.430,41 26.547,41
41002 Werkkosten - gerichte vrijstelling 4.800,00 4.985,00
41020 Reiskosten woon-werk via salaris 50.881,26 47.920,19
41030 Overige reiskosten op declaratie 1.479,99 1.346,09
41040 Dienstreizen via salaris 10.582,21 6.774,83
41070 Scholingskosten tlv schoolbudget 40.557,32 24.255,04
41071 Scholingskosten bovenschools budget 67.189,93 48.103,53
41080 Studiedagen- en materialen 15.363,38 1.635,84
41221 Extern personeel 61.017,10 41.118,36
41222 DOK orthopedagogen 1.980,00 57.797,71
41223 Ambulante begeleiding 5.615,03 9.231,26
41233 Werving personeel 8.437,94 1.286,30
41235 Coaching en interventies 51.659,55 15.074,40
41236 Bedrijfsgezondheidsdienst 39.473,93 40.030,11
41237 Arbeidsvoorwaarden (ondersteunend) 28.738,90 0,00
41238 Arbeidsomstandigheden 13.236,50 0,00
41240 Feesten en jubilea 0,00 1.025,52
41280 Dotatie jubileumvoorziening 35.000,04 30.000,00
41282 Dotatie overige personele voorzieningen 45.291,00 0,00
41290 Overige personele lasten 8.886,48 28.532,11
41300 Uitkeringen -180.812,99 -197.652,54

601.228,58678.798,96
Gebouwen en terreinen, afschrijvingen

42200 Afschrijvingslasten gebouwen 7.408,90 7.408,90
7.408,907.408,90

Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving
42240 Afschrijvingslasten schoolmeubilair 90.578,42 77.901,85
42245 Afschrijvingslasten kantoormeubilair 862,55 681,61
42250 Afschrijvingslasten ICT 137.040,15 128.781,43
42265 Afschrijvingslasten leermethoden 33.507,04 33.892,21

241.257,10261.988,16
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2019 2018

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Huisvestingskosten
43100 Huren 31.211,08 30.009,48
43300 Onderhoud 40.570,37 51.303,48
43310 Onderhoudscontracten 16.941,68 21.412,91
43410 Gas 117.692,78 89.770,74
43420 Water 8.727,24 8.120,76
43430 Elektriciteit 93.414,10 89.146,34
43500 Schoonmaakbedrijf 290.099,14 281.744,55
43600 Publiekrechtelijke heffingen 18.675,30 20.470,02
43601 Afvalverwerking 13.892,66 12.459,15
43710 Beveiliging 750,00 1.581,55
43720 Tuinonderhoud 30.941,99 23.842,16
43790 Overige huisvestingslasten 116.008,32 58.582,37
43800 Dotatie voorziening onderhoud 300.000,00 300.000,00
43810 Vrijval voorziening onderhoud 0,00 -27.000,00

961.443,511.078.924,66
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2019 2018

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Andere kosten
44100 Kosten administratiesystemen 47.584,01 49.863,72
44105 Accountant 12.675,23 12.306,52
44108 Deskundigenadvies 24.139,80 42.029,71
44109 Juridische kosten 0,00 4.678,17
44110 Telefoon/fax 11.341,27 11.197,40
44120 Porti 1.734,20 1.414,24
44125 Kantoorbenodigdheden 602,68 604,69
44140 Planmatig onderhoudsbeheer 50.504,55 26.545,35
44155 Vergaderkosten MT, bestuur en RvT 3.059,45 2.931,09
44160 Communicatie en PR 31.304,45 24.167,35
44170 Beheer en bestuur 13.762,65 34.971,47
44180 Bankkosten (periodiek) 2.087,80 1.901,16
44190 Overige administratielasten -1.307,10 1,87
44200 Leermiddelen 287.245,53 276.177,99
44201 Licenties 177.545,68 159.141,84
44205 Leermiddelen meerjarig (geen actief) 1.510,60 1.105,07
44210 Klein inventaris, aanschaf en onderhoud 5.491,63 19.157,40
44211 ICT (schoolbudget) 1.917,81 3.523,30
44212 ICT-beheer (mandaat scholen) 0,00 2.064,58
44215 ICT onderhoud en beheer 12.851,73 12.081,45
44216 ICT datacenter/hosting 91.454,28 92.124,58
44225 ICT licenties en software 16.081,41 25.907,53
44228 Website 12.762,01 2.926,58
44230 ICT diversen 40.801,26 26.718,81
44240 Reproductie 91.654,62 101.931,92
44441 Abonnementen/vakliteratuur 7.832,25 5.640,97
44442 Contributies 36.745,54 19.970,02
44443 Representatie/vrij budget 33.025,65 28.431,24
44444 Medezeggenschap- en ouderraad 2.726,63 1.827,04
44445 Overige verzekeringen 4.665,80 5.057,48
44450 Culturele vorming 20.314,04 18.420,80
44463 Huishoudelijke uitgaven 39.406,43 37.717,53
44465 Activiteiten ouderbijdrage 73.786,65 59.834,44
44473 Tussenschoolse opvang 13.267,12 15.059,16
44489 Bijzondere lasten 51.747,16 26.684,25
44490 Innovatie 103.282,83 51.340,32
44491 Samenwerking (CVO, etc.) 35.610,26 0,00

1.205.457,041.359.215,91
Opbrengsten van rente op banktegoeden

88000 Rente bankrekeningen 1.417,81 4.885,24
88200 Rente effecten 34.847,72 41.267,32

46.152,5636.265,53
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2019 2018

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2019
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15

Waardeverandering van effecten
48200 Kosten effecten -6.970,12 -15.212,61

-15.212,61-6.970,12
Resultaat lopend boekjaar

99750 Resultaat lopend boekjaar -469.753,07 -484.357,81
-484.357,81-469.753,07

0,000,00Resultaat na belastingen
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