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Voorwoord 
 
We zijn blij dat we u ook dit jaar het jaarverslag 2021 van stichting Palludara kunnen aanbieden. 
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af aan de betrokkenen bij stichting Palludara en 
ook aan de rijksoverheid. Natuurlijk wordt de financiële stand van zaken over het kalenderjaar 
2021 weergegeven. Daarnaast vindt u in het verslag informatie over het gevoerde beleid over het 
afgelopen jaar.  
Zoals gebruikelijk onderscheiden we in het jaarverslag ook dit jaar twee onderdelen:  

• het bestuursverslag  
• de jaarrekening.  

 
In het bestuursverslag wordt met name stilgestaan bij de beleidsmatige ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar. In de jaarrekening wordt een ieder geïnformeerd over de financiële stand van 
zaken over het kalenderjaar 2021. Voor de indeling van het bestuursverslag is het model van de 
PO-raad gehanteerd. Het doel van dit model is te komen tot een meer uniforme en compacte 
verantwoording (meestal voorafgegaan door opsommingstekens). Meer nog dan andere jaren 
wordt verwezen naar bijlagen en websites. Wat soms lastig blijft, is dat in het bestuursverslag 
over het kalenderjaar verantwoord wordt, terwijl bijv. het kwaliteitszorgsysteem op schooljaren is 
geënt.  
De jaarcijfers zijn met de standaard output uit AFAS opgemaakt. De cijfers zijn op duizendtallen 
afgerond. De verplichte aanlevering van de jaarrekening aan het Ministerie van OCW gaat via een 
verantwoordingsformat in XBRL. In tegenstelling tot eerdere jaren is er geen geschikte printversie 
van te genereren. Daarom is een aantal verplichte bijlagen aan de AFAS-output toegevoegd.    
  
In het jaar 2021 bleek dat er net als in 2020 nog steeds sprake was van bijzondere 
omstandigheden. Terwijl velen dachten dat het jaar 2021 “normaler” zou verlopen dan in 2020, 
bleek dit in de praktijk erg tegen te vallen. We waren nog niet van corona af, sterker nog 
gedurende het gehele jaar hebben we opnieuw  de effecten die deze pandemie had op de 
samenleving en het onderwijs het hoofd moeten bieden. Daarmee was het jaar 2021 opnieuw een 
uitzonderlijk jaar.  
 
Niet alleen de lockdown in het onderwijs had verregaande consequenties voor het 
onderwijsproces. Ook de consequenties die de quarantainemaatregelen hadden voor het 
organiseren van het lesprogramma maakten het geven van onderwijs uitermate complex. De 
directeuren van de scholen hebben grote inspanningen moeten doen om te beoordelen wanneer 
groepen en/of leerkrachten in quarantaine moesten. Zelfs in de weekenden moesten problemen 
worden opgelost voor steeds weer andere situaties, die ieder om een eigen oplossing vroegen. In 
de praktijk betekende het afstemming met de GGD, communiceren met medewerkers en ouders 
en het vinden van waar mogelijk adequate vervanging. Dit alles heeft een zware wissel getrokken 
op directies, medewerkers, ouders en leerlingen. 
 
Toch zijn we er in geslaagd om het onderwijsproces te continueren, zij het dat het niet altijd op de 
meest optimale manier vorm kon krijgen. Door ieders extra inspanning, bereidwilligheid en begrip 
is het uiteindelijk wel gelukt. Aan het eind van 2021 is er weer meer rust ontstaan op de scholen.  
De lange termijn impact die dit heeft op het welbevinden van leerlingen, medewerkers en ouders 
is aan het eind van het jaar nog niet geheel duidelijk. Het mentale herstel van velen zal zeker nog 
enige tijd vergen.  
  
  



 

4 

Ook in financieel opzicht was 2021 een bijzonder jaar. Dat werd vooral veroorzaakt door een 
aantal incidentele middelen die door het ministerie van OCW beschikbaar werden gesteld.  Het 
ging om de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, subsidie voor extra handen in de klas 
en de NPO-middelen: een totale extra investering van ruim 1,16 miljoen over het kalenderjaar 
2021. De middelen waren o.a. bedoeld om de grote knelpunten in de bemensing  ten gevolge van 
de corona pandemie op te vangen. De NPO middelen ( het grootste bedrag) werden aan de 
scholen toegekend om de opgelopen ontwikkelingsachterstanden , zowel cognitief als sociaal-
emotioneel, het hoofd te kunnen bieden. 
  
In 2021 is de samenwerking met CVO Zuid-West Fryslân, de koepelorganisatie voor het christelijk 
V.O. in onze regio, verder gecontinueerd. Perspectief 10-14 is verder verstevigd met een derde 
leerjaar. Ook zijn we begonnen met het gezamenlijk opzetten van een 8+ klas voor hoogbegaafde 
leerlingen. De samenwerking op het gebied van muziek en Engels zijn dit jaar minder goed uit de 
verf gekomen door personeelsmutaties en corona. 
  

 

Het jaar 2021 is afgesloten met een 
overschot van € 542.845. Het begrote 
resultaat was nul. Het saldo bestaat uit  
€ 267.000 aan NPO-middelen die later in de 
projectperiode worden besteed. Hiervoor is 
een bestemmingsreserve gevormd.  
De rest is toe te schrijven aan kosten voor de 
uitvoering van eigen beleid welke niet of ten 
laste van extra subsidies zijn gemaakt. 
 
Hiernaast staan de hoofdlijnen van de 
exploitatierekening over 2021. 
Verderop in dit bestuursverslag wordt het 
resultaat nader toegelicht.  
Voor 2022 is een tekort van ruim € 730.000 
begroot. Dit heeft te maken met het 
vervallen van de doorlopende vordering op 
het Ministerie van OCW.   
 

 
 
Juist 2021 heeft opnieuw aangetoond dat het verzorgen van goed onderwijs, ook onder moeilijke 
omstandigheden, slechts mogelijk is dankzij de bijdragen van al onze medewerkers. Iedereen, 
leraren, directeuren, onderwijsassistenten en alle andere ondersteuners hebben vanuit hun eigen 
rol opnieuw hun uiterste best gedaan om de doelstellingen van de organisatie en de scholen te 
realiseren.  
Wij blijven vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Vanuit onze 
christelijke inspiratie willen wij een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van  de aan ons 
toevertrouwde leerlingen.  
  
Joop Fortuin,  
directeur-bestuurder  
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Het schoolbestuur 
Stichting Palludara heeft als doelstelling het stichten en instandhouden van christelijke scholen 

voor primair onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân.    

 

1.1 Profiel 
 

Missie, visie en kernactiviteiten 

De missie van de organisatie is uitgedrukt in een ambitie voor de jaren 2020-2023 en luidt: 

- Zorgzame aandacht voor diversiteit 

- Uitdagen om een leven lang te leren 

- Ruimte voor talentontwikkeling 

- Waardenvolle ontwikkeling van 0-18 jaar 

Op de veertien basisscholen die onder het beheer van de stichting vallen, staan - vanuit een  

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. 

 

Strategisch beleidsplan 

Het strategisch beleidsplan is een levend document en leidend voor de beleidsontwikkeling van 

de verschillende domeinen. De belangrijkste punten zijn hierboven genoemd. Met betrekking tot 

de vierde ambitie is, samen met het VO, de onderwijsvorm Perspectief 10-14 opgezet. Dit is 

bedoeld voor leerlingen binnen het voedingsgebied die op andere manieren uitgedaagd willen 

worden en met een later keuzemoment in het VO. Een trend die zich landelijk steeds meer 

voordoet.      

 

De voortgang van de uitvoering van het strategisch beleidsplan wordt per schooljaar gemonitord. 

In bijlage 1 is de voortgang van de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 opgenomen. Indien de 

kolom “Gereed” blauw gekleurd is, is dit punt afgerond. Het plan zelf staat op de website 

www.palludara.nl.     

 
Toegankelijkheid & toelating 

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  

daarvoor geldt een pedagogisch klimaat dat veiligheid, geborgenheid en uitdaging biedt. Dit alles 

gebaseerd op de christelijke waarden en normen. 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 

http://www.palludara.nl/
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- 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 2021 geen leerlingen geweigerd op grond van bovenstaande criteria. 

 

1.2 Organisatie 
 

Contactgegevens 

• Stichting Palludara  

• Bestuursnummer 42545 

• Postbus 36, 8650 AA  IJlst 

• 0515-531826 

• info@palludara.nl 

• www.palludara.nl  

 

Bestuur 

• De heer J.J. Fortuin 

• Directeur-bestuurder  

• Nevenfuncties (onbezoldigd): bestuurslid Technolab, bestuurslid Playing for Success en 

bestuurslid van de koepelorganisatie van Christelijke schoolbesturen voor primair onderwijs 

in Friesland (CBOF).    

 

Scholen 

 

http://www.palludara.nl/
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• Via de algemene website kan doorgeklikt worden naar de website van de scholen.   

• Inspectierapporten en overige openbare informatie over scholen staat op de website 

www.scholenopdekaart.nl.   

 

Organisatiestructuur 

• Op basis van de managementfilosofie geeft het bestuur leiding aan de directeuren. De 

handelingsruimte van de directeuren is vastgelegd in het managementstatuut.  

De directeur-bestuurder voert jaarlijks managementgesprekken met de directeuren en 

stafmedewerkers. De raad voert voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder. Voorts 

is er overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) en de directeuren.   

 

➔ De interne organisatiestructuur is vastgelegd in het organogram in bijlage 2. 
 
De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  

• 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 jaarverslag over 2021 is opgenomen in bijlage 3.  

  

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

Het jaarverslag is op bestuursniveau opgesteld. Het is 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).  

 

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 en 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. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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➔ In bijlage 4 is een grafische voorstelling van de samenwerkende ketenpartners 
opgenomen. 
 

• Meer informatie over samenwerkingsverbanden is te lezen op de website   

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl.  

 

Klachtenbehandeling 

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 en op de website van Stichting Palludara opgenomen. In het 

kader van deze regeling zijn in 2021 twee meldingen binnengekomen. Deze zijn door het bestuur 

afgehandeld. Er zijn geen officiële klachten ingediend.  

 

➔ Het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon over 2021 is opgenomen in bijlage 5.  

 

Juridische structuur 

• Als juridische structuur heeft de organisatie voor de stichtingsvorm gekozen.  

 

Governance 

• In het kader van verdere professionalisering van het interne toezicht is het initiatief genomen 

tot de ontwikkeling en actualisering van diverse documenten die de governance betreffen. 

Met externe begeleiding van Verus vonden diverse bijeenkomsten plaats waarin dit werd 

besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ‘toolkit’ governance. 

 

Functiescheiding 

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs 

verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren 

om te zorgen voor die functiescheiding.1  

• Stichting Palludara kent een organieke scheiding tussen 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. 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.  

  

Code goed bestuur 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond 

professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.  

 

• Stichting Palludara hanteert de Code Goed Bestuur, toetst zichzelf hier jaarlijks aan en stelt 

vast hieraan te voldoen. In 2021 is hiervan niet afgeweken.   

 
1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: 
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21 

http://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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Verantwoording van het beleid 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: 

Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en 

Financieel beleid. De doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de continuïteitsparagraaf. 

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

• 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 de 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 altijd van groot belang. 

• Het bestuur houdt voortdurend zicht op de onderwijskwaliteit via WMK|ParnasSys. In dit 

systeem worden de schoolprestaties bijgehouden en gemonitord. Het bestuur heeft hierover 

jaarlijks minimaal één formeel gesprek met de directeur. Nieuw zijn de tandemgesprekken 

tussen de school (directeur en IB’er) en de staf (stafmedewerker onderwijs en 

orthopedagoog).    

• Het bestuur stelt formatie en middelen beschikbaar waarmee scholen in staat worden 

gesteld het ambitieniveau aan onderwijskwaliteit te kunnen realiseren. In het geval van 

bijzondere omstandigheden wordt extra formatie beschikbaar gesteld. Indien nodig kan het 

bestuur nog gerichte interventies inzetten. Voor onderwijsvernieuwing kunnen de scholen 

een beroep doen op het innovatiebudget. 

• Het bestuur legt verantwoording over de onderwijskwaliteit af in het jaarverslag, tussentijdse 

rapportages en het gesprek met de interne toezichthouder.   

 

Doelen en resultaten 

Onderwijs  geven is de kernactiviteit van onze scholen. We gaan daarbij uit van het principe: “de 

leraar doet er toe”. De scholen van Stichting Palludara richten zich in de eerste plaats op de 

kennis en de vaardigheden die nodig zijn om de basisvakken (taal, lezen en rekenen en wiskunde) 

goed te beheersen. Daarnaast vinden we de sociale vorming en de persoonsvorming van belang. 

In alle gevallen werken de scholen doel- en opbrengstgericht. De leraren verzamelen data 

(uitkomsten van toetsen en observaties), analyseren deze en stellen vervolgens hun handelen bij. 

Op alle scholen wordt gewerkt via een HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) cyclus: de 

leraren houden rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.   

 
In deze beleidsperiode (2019-2023) is een aantal concrete doelen benoemd: een passend aanbod 

en ondersteuning creëren (met specifieke specialisaties van scholen) en afstemming van 

onderwijs en zorg. Op het gebied van kwaliteitszorg werken we aan een systeem voor interne 
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audits en aan een betere afstemming van professionalisering en schoolontwikkeling. De plannen 

zijn niet uitgedrukt in geld. Een nadere uiteenzetting van het beleid is, net als de voortgang ervan, 

opgenomen in WMK (Ons beleidsplan). Zie hiervoor de eerdergenoemde voortgangsmonitor 

strategisch beleid.  

 

Door het beschikbaar komen van NPO-middelen zijn sommige activiteiten versneld of juist ‘on 

hold’ gezet. De beperkte beschikbaarheid van personeel noopt de scholen tot het stellen van 

prioriteiten en voor 2021-2022 is dat de uitvoering van het NPO.  

 

Overige ontwikkelingen 

• In het eerste half jaar had de lockdown een grote impact op onderwijs en kwaliteit. Scholen 

hadden te maken met bijzonder veel uitval en moesten alle zeilen bijzetten om het primaire 

proces draaiende te houden. In het tweede halfjaar kwam er iets meer lucht door het 

aantrekken van extra medewerkers in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO).  

 
Toekomstige ontwikkelingen 

• De huidige plancyclus loopt in juli 2023 af. De gesprekken over de inhoud van het nieuwe 

strategisch beleidsplan moeten nog opgestart worden.   

 

Onderwijsresultaten 

•  Voor de onderwijsresultaten verwijzen wij graag naar de openbaar toegankelijke informatie 

op de website www.scholenopdekaart.nl.  

 

Internationalisering 

• Is er beleid op het thema internationalisering? 

☐ Ja 

☒ Nee 

• Zo ja, wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste (toekomstige) ontwikkelingen? 

 

Onderzoek 

• Is er beleid op het thema onderzoek? 

☒ Ja 

☐ Nee 
• Het beleid is de onderzoekende houding van de leerkracht, het opzetten van professionele 

leergemeenschappen en scholingsbeleid in het teken van een leven lang leren.   

 

Inspectie  

• Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest? 

☐ Ja 

☒ Nee 
• Zo ja, wat waren de belangrijkste bevindingen van de inspectie en zijn er vervolgacties? 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Visitatie 

• Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats? 

☐ Ja 

☒ Nee 
• Zo ja, wat waren de belangrijkste bevindingen van de visitatie en zijn er vervolgacties? 

  

Passend onderwijs 

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. Palludara maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Fryslân en ontvangt ondersteuningsmiddelen om zorg op maat te bieden.  

Voor leerlingen met een visuele beperking worden ondersteuningsafspraken met Visio gemaakt.  

De Johannes Postschool werkt intensief samen met Kentalis om leerlingen met een TOS (taal 

ontwikkelingsstoornis) op een professionele manier te begeleiden. De ondersteuningsmiddelen 

over 2021 ad € 636.000 (2020 € 638.000) zijn besteed aan formatie  voor orthopedagogiek, 

ambulante begeleiding en onderwijsassistentie. Incidenteel worden ter ondersteuning materialen 

aangeschaft.  

 

De zorg op school wordt aangestuurd door de coördinator leerlingenzorg (de IB’er). 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 op de bovengenoemde zorgroute investeert 

het bestuur vanuit de lumpsum in hoogbegaafdheid, sociale vaardigheden, techniek en de 

overgang van primair naar voortgezet onderwijs.   

 

In het schoolondersteuningsprofiel van de scholen staat beschreven hoe de scholen invulling 

geven aan de zorg en begeleiding en wat de mogelijkheden zijn voor extra-begeleiding in de 

school. De sinds kort ingevoerde tandemgesprekken lenen zich goed voor de borging van de 

resultaten en aansluiting op de praktijk.   
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2.2 Personeel & professionalisering 
 

Vanwege het aanhoudende tekort aan invalleerkrachten zijn diverse maatregelen genomen. Het 

bestuur heeft een vervangingspool met vaste invallers. Iedere school hanteert een protocol met 

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 opleiding tot leraar of leraarondersteuner.  

Samen met andere besturen in Noord-Nederland is een Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) 

opgezet. Onder de naam Schoolplein Noord heeft het RAP als doel arbeidsmarktvraagstukken aan 

te pakken. Zij doet dit o.a. door publicaties en nieuwsbrieven om werken in het onderwijs te 

promoten.    

  

Doelen en resultaten 

In deze beleidsperiode is een aantal concrete doelen benoemd: een actief beleid om leerkrachten 

te boeien en te binden, stimulering en verbetering van de digitale geletterdheid van leerkrachten 

en een actief scholingsbeleid met als thema de onderzoekende leerkracht. De plannen zijn niet 

uitgedrukt in geld. Een nadere uiteenzetting van het beleid is, net als de voortgang ervan, 

opgenomen in WMK (Ons beleidsplan). Zie hiervoor de eerdergenoemde voortgangsmonitor 

strategisch beleid.  

Om uitvoering te geven aan de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs zijn sommige 

reguliere activiteiten versneld of juist ‘on hold’ gezet. Zie hiervoor op pagina 17.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

• In het kader van de slogan met een open blik kijk je verder werken we samen aan de verdere 

professionalisering van de teams. Op bijna alle scholen werken de leerlingen en leraren met 

iPads. Het blijven ontwikkelen van de digitale geletterdheid is één van de speerpunten. Het 

onderhouden van een goede ICT-infrastructuur en het veilig en juist omgaan met gevoelige 

informatie is hierbij een voorwaarde.   

• Het bestuur blijft participeren in het RAP. Dit ook om de ontwikkeling en carrièreperspectief 

voor medewerkers te bevorderen.   

 

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

• De coronapandemie heeft een grote wissel op het personeel getrokken, zowel van de 

directeuren, de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Nooit was er zoveel 

langdurige uitval. Ook kwetsbare groepen, zoals zwangere medewerkers moesten vaker of 

eerder worden vervangen. Dankzij de creativiteit en flexibiliteit van medewerkers hebben we 

tegelijk mooie initiatieven zien ontstaan. Nog steeds zijn we niet terug bij ‘normaal’ en 

houden we bijzondere aandacht voor ieders welbevinden.   

 

Uitkeringen na ontslag 

• Het bestuur betaalt een vaste premie aan het Participatiefonds (PF). Het PF betaalt hiervan 

de kosten van werkloosheidsuitkeringen, mits de ontslagen aantoonbaar onvermijdbaar zijn. 

De in 2021 getoetste vergoedingsverzoeken zijn goedgekeurd. De in 2021 ingehouden 
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uitkeringskosten over voorgaande jaren zijn ruim € 3.300 en worden binnen de begroting 

opgevangen. Dit geldt ook voor de kosten van outplacement en transitievergoedingen. 

 

Aanpak werkdruk 

• Vanaf het schooljaar 2018-2019 stelt het rijk werkdrukmiddelen beschikbaar. Teams maken 

eigen keuzes over de inzet van deze middelen en leggen dit vast in het werkverdelingsplan. 

Soms worden middelen gereserveerd en pas in het tweede halfjaar ingezet. De baten lopen 

dan niet gelijk op met de lasten.    

• Over 2021 is ruim € 550.000 (2020 = € 513.000) aan de schoolbudgetten toegevoegd. 

Vooralsnog kiezen de scholen overwegend voor formatieve inzet. De personele inzet is 

gebaseerd op gemiddelde loonkosten van de functie. 

• De werkdrukmiddelen zijn als volgt ingezet: 

 

Bestedingscategorie Besteed in 2021 Toelichting 

Personeel 510.752 Voornamelijk onderwijsassistentie (groepsondersteuning) 

Materieel 4.926  

Professionalisering 0  

Overig 0  

 

• Het werkverdelingsplan geldt als basis voor de individuele jaartaakoverzichten. Hiermee 

wordt getracht het gevoel van werkdruk zoveel mogelijk aan de voorkant weg te nemen.   

 

Strategisch personeelsbeleid 

Het voedingsgebied van de scholen ligt in een krimpregio. De daling van de structureel 

beschikbare formatie kan via natuurlijk verloop worden opgevangen. Het dreigend lerarentekort 

wordt met name op het gebied van (ziekte)vervanging ervaren. 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.  
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In de overtuiging dat personeelsleden het verschil maken bij de onderwijsprestaties van het kind, 

is een kwalitatief aspect aan het strategisch beleidsplan toegevoegd: een leven lang leren en 

ontwikkelen. Met ondersteuning van het Lectoraat Professionele Identiteit in het Onderwijs en 

inhoudsexperts van NHL Stenden Hogeschool hebben de teams ontwikkelingsvragen opgesteld 

om nog beter uitvoering te kunnen geven aan de eigen onderwijskundige visie. Het inrichten van 

Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) sluit hier goed bij aan. Een PLG is een groep mensen 

uit eenzelfde werkgebied die streven naar gezamenlijke – concrete – resultaten. PLG’s dragen bij 

aan de totstandkoming van een lerende organisatie en duurzame onderwijsverbetering.  

De verdere ontwikkeling is vooralsnog tot staan gebracht door het vertrek van de aanjager vanuit 

NHL Stenden. Daarnaast liggen de prioriteiten in 2021 bij de uitvoering van het NPO.   

  

• Het personeelsbeleid geldt in beginsel voor alle medewerkers, dus los van onderwijskundige 

visie en de opgaven waar de scholen voor staan. Het beleid laat wel ruimte voor scholen om 

nuances aan te brengen in de verdeling van de formatie, bijv. door inzet van 

werkdrukmiddelen of aanvullende subsidies.  

• Het bestaande personeelsbeleid is enigszins gedateerd en wordt in 2022 herschreven. De 

input hiervoor komt mede vanuit de scholen en de directeuren. Waar het 

arbeidsvoorwaarden betreft, wordt de cao-po gevolgd. 

• Er was eerder geen structurele dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en 

directeuren. In het nieuw te ontwikkelen personeelsbeleidsplan is hiervoor meer aandacht. 

Monitoring vindt plaats binnen WMK/Ons beleidsplan.   

 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
De schoolgebouwen en de schoolpleinen vormen het visitekaartje voor de huidige en de 

potentiële nieuwe ouders; ze vormen het gezicht naar buiten toe. We onderkennen de 

samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en 

leeromgeving.  

 

Doelen en resultaten 

Concrete doelen, anders dan de uitvoering van het planmatig onderhoud zijn niet geformuleerd. 

Het initiatief voor beheer en onderhoud van de gebouwen berust bij het bestuur. Hier ligt ook de 

financiële verantwoordelijkheid. De reguliere bekostiging is bij lange na niet toereikend voor het 

aanpakken van de klimaatproblematiek op scholen, laat staan voor investeringen in 

duurzaamheid. Het aanpassen van de bestaande gebouwen aan de eisen van de toekomst is een 

gedeelde verantwoordelijkheid van het rijk (gemeente) en de schoolbesturen. De gemeente heeft 

een zorgplicht ten aanzien van de huisvestingscapaciteit, het bestuur ten aanzien van onderhoud.  

 

Vanwege corona was er veel landelijke aandacht voor het klimaat (CO2) en de ventilatie in 

schoolgebouwen. Nadat in 2020 de situaties in kaart zijn gebracht, hebben alle lokalen intussen 

een CO2-meter. Hierdoor kunnen ze zelf maatregelen treffen als de situatie daarom vraagt.  

De sloop van de gymzaal van de Simon Havingaschool is nog niet gerealiseerd. Wel is de zaal 

inmiddels overgedragen aan de gemeente Súdwest-Fryslân. 
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Toekomstige ontwikkelingen 

De gemeente heeft kredieten beschikbaar gesteld voor renovatie van It Harspit in Oppenhuizen,  

gedeeltelijke nieuwbouw voor IKC Johannes Post in Sneek en onderzoek naar samenwerking 

tussen de scholen in Woudsend met vervangende nieuwbouw als inzet. De plannen hiervoor 

worden in 2022 verder uitgewerkt.  

De Brede school Duinterpen, waarin De Vuurvlinder is gehuisvest, kent de nodige 

klimaatproblematiek. De gebruikers zijn hierover in overleg met de gemeente, die formeel nog 

eigenaar is. Mede door personele verschuivingen bij de gemeente verloopt dit moeizaam.  

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Bij nieuw- en verbouw van scholen wordt ingezet op het realiseren van duurzame, flexibele  

en energiezuinige huisvesting. Scholen kunnen hierbij, via de gemeente, een subsidieaanvraag  

bij het Rijk indienen. Bij deze SUVIS-regeling betaalt het Rijk 30%. De overige kosten worden door 

de gemeente en het bestuur betaald, waarbij het bestuur uitgaat van 30% gemeente en 40% 

bestuur. Vooralsnog is de gemeente bereid gebleken slechts 30% van de resterende 70% (= 21%) 

te financieren. Het bestuur betaalt dan 49%. Hierover is nog geen overeenstemming met de 

gemeente bereikt. In afwachting daarvan zijn de vier aanvragen in 2021 eerst weer ingetrokken. 
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2.4 Financieel beleid 
Het financieel beleid is grotendeels gestoeld op solidariteit. Scholen worden gefaciliteerd op basis 

van wat zij nodig hebben en niet op wat er wordt ontvangen. De jaarlijkse exploitatie is in principe 

sluitend. Vanuit de reserve is geld voor innovatie beschikbaar.  

 

Doelen en resultaten 

• Voor 2021 zijn geen specifieke financiële doelen gesteld. Vanuit het strategisch beleid zijn 

wel twee actiepunten benoemd: het koppelen van innovatie aan het investeringsbeleid en 

het onderzoeken van de financiële mogelijkheden voor het realiseren van de strategische 

agenda. Het knelpunt bij dit laatste actiepunt is dat aan die agenda nog geen bedragen zijn 

gekoppeld.   

• De toekenning van NPO-middelen waren nog niet voorzien en hebben ad hoc tot doelen 

geleid. Deze worden hierna besproken.  

 

Opstellen meerjarenbegroting 

• De belangrijkste basis voor de meerjarenbegroting is de bekostiging op grond van de 

prognose van het aantal leerlingen. Hieruit wordt de behoefte aan formatie en huisvesting 

bepaald. Het wegvallen van de vordering op OCW is meegenomen. De vereenvoudiging van 

de bekostiging nog niet. Zoals eerder opgemerkt is het strategisch beleid niet in geld 

uitgedrukt. Veel van de activiteiten maken feitelijk al deel uit van het primaire proces. Denk 

hierbij aan professionalisering en het boeien en binden van leraren.   

 

Toekomstige ontwikkelingen 

• De bekostiging loopt door diverse oorzaken terug. Of de NPO-middelen in enige vorm terug 

gaan komen is nog onzeker. Bij de huidige bezetting zien we het tekort vanaf 2025 fors 

toenemen. Tegelijk zien we dat de behoefte van scholen, zowel personeel als materieel, 

toeneemt. De toedeling van middelen op de tot nu toe gehanteerde wijze staat daarmee 

onder druk. 

 

Investeringsbeleid 

• Scholen die een onderwijsvernieuwing willen doorvoeren kunnen hun plannen voorleggen 

aan het bestuur. Het bestuur kan vanuit de reserve, dus buiten de begroting om, besluiten 

hiervoor een impulssubsidie te verstrekken. Het investeringsbeleid voor de vervanging van 

leermiddelen, inventaris en apparatuur is niet gewijzigd. Jaarlijks stellen de scholen samen 

met de staf hun wensen hiervoor op. Op grond van nieuwe inzichten wordt de 

afschrijvingstermijn voor iPads vanaf 2021 verlengd van 3 naar 5 jaar. Dit geldt niet voor de 

iPads die vanuit innovatie en digitale geletterdheid zijn aangeschaft. Deze incidentele 

investeringen komen direct ten laste van de exploitatie.  

• Voor het meerjaarlijks onderhoud van gebouwen wordt een overzicht van werkzaamheden 

voor de eerste vijf jaar gemaakt. Dit is vooral om te kunnen beoordelen wat geclusterd kan 

worden, zodat de gebouwen er voor langere tijd goed bij staan. De dotatie aan de 

voorziening is gebaseerd op een periode van 20 jaar. De overcapaciteit in 2021-2022 betreft 

ongeveer 15 lokalen. Een deel is in gebruik bij externe organisaties voor kinderopvang, etc.  



 

17 

• Met uitzondering van lesmethodes worden afschrijvingen en dotaties bovenschools 

verantwoord. Omdat 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, € 635.875 

begroot. De werkelijke investeringen bedragen € 358.000. Zie het staatje hieronder. 

 

 
 

Treasury  

Voor het beleggen van publieke middelen voldoet het bestuur aan de regeling RBO. Er wordt niet 

belegd met publieke middelen. Derivaten en leningen zijn niet aan de orde. In 2021 is het bestuur 

overgegaan op schatkistbankieren. Dit om de negatieve rente op overtollige publieke gelden te 

vermijden. 

Tenminste één keer per jaar komt de treasurycommissie bijeen voor het opstellen van het 

treasuryplan. Dit plan wordt als onderdeel van de begroting opgenomen.  

De effectenportefeuille loopt in 2023 terug naar nul. Een deel (1 mln.) van het private vermogen is 

in vermogensbeheer bij de bank gegeven.  

 

➔ Het overzicht van de effecten, overige beleggingen en de spaarrekeningen is opgenomen 
in bijlage 6. 

  

Nationaal Programma Onderwijs  

Van de NPO-middelen blijft 90% voor de scholen beschikbaar. 10% is beschikbaar voor 

bovenschoolse inzet. De GMR heeft hiermee ingestemd. De planvorming, voortgang en 

monitoring vindt plaats binnen de digitale omgeving van WMK/Ons beleidsplan.      

Het bestuur heeft kaders vastgesteld voor de analyse op schoolniveau, voorwaarden voor het 
aangaan van contractuele verplichtingen en evaluatie en verantwoording op bestuurs- en 
schoolniveau.  
 

• Alle scholen hebben een schoolscan uitgevoerd. 

• De scholen hebben keuzes uit de menukaart voor hun schoolprogramma gemaakt. De 

grootste zijn inzet van extra personeel voor klassenverkleining, sociaal-emotionele en fysieke  

ontwikkeling door samenwerkend leren en faciliteiten en randvoorwaarden, zoals 

materialen. 

• Scholen zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het programma en leggen 

hierover verantwoording af aan de eigen omgeving (team, MR en ouders), aan het bestuur 

en desgevraagd aan de onderwijsinspectie.  

• Alle scholen hebben de vereiste instemming van hun MR gekregen. 

• Er zijn geen middelen ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL). 
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• De verantwoording in dit jaarverslag beperkt zich tot de eerste vijf maanden van het 

schooljaar 2021-2022. De eerste resultaten worden in de loop van 2022 verwacht. Voor het 

nog niet bestede bedrag van € 267.000 is een bestemmingsreserve gevormd.  

 

• De bovenschoolse inzet is gericht op extra ondersteuning voor bestuur en staf, het 

welbevinden van medewerkers, het aantrekken van extra medewerkers ter vervanging en 

een deel onvoorzien.   

  

Allocatie van middelen 

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, lesmaterialen en huisvesting en vereist solidariteit met andere 

scholen. De besluitvorming is destijds al door de rechtsvoorgangers gedaan 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 voor de jaarbegroting. De 

budgethouders (directeuren en stafmedewerkers) stellen hierbinnen een deelbegroting op. 

Na samenvoeging van de deelbegrotingen is de jaarbegroting in principe sluitend, tenzij het 

bestuur (na goedkeuring van de Raad van Toezicht) meer of minder budget kan besteden.  

• Directeuren zijn budgethouder voor de kosten die zij redelijkerwijs zelf kunnen beïnvloeden. 

Dit zijn teamscholing (binnen het budget van € 600 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. De stafmedewerkers verzorgen een 

groot deel van de verplichte administratie, waardoor de directeuren zich meer kunnen 

toeleggen op het onderwijskundig leiderschap.      

• 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 leveranciers, tenzij het bestuur hiervoor 

(mantel)contracten heeft afgesloten of waar aanbestedingsregels dit verhinderen.  

• De kosten van het bestuurlijk apparaat bestaan uit de loonkosten van bestuur en staf, overige 

personele lasten zoals professionalisering, bestuurs- en vergaderkosten en de exploitatie van 

het stafbureau. Het totaal bedraagt € 775.000 (2020 = 755.000). 
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Onderwijsachterstandenmiddelen  

De extra bekostiging van het rijk ter bestrijding van onderwijsachterstanden bedraagt € 156.000 

(2020 = € 181.000). Voor toekenning van de middelen geldt de CBS-indicator op basis van 

schoolscores. Hoe hoger de score, hoe meer aanvullende bekostiging. Deze scores hangen af van 

de leerlingenpopulatie en kunnen behoorlijk fluctueren.  

De overgangsregeling voor scholen die op basis van het postcodegebied extra middelen ontvingen 

is per 1 augustus geëindigd. In 2021 (na 2 schooljaren) is de regeling herijkt, wat tot lagere scores 

heeft geleid.   

 De extra middelen worden ingezet voor groepsverkleining (leraren) en groepsondersteuning 

(onderwijsassistenten). De scholen met een achterstandsscore zijn: 

 

 
 

• Het bestuur houdt bij de toedeling van formatie rekening met bijzondere omstandigheden. 

Dat kan de achterstandsscore zijn, maar er zijn ook scholen met vergelijkbare problematiek 

die geen score hebben.  

• Het bestuur besluit na consultatie van het managementteam over de verdeling van de OAB-

middelen.  

• Er is vooral behoefte aan extra personele inzet. Dat kunnen kleinere groepen zijn of 

groepsondersteuning door onderwijsassistenten.   

 

Prestatiebox 

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. Een deel (20%) wordt op schoolniveau 

besteed aan versterking van cultuureducatie en opbrengstgericht werken. De rest wordt 

bovenschools besteed aan o.a. scholing, kwaliteitszorg en beheersinstrumenten.  

Vanaf 1 augustus 2021 komen de middelen op een andere wijze beschikbaar. Ook hiervan komt 

20% op schoolniveau beschikbaar.  
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2.5 Continuïteitsparagraaf 

 
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op 

het financieel beleid: 

 

• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1  

• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 

• De rapportage van het  toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht  

 

Intern risicobeheersingssysteem  

• Er is een intern risicobeheersingssysteem (ParnasSys|WMK) voor kwaliteit/inhoud en een 

systeem voor formatie en cijfers (Cogix). Cogix is pas kort in gebruik, maar biedt het bestuur 

en scholen inzicht in de kosten op korte en langere termijn. WMK kent verschillende 

modules. De module Ons beleidsplan is leidend voor de schoolplannen. In 2021 is een 

externe risicoanalyse uitgezet waarbij de risicogebieden gekwantificeerd zijn. Met de hieraan 

gekoppelde toolbox kan het bestuur het risicobeheer voeren. Beide worden in 2022 

opgeleverd.  

• Twee stafmedewerkers (onderwijs en financiën) voeren het bovenschools beheer over de 

intern risicobeheerssystemen en zijn verantwoordelijk voor de rapportage naar het bestuur, 

management en de interne toezichthouders. WMK werkt met schooljaren en dat leent zich 

minder goed voor een rapportage op kalenderjaar.  

• Cogix is pas sinds kort ingevoerd. De kwaliteit van de input zal de komende jaren toenemen. 

Dit hangt mede af van de heroriëntatie op de allocatie van middelen.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

• De risico’s van operationele activiteiten liggen voornamelijk in de sfeer van personeel, 

digitalisering en huisvesting.  Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de privacywetgeving, 

arbeidsrecht, personeelsbeleid en (sociale) veiligheid, leegstand en klimaatproblematiek.  

• Op het gebied van AVG is structurele externe ondersteuning aangetrokken. Met de aanschaf 

van Cogix is het mogelijk toekomstige scenario’s uit te werken.    

• Het bestuur houdt de ontwikkelingen in de bekostiging nauwlettend in de gaten, zeker waar 

het gaat om aanvullende financiering voor bijv. een beter binnenklimaat.  
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Verantwoording van de financiën 
 

In dit hoofdstuk verantwoorden we de financiële staat van het bestuur. De eerste paragraaf gaat 

in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat 

van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 

bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  

 
 

 

• Het aantal leerlingen is de basis voor de normatieve rijksbijdragen in het daaropvolgende 

kalenderjaar.  

• Vanaf 2022 is de teldatum op 1 februari.  

• De prognose is gebaseerd op de verwachtingen van de scholen.   

 

FTE 

 
 
• De personeelsformatie vormt ongeveer 80% van de totale lasten. In 2022 en 2023 zien we 

het effect van de NPO-middelen. Daarna blijft de formatie redelijk stabiel, maar is er nog wel 

een inspanningsverplichting om het verwachte exploitatietekort om te buigen.  

• Indien mogelijk is rekening gehouden met natuurlijk verloop en taakstellingen voor scholen 

waarvan het aantal leerlingen fors terugloopt.  
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 

 
 

• In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met NPO-middelen en andere COVID-

gerelateerde subsidies. De realisatie is wel inclusief de extra middelen. De extra uitgaven 

hiervoor hebben met name betrekking op personeel en overige lasten. Van het resultaat is 

€ 267.000 niet besteed NPO-geld. De rest is toe te schrijven aan kosten voor de uitvoering 

van eigen beleid welke niet of ten laste van extra subsidies zijn gemaakt. 

• Van het negatief resultaat in 2020 was € 426.000 aan personeelslasten gedekt vanuit de 

bestemmingsreserve, omdat de baten hiervoor al in 2019 waren ontvangen. Wat resteert is 

dan € 60.000 negatief. Zonder NPO was het resultaat over 2021 € 276.000. Het verschil is net 

als voor 2021 toe te schrijven aan extra kosten voor de uitvoering van eigen beleid welke niet 

of ten laste van extra subsidies zijn gemaakt. Denk hierbij vooral aan de inzet van extra 

personeel voor vervanging.  

• De meerjarenbegroting tot en met 2024 geeft nog geen aanleiding voor grote veranderingen. 

De NPO-subsidie loopt in juli 2023 af. Dan zullen ook de extra personele lasten afnemen. 

Voor de jaren daarna wordt een groter tekort verwacht. In de nieuwe beleidscyclus 2023-

2027 zal hier aandacht voor moeten zijn.  
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Balans in meerjarig perspectief 

 

 

• Wegens aflossing van effecten in 2022 is € 200.000 van de financiële vaste activa verschoven 

naar de vlottende activa (Effecten). De resterende financiële vaste activa is privaat 

gefinancierd en heeft een feitelijke koerswaarde van € 24.628. 

• Het nog te besteden bedrag aan NPO-middelen over 2021 ad € 267.000 is in een 

bestemmingsreserve opgenomen. De voorzieningen voor groot onderhoud en langdurige 

ziekte zijn toegenomen. Strikt genomen is de voorziening voor groot onderhoud hoger dan 

wat op grond van de overgangsregeling nodig is. Met het oog op de 

componentenbenadering, die waarschijnlijk vanaf 2024 verplicht wordt en tot hogere 

bedragen zal leiden, heeft het bestuur besloten geen vrijval toe te passen.  

• Door het vervallen van de jaarlijkse vordering op OCW in 2022 nemen de vorderingen en de 

algemene reserve ineens met ruim € 650.000 af. Voor 2024 staat relatief veel groot 

onderhoud op de planning, waardoor de voorziening fors afneemt. Mogelijk wordt dit nog 

aangevuld op basis van de componentenmethode die (waarschijnlijk) in 2024 verplicht 

wordt. Dit zal dan via een herschikking ten laste van de algemene reserve komen.   
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3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

De financiële positie op balansdatum is sterk en ruim voldoende om eventuele tegenvallers op te 

vangen. De kengetallen bevinden zich boven de signaleringsgrenzen van de inspectie, maar niet 

zodanig dat er sprake is van bovenmatige reservevorming. Dit wordt aangetoond in onderstaand 

model dat door de PO-raad is ontwikkeld. Hieronder staan alleen de hoofdlijnen.  

 

➔  In bijlage 8 is een uitgebreidere rapportage naar het model van de PO-raad opgenomen.    
 

 
 

 
  
 

 

Zie voor nadere informatie over kengetallen de Benchmark PO & VO (onderdeel financiële 

continuïteit): https://benchmarkpovo.nl/  

 

  

https://benchmarkpovo.nl/
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Toelichting op de financiële positie 

• Er is in betrekkelijk korte tijd veel extra geld naar de scholen gegaan. Dit heeft alles te 

maken met de coronapandemie en is bedoeld voor het treffen van maatregelen om 

eventuele leerachterstanden aan te pakken. Door personeelskrapte kan hiervoor niet 

altijd de gewenste versterking aangetrokken worden. Ook komt het voor dat de geplande 

beleidsontwikkeling vertraagd of uitgesteld wordt. Hierdoor blijft er geld over en nemen 

de kengetallen toe. Dit zullen we ook nog in 2022 en 2023 zien. Dit geldt niet alleen voor 

ons bestuur. Vanuit de regio horen we dezelfde geluiden. 
• Het private vermogen bedraagt bijna 3 mln. euro. Hiervan is 1 mln. euro belegd.   
• In 2021 is een risicoanalyse uitgezet. Door de risico’s te kwantificeren kan de gewenste 

buffer aan eigen vermogen vastgesteld worden. Dit krijgt zijn beslag in 2022. 
• Zowel bij het opstellen van de meerjarenbegroting als bij de eerste eindejaarsprognose 

over 2022 heeft het bestuur te maken met onzekerheden. Die zitten in de bekostiging 

vanaf 2023 (regulier en NPO), maar ook in de personele lasten. Er zijn in korte tijd veel 

extra medewerkers benoemd. Hoewel benoemingen ten laste van NPO-middelen niet tot 

vaste verplichtingen zouden moeten leiden, heeft de krapte op de arbeidsmarkt ons soms 

doen besluiten toch vaste contracten aan te bieden. Als de NPO-middelen zijn uitgeput 

bestaat het risico dat we tijdelijk teveel medewerkers in dienst hebben.  
• Het bestuur onderhoudt regelmatig contact met het intern toezicht en de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Dit gebeurt in ieder geval tijdens het 

begrotingsproces en na vaststelling van de jaarrekening.       
 

Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten 

• Materiële vaste activa: er is € 147.000 geïnvesteerd in ict-hardware, meubilair en 

lesmethodes. Er is € 212.000 aan reguliere afschrijving geboekt. 
• Financiële vaste activa:  In 2022 wordt € 200.000 aan obligaties afgelost. Dit bedrag is in 

2021 verschoven naar de vlottende activa (Effecten).  
• Vorderingen: de vorderingen zijn nagenoeg gelijk. De belangrijkste zijn de jaarlijkse 

vordering op het Rijk en de afrekening van nieuwbouw van de school in Sibrandabuorren. 
• Effecten: in 2021 is € 400.000 aan obligaties afgelost. Dit bedrag is toegevoegd aan de 

liquide middelen. Het duurzaam beleggingsmandaat is ruim € 60.000 verminderd door 

een deel liquide te maken. Er is € 200.000 toegevoegd voor obligaties die in 2022 afgelost 

worden.  
• Liquide middelen: het aflossen van obligaties en het voordelig resultaat over 2021 zorgen 

voor een toename van het saldo per 31 december 2021. Hiervan staat bijna 3,1 mln. euro 

uit aan schatkistbankieren.  
• Eigen vermogen: van het resultaat ad € 543.000 is € 267.000 aan de bestemmingsreserve 

NPO toegevoegd, € 270.000 aan de algemene reserve en de rest aan de private 

bestemmingsreserve.  
• Voorzieningen: de toename wordt voornamelijk veroorzaakt door langdurig zieken. 
• Kortlopende schulden: het verschil betreft de besteding van de subsidie inhaal- en 

ondersteuningsprogramma en minder crediteurenbetalingen t.o.v. 2020. 
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Verslag intern toezicht 
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 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. 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 2021 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, maar er moet nog wel op 
teruglopende baten geanticipeerd worden. De accountant heeft 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 2021 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 het kader van verdere professionalisering hebben de raad en de bestuurder het initiatief 
genomen tot de ontwikkeling en actualisering van diverse documenten die governance 
onderwerpen betreffen. Met externe begeleiding van Verus vonden diverse bijeenkomsten plaats 
waarin dit werd besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ‘toolkit’ governance. 
 

-> In bijlage 7 is de samenstelling van de raad en een overzicht van (on)bezoldigde nevenfuncties 

per 31 december 2021 opgenomen. Hierin 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 
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en toezicht over een veelheid aan beleidsterreinen in een permanent karakter de dialoog 
zoeken.   
De RvT en de directeur-bestuurder hebben in het verslagjaar 2021 zowel in vergadering als in 
specifieke thema-overleggen intensief gesproken over de ontwikkeling van de organisatie.   
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 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  
Aan de uitgaven in het verslagjaar ligt een begroting en een formatieplan ten grondslag. 
Aanvullend is een deel van het eigen vermogen beschikbaar voor incidentele investeringen in 
innovatie en duurzaamheid. Sinds augustus 2021 ontvangen de scholen NPO-middelen. De 
planvorming en besteding hiervan gaat, net als andere ‘corona-subsidies’, buiten de jaarbegroting 
om.  
Iedere vier maanden wordt een brede rapportage opgesteld met daarin de uitputting van de 
begroting, de stand van zaken met betrekking tot investeringen, projecten en de voortgang van 
de strategische agenda. Deze rapportage wordt in de RvT besproken. Het doel hiervan is vast te 
stellen of er tijdens het kalenderjaar bijgestuurd moet worden.   
  
De RvT-leden met als aandachtsgebied financiën hebben periodiek overleg met de directeur-
bestuurder en controller over de algehele bedrijfsvoering 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.   
 

Om de continuïteit te waarborgen wordt minstens twee keer per jaar vastgesteld hoe de 
toekomstige bekostiging zich tot de structurele uitgaven verhoudt. Dit kan leiden tot het 
actualiseren van  de meerjarenbegroting (najaar) en het meerjarenformatieplan (voorjaar). Vanaf 
2025 worden tekorten voorzien. De vereenvoudiging van de bekostiging vanaf 2023, de 
onzekerheid over het verlengen van o.a. NPO-middelen en een dreigend lerarentekort maakt dat 
het bestuur nu nog geen concrete maatregelen kan nemen. Uiteraard houdt het wel de vinger aan 
de pols. De meerjarenbegroting vormt de basis voor de cijfers in de continuïteitsparagraaf.   
  
De belangrijkste risico’s zijn begin 2022 geanalyseerd. Over de adviezen en interventies wordt in 
2022 gerapporteerd. De adviezen uit 2019 zijn zo goed als opgevolgd binnen het reguliere proces, 
al dan niet door samenwerking met andere organisaties. 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.   
  
Er worden diverse instrumenten gebruikt waarin de onderliggende 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 de informatie om ‘in control’ te zijn en te blijven. De aanwezige risico’s 
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worden hiermee zoveel mogelijk afgewend. Het blijft echter een lastige opgave om binnen de 
kleine staforganisatie tot één allesomvattende planning en control cyclus te komen.   
 

Domein  Bevinding/advies  Aanpak  
Personeel  aandacht voor ontwikkeling van het HR beleid   HR medewerker benoemd 

(2020)  
Identiteit  geen direct risico, duidelijke beschrijvingen dragen bij 

aan het onderscheidend vermogen en de 
onderwijskundige visie  

Identiteitssessies gehouden 
met RvT en directeuren 
(2021). Uitrol naar teams in 
2022. 

Profilering en marketing  geen direct risico, maar advies is de externe 
communicatie te versterken  

Communicatiemedewerker 
benoemd (2019)  

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  

Begrotings- en 
rapportagetool in gebruik 
genomen (2021). 
Allocatievraagstuk 
geagendeerd voor 2022.  

Huisvesting  geen direct risico.   
De  gemeente is met name verantwoordelijk ten 
aanzien van renovatie en nieuwbouw  

Overgangsregeling is 
verlengd t/m 2023. 

Organisatie  kleine staf voor ontwikkeling van beleid vraagt 
aandacht  

Staf is uitgebreid op HR  

Kwaliteitszorg  geen direct risico, ‘doorleefd’ zelfbeeld van de eigen 
kwaliteit kan nog verder worden ontwikkeld  

Periodieke bijeenkomsten 
om beleids- en 
schoolplannen te evalueren 
en vast te leggen. 

Samenwerking  geen direct risico, de Integrale Kind Aanpak kan nog 
verder worden uitgewerkt  

Aantal directeuren volgen 
opleiding.  

  
  
Toelichting op de continuïteitsparagraaf      
Op 1 oktober 2021 telden de scholen gezamenlijk 2.176 leerlingen (inclusief 46 leerlingen voor 
Perspectief 10-14). Het bestuur voorziet voor de komende vier jaren een daling van de 
bekostiging op basis van gemiddeld 40 leerlingen per jaar. Bovendien loopt de fusiegarantie terug 
naar nul. Er is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de vereenvoudiging 
van de bekostiging vanaf 2023.  
Minder leerlingen betekent dat de personeelsformatie op de scholen kan worden afgeschaald. 
Hiervan afgeleid zal er ook bovenschoolse formatie komen te vervallen. Het bestuur houdt 
rekening met een daling van 184 fte in 2022 tot 160 fte in 2026. De getallen worden sterk 
beïnvloed door de NPO-middelen (augustus 2021 t/m juli 2023). De exacte gevolgen per school 
zijn nog niet bekend. Deze getallen geven vooralsnog een richting aan.    
 
De huisvestingslasten hangen samen met het feitelijke staat en gebruik van de schoolgebouwen. 
Het bestuur onderzoekt waar nodig de mogelijkheid van renovatie en verduurzaming. Ook wordt 
samenwerking tussen scholen onderzocht. In het IHP dat in 2017 is vastgesteld, staan 
richtinggevende afspraken over de toekomstige huisvestingsbehoefte. De lasten lopen, net als de  
afschrijving en overige lasten jaarlijks een stukje terug. Het wegvallen van de doorlopende 
vordering op het rijk is in de balansprognose verwerkt. In 2023 loopt de algemene reserve met 0,7 
mln. terug.   
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Door de toenemende aandacht voor vermogensvorming is het publiek en privaat vermogen 
strikter gescheiden en gepresenteerd. Met de keuze voor schatkistbankieren in 2021 is 
voorkomen dat er een negatieve rente over publieke gelden betaald moet worden. Het private 
vermogen blijft naar verwachting rond de 2,95 mln.     
  
 

Toelichting op gegeven adviezen 

 

• In het accountantsverslag over 2020 zijn onderstaande adviezen uitgebracht. De voortang en 

afspraken staan hieronder vermeld.   

 

 
 

 
 

 

Sjouke Tuinier, voorzitter.  
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Resultaatbestemming 
 

In de jaarrekening is het onderstaande voorstel voor resultaatbestemming verwerkt: 

  EUR 

- Ten gunste van de Algemene reserve (publiek) 269.996  

- Ten gunste van de Bestemmingsreserve personeel (publiek) 267.000 

- Ten gunste van de Private Bestemmingsreserve     5.848 

   

 Totaal resultaat 542.844 

 

 

 

 

 

Ondertekening en goedkeuring jaarverslag  
 

 

Opgemaakt door het bestuur van Stichting Palludara te IJlst op 15 juni 2022 

 

 

 

J.J. Fortuin 

Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 15 juni 2022 

 

 

 

 

S. Tuinier  

Voorzitter 

 



Bijlage 1 Voortgangsmonitor strategisch beleid  
 

 



 

 



 



 



Bijlage 2 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: 
 
 



Bijlage 3 Jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over 2021 

 

 



 

 



Bijlage 4 

Ketenpartners 
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Bijlage 6  Overzicht effecten en overige beleggingen 

 
 
Financiële vaste activa  
 

 
Deze obligaties worden te zijner tijd tegen de nominale waarde afgelost. De koerswaarde betreft de 
geamortiseerde kostprijs. De marktwaarde per 31 december 2021 bedraagt € 24.628.  
 
Vlottende activa 

 
Deze obligatie wordt in 2022 tegen de nominale waarde afgelost. Deze is op de balans opgenomen 
onder Overige effecten, omdat de resterende looptijd korter dan 1 jaar is. De marktwaarde per 31 
december 2021 bedraagt € 200.200. 
 

 
 
De aandelen zijn in het verleden aangeschaft als onderdeel van een beleggingsmandaat en kunnen 
nog niet verhandeld worden. De balanswaarde betreft de feitelijke koers per 31 december 2021.  
Het duurzaam beleggingsmandaat is een beleggingsproduct dat in 2020 is aangeschaft. De 
balanswaarde betreft de verkrijgingsprijs (het saldo van aan- en verkopen tot en met 2021). De 
marktwaarde per 31 december 2021 bedraagt € 1.149.289. Beide zijn op de balans opgenomen 
onder Overige effecten. 
 
 



Bijlage 7 Code goed bestuur 
 
 
Overzicht leden Raad van Toezicht 31-12-2021 
 

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 

Eigenaar Sintez 
Lid RvC zorginstelling Kien  
Lid RvC zorginstelling Kien VIP BV 

1-9-2018 1-5-2022  

Jenne Wierstra 
Onderwijsbeleid 

Lid Gepensioneerd 
Eigenaar Wierstra 
Management & Advies 

Lid RvT Noventa 
Technisch voorzitter SWV  
Lelystad Dronten 
Assessor EVC-centrum Vigor 

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  

Bert Roman 
Financiën 
 

Lid 
Lid auditcie 

 Eigenaar Roman -
Organisatieadvies Voorzitter RvT 
Omgevingsfonds Windpark 
Fryslān Lid RvT Stichting Hof en 
Hiem Lid RvC Univé Noord 
Nederland 

1-3-2021 1-3-2025  

 
 
Bezoldiging leden Raad van Toezicht over 2021: 
 
Voorzitter  €  4.653 
Overige leden  €  3.102 
 



Bijlage 8   Financiële positie 2021, signaleringsgrenzen en overige kengetallen (model verantwoording PO-raad)  
 

 



 



ANALYSE FINANCIËLE POSITIE 
          

 



EVALUATIE FINANCIEEL BELEID 
 

 
 
  



GRAFIEKEN

 
 



 
 
 
 
 

Jaarrekening 2021 (bedragen x 1.000) 
 

Onderwijs standaardomgeving versie 1.15 

Philipsstraat 9 

3833 LC LEUSDEN 

 
 
 
 

Inhoudsopgave: 
- Balans (en toelichting op de balans) 

- Grondslagen 

- Winst- en verliesrekening 

- Model E verbonden partijen 

- Model G geoormerkte subsidies 

- Overige toelichtingen 
 



Balans per 31-12-2021 
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15 

Bedragen x 1.000 

07-06-2022 16:24:01 Balans en Toelichting per 31-12-2021 1 

 

 

 

ACTIVA 2021  2020 
Vaste activa    

Materiële vaste activa 
Gebouwen en terreinen 

 
199 

  
208 

Inventaris en apparatuur 928  988 

Overige materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 
Effecten 

147 

 
24 

 145 

 
225 

 
1.297 

 
1.566 

Vlottende activa 
   

Vorderingen 
Vorderingen op ministerie OCW 

 
671 

  
649 

Vorderingen op gemeenten 276  158 

Overige vorderingen 177  290 

Overlopende activa 

Effecten 
Overige effecten 

25 

 
1.091 

 24 

 
1.355 

Liquide middelen 
Liquide middelen 

 
4.826 

  
4.064 

 
7.066 

 
6.539 

 
8.363 

 
8.105 
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PASSIVA 2021  2020 
Eigen vermogen    

Algemene reserve (publiek) 
Algemene reserve 

 
2.735 

  
2.465 

Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves 

 
3.241 

  
2.968 

 
5.975 

 
5.432 

Voorzieningen 
   

Personele voorzieningen 
Personele voorzieningen 

 
364 

  
277 

Overige voorzieningen 
Overige voorzieningen 

 
707 

  
618 

 
1.071 

 
895 

Kortlopende schulden 
   

Belasting en premies sociale verzekeringen 
Te betalen loonheffing en sociale lasten 

 
507 

  
493 

Schulden ter zake van pensioenen 
Schulden ter zake van pensioenen 

 
186 

  
162 

Overige schulden 
Overige schulden 

 
568 

  
855 

Overlopende passiva 
Vooruitontvangen bedragen 

 
56 

  
267 

 
1.317 

 
1.778 

 
8.363 

 
8.105 



Balans per 31-12-2021 
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15 

07-06-2022 16:24:01 Balans en Toelichting per 31-12-2021 3 

 

 

 
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  
 
Algemeen 
De jaarrekening over 2021 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 
overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn 
voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.  
  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
Rapporteringsvaluta  
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in hele euro’s, tenzij anders is aangegeven. Als gevolg van 
afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van 
de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde 
van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet 
in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost. Stichting Palludara beschikt alleen over primaire financiële 
instrumenten.  
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden vanaf een drempelbedrag gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met waardeverminderingen.  
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Wijziging vanaf 2021: de kwaliteit van iPads en Chromebooks is de 
laatste jaren sterk verbeterd. De economische levensduur voor deze investeringen vanaf 2021 is op 5 jaar gesteld. 
Op activa die in de loop van een jaar is aangeschaft, wordt de afschrijving vanaf de maand volgend op de aanschaf 
toegepast.  
Inventaris en apparatuur welke in het kader van innovatie en/of werkdrukverlaging is aangeschaft wordt niet 
geactiveerd, omdat dit eenmalige investeringen betreft. 
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Het systeem van afschrijvingen is als volgt:  
 
Gebouwen en terreinen drempelwaarde Percentage 
Verbouwingen n.v.t. 2,5 
Voorfinanciering uitbreiding n.v.t. 10 
Terreinen n.v.t. Geen 
Inventaris en apparatuur drempelwaarde Percentage 
Schoolmeubilair (sets) 2.500 5 
Docentenstoelen 500 10 
Kasten, bureau’s 1.000 5 
Overige inventaris 1.000 5 
Digiborden (touchscreens) 2.500 10 
Computers (thin clients) 500 10 
Computers (vaste p.c.’s) 500 20 
Beamers 500 20 
iPads/Chromebooks 500 20 
Laptops 500 33,3 
Overige ICT 1.000 20 
   
Leermiddelen drempelwaarde Percentage 
Methodieken (t/m 2008) 1.000 12,5 
Methodieken (vanaf 2009) 1.000 10 
Buitenspelmateriaal 2.500 6,67 
Overige leermiddelen 1.000 10 
 
Financiële vaste activa  
De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde obligaties zijn gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, dan wel tegen de koerswaarde per 31 december 2021, indien deze lager is. Deze effecten 
hebben een looptijd langer dan een jaar en zijn aangeschaft als duurzame belegging van de stichting. De effecten 
zijn vanuit het private deel van het vermogen gefinancierd.  
 
Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen betreffen voornamelijk overlopende posten. Een groot deel heeft betrekking op de 
Lumpsumvergoeding over de periode augustus tot en met december 2021. Het betaalritme dat het rijk hiervoor 
hanteert, komt niet overeen met 5/12e deel van het schooljaar. Soms is het bedrag van een vordering nog niet exact 
bekend en is een schatting opgenomen. Indien van toepassing is dat in de toelichting op de balans vermeld. 
 
Effecten  
De effecten betreffen drie verschillende producten:  

- beursgenoteerde obligaties met een looptijd korter dan een jaar. Deze zijn voor de nominale waarde 
opgenomen.  

- een beleggingsmandaat bestaande uit effecten en liquide middelen. De effecten zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs, dan wel tegen de koerswaarde per 31 december 2020, indien deze lager is.  

- overige aandelen met een onbepaalde looptijd. De effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan 
wel tegen de koerswaarde per 31 december 2020, indien deze lager is.  

 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking 
staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter 
directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 
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Voorzieningen  
Pensioenen  
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door 
afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt 
gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in 
de jaarrekening verantwoord. 
 
Voorziening groot onderhoud  
Er wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling groot onderhoud. De voorziening ter gelijkmatige verdeling van 
lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks 
jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht. 
 
Uitgestelde beloningen  
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen 
uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen 
de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde 
salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubileumuitkeringen worden ten laste van deze voorziening 
gebracht. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Een voorziening voor het opnemen van gespaarde uren uit het basisbudget duurzame inzetbaarheid, dan wel uit het 
bijzondere budget voor oudere werknemers is aan de orde als met werknemers schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 
Tot en met 2020 zijn er geen schriftelijke afspraken vastgelegd, waardoor het opnemen van een voorziening niet aan 
de orde is. 
 
Langdurig zieken 
Voor de loonkosten van langdurig zieken is een voorziening opgenomen. De hoogte wordt bepaald op basis van de 
verwachte ziekteperiode van de medewerker(s) na balansdatum. 
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 
worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan 
opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen. 
 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  
 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan 
het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen  
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als 
bate in de staat van baten en lasten.  
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Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht 
per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.  
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 
 
Overige exploitatiesubsidies  
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan. 
 
Ouderbijdragen 
Ouderbijdragen ter zake van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreizen, etc. en de uitgaven die hiervan worden 
gedaan, worden zoveel mogelijk gecomprimeerd in de staat van baten en lasten verwerkt. De meeste ouderraden 
zijn financieel verzelfstandigd.   
 
 
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Gebouwen en terreinen 
 

12110 Gebouwen 296  298 

12111 Afschrijving gebouwen -98  -90 

  
199 

 
208 

 
Inventaris en apparatuur 

 

12230 Schoolmeubilair 1.571  1.584 
12231 Afschrijving schoolmeubilair -893  -858 

12240 Kantoormeubilair 11  13 

12241 Afschrijving kantoormeubilair -6  -7 
12250 ICT 628  786 

12251 Afschrijving ICT -384  -531 
  

928 
 

988 

 
Overige materiële vaste activa 

12300 Leermethoden 314  332 

12301 Afschrijving leermethoden -168  -186 

  
147 

 
145 

Effecten 
    

13620 Obligaties 24  225 
  

24 
 

225 

 
Vorderingen op ministerie OCW 

15200 Vordering Ministerie 671  649 
  

671 
 

649 

 
Vorderingen op gemeenten 

15600 Gemeente, algemeen 25  11 
15620 Gemeente, huisvestingsprogramma 248  144 

15625 Gemeente, schade aan opstal etc. 3  3 
  

276 
 

158 

 
Overige vorderingen 

15790 Nog te ontvangen bedragen 53  89 

15795 Borgsommen (Snappet, etc.) 123  201 

  
177 

 
290 

 
Overlopende activa 

15800 Vooruitbetaalde lasten 25  24 

15850 Voorschotten personeel 0  0 
  

25 
 

24 
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Overige effecten 
 

13790 Overige effecten 1.091  1.355 
  

1.091 
 

1.355 

 
Liquide middelen 

 

17000 ABN AMRO Lopende rekening 0  929 
17050 Schatkistbankieren 3.095  0 

17100 ABN-AMRO Bestuurrekening 1.522  6 

17101 ABN-AMRO Vermogensspaarrekening 0  1.000 

17104 ABN-AMRO Kwartaalsparen internet spaarrekening 0  2.000 

17105 Rabo Ledenrekening 2  0 

17110 Vermogensbeheer rekening (duurzaam mandaat) 118  55 

17200 ABN-AMRO Julianaschool 7  4 

17202 Rabo Simon Havingaschool 20  1 

17203 Rabo De Vuurvlinder 0  1 
17205 ABN-AMRO Ouderraad Wilhelminaschool 2  3 

17206 Rabo Ouderraad De Vuurvlinder 2  2 
17207 ABN-AMRO Ouderraad De Bron 8  9 

17208 ABN-AMRO cbs De Bron (incl. Heamiel) 3  8 

17209 Rabo Perspectief 10-14 4  3 

17401 Rabo Spaarrekening Ouderaad De Vuurvlinder 42  43 
  

4.826 
 

4.064 

  
8.363 

 
8.105 
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Algemene reserve 
 

21150 Algemene reserve 2.735  2.465 
  

2.735 
 

2.465 

 
Bestemmingsreserves 

 

21300 Bestemmingsreserve privaat 2.974  2.968 

21305 Bestemmingsreserve publiek (NPO) 267  0 
  

3.241 
 

2.968 

 
Personele voorzieningen 

 

22100 Voorziening jubilea 241  249 

22190 Voorziening langdurig zieken 123  28 
  

364 
 

277 

 
Overige voorzieningen 

 

22300 Voorziening groot onderhoud 707  618 
  

707 
 

618 

 
Te betalen loonheffing en sociale lasten 

 

25200 Af te dragen Premie Sociale Lasten 96  91 

25300 Af te dragen Loonheffing 412  402 

  
507 

 
493 

 
Schulden ter zake van pensioenen 

 

25400 Af te dragen Premie OP/NP 185  162 

25430 Af te dragen Premie IPAP 1  1 
  

186 
 

162 

 
Overige schulden 

 

24089 Overige overlopende passiva 46  102 

24300 Crediteuren 93  318 

25000 Te betalen loon 3  -1 

25100 Reservering Vakantietoeslag 387  368 

25150 Reservering soc.lst vakantietoeslag 39  37 
25520 Af te dragen Premie Vervangingsfonds 0  1 

25540 Af te dragen Premie Participatiefonds 0  31 
  

568 
 

855 



Toelichting op de balans per 31-12-2021 
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15 

Bedragen x 1.000 

PASSIVA 2021 2020 

07-06-2022 16:24:01 Balans en Toelichting per 31-12-2021 10 

 

 

Vooruitontvangen bedragen 
 

24035 Nog te besteden subsidies overig 58  247 

24040 Vooruitontvangen bedragen 7  0 

24900 Rekening-courant CBOF 33  25 

24910 Rekening-courant CVO ZW-Friesland -42  -4 
  

56 
 

267 

  
8.363 

 
8.105 
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Winst- en Verliesrekening per 31-12-2021 
Onderwijs standaardomgeving versie 1.15 

 
 
 

Bedragen x 1.000 

2021 2020 
 

 
Baten 

Realisatie % Budget % Verschil Realisatie % 

Baten 
Rijksbijdragen 

 
16.462 

 
96,1 

 
15.039 

 
98,4 

 
-1.423 

 
15.377 

 
98,0 

Overige overheid 483 2,8 107 0,7 -376 162 1,0 

Overige baten 179 1,0 131 0,9 -48 149 0,9 

 
17.123 100,0 15.276 100,00 -1.847 15.688 100,0 

Lasten 
       

Personeelskosten 
Lonen en salarissen 

 
9.802 

 
57,2 

 
12.388 

 
81,1 

 
2.585 

 
9.656 

 
61,6 

Sociale lasten 1.402 8,2 0 0,0 -1.402 1.345 8,6 
Pensioenlasten 1.634 9,5 0 0,0 -1.634 1.440 9,2 

Overige personeelskosten 880 5,1 433 2,8 -447 683 4,4 

Afschrijvingen 
Gebouwen en terreinen, afschrijvingen 

 
7 

 
0,0 

 
8 

 
0,0 

 
0 

 
7 

 
0,0 

Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 205 1,2 240 1,6 36 232 1,5 

Overige bedrijfskosten 
Huisvestingskosten 

 
1.158 

 
6,8 

 
1.197 

 
7,8 

 
39 

 
1.389 

 
8,9 

Andere kosten 1.494 8,7 1.006 6,6 -488 1.432 9,1 

 
16.583 96,8 15.271 99,97 -1.311 16.185 103,2 

Financiële baten en lasten 
       

Opbrengsten van rente op banktegoeden 
Opbrengsten van rente op banktegoeden 

 
20 

 
0,1 

 
-5 

 
0,0 

 
-25 

 
22 

 
0,1 

Waardeverandering van effecten 
Waardeverandering van effecten 

 
-18 

 
-0,1 

 
0 

 
0,0 

 
18 

 
-12 

 
-0,1 
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 2 0,0 -5 -0,03 -7 10 0,1 

Resultaat 
       

Resultaat lopend boekjaar 
Resultaat lopend boekjaar 

 
543 

 
 3,2 

 
0 

 
0,0 

 
543 

 
-486 

 
-3,1 

 
543  3,2 0 0,00 543 -486 -3,1 
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Rijksbijdragen 
81100 

 
Lumpsum personeel 

 
9.387 

 
9.187 

81110 Personeel- en Arbeidsmarktbeleid 2.362 2.176 

81111 Bijdrage Passend Onderwijs 600 601 

81112 Bijdrage Visio en Kentalis 37 37 
81150 Materiele instandhouding 1.897 1.871 

81200 Fusiegelden 757 803 

81201 Bekostiging asielzoekers en nieuwkomers 3 0 

81202 Achterstandsmiddelen OCW 156 183 

81216 Prestatiebox 284 455 

81217 Prof. en begel. starters/schoolleiders 87 0 

81218 NPO-middelen 669 0 
81278 Overige subsidies OCW 227 70 

81279 Inhouding uitkeringen -3 -6 
  16.462 15.377 

Overige overheid 

82100 Vergoeding gemeente 142 142 
82200 Vergoeding provincie 16 15 

82250 Overige overheidsbijdragen 325 5 
  483 162 

Overige baten 
85100 

 
Verhuur 

 
89 

 
83 

85500 Ouderbijdragen 65 52 

85690 Overige baten 24 14 
  179 149 
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Lonen en salarissen 
40000 Bruto salarissen 8.329 7.894 

40010 Vaste maandelijkse aanspraken (cao) 1 25 

40020 Incidentele aanspraken (cao) 0 379 

40030 Overige beloning 127 31 

40100 Vakantie-uitkering 668 642 

40110 Eindejaarsuitkering 579 589 

40140 Nominale uitkering 37 36 

40390 Afdrachtsvermindering -5 -3 

40510 Bijdrage Levensloop 66 64 
  9.802 9.656 

Sociale lasten 
40200 

 
Premie Sociale verzekeringen 

 
778 

 
750 

40240 Bijdrage ZVW 624 595 
  1.402 1.345 

Pensioenlasten 
40400 

 
Premie OP/NP 

 
1.298 

 
1.164 

40410 Premie IVP (voorw.pensioen) 298 242 

40420 Premie AOP 37 34 
  1.634 1.440 
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Overige personeelskosten 
40520 Premie Vervangingsfonds 5 12 

40540 Premie Participatiefonds 294 365 

41000 Werkkosten - t.l.v. vrije ruimte 18 15 

41002 Werkkosten - gerichte vrijstelling 5 5 

41020 Reiskosten woon-werk via salaris 55 51 

41030 Overige reiskosten op declaratie 2 1 

41040 Dienstreizen via salaris 4 5 

41070 Professionalisering tlv schoolbegroting 56 27 

41071 Professionalisering bovenschools 64 67 
41080 Studiedagen- en materialen 4 7 

41221 Extern personeel 204 65 

41233 Werving personeel 8 13 

41235 Coaching medewerkers en teams 14 6 

41236 Arbodienst en interventies 58 51 

41237 Arbeidsvoorwaarden (ondersteunend) 46 43 

41238 Arbeidsomstandigheden (RIE en BHV) 7 0 

41280 Dotatie jubileumvoorziening 35 35 
41282 Dotatie voorziening langdurig zieken 127 25 

41290 Overige personele lasten 8 6 

41300 Uitkeringen -133 -115 
  880 683 

Gebouwen en terreinen, afschrijvingen 

42200 Afschrijvingslasten gebouwen 7 7 
  7 7 
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Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 
42240 Afschrijvingslasten schoolmeubilair 78 86 

42245 Afschrijvingslasten kantoormeubilair 1 1 

42250 Afschrijvingslasten ICT 98 114 

42265 Afschrijvingslasten leermethoden 29 31 
  205 232 

Huisvestingskosten 

43100 Huren 33 32 
43300 Onderhoud 69 55 

43310 Onderhoudscontracten 19 65 

43410 Gas 133 149 

43420 Water 11 10 

43430 Elektriciteit 96 93 

43500 Schoonmaakbedrijf 368 349 

43510 Overige schoonmaaklasten 45 40 

43600 Publiekrechtelijke heffingen 21 21 
43601 Afvalverwerking 15 12 

43710 Beveiliging 0 1 

43720 Tuinonderhoud 24 24 

43790 Overige huisvestingslasten 22 140 

43800 Dotatie voorziening onderhoud 300 398 
  1.158 1.389 
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Andere kosten    
44100 Kosten administratiesystemen 78 58 

44105 Accountant 15 11 

44108 Deskundigenadvies 6 3 

44109 Juridische kosten 2 12 

44110 Telefonie 21 19 

44120 Porti 1 2 

44125 Kantoorbenodigdheden 2 1 

44130 Internet (breedband) 2 0 

44140 Planmatig onderhoudsbeheer 18 44 
44155 Vergaderkosten MT, bestuur en RvT 3 3 

44160 Communicatie en PR 40 42 

44170 Beheer en bestuur 39 11 

44180 Bankkosten (periodiek) 4 2 

44190 Overige administratielasten 1 0 

44200 Leermiddelen 431 270 

44201 Licenties 187 179 

44205 Leermiddelen meerjarig (geen actief) 0 8 
44210 Klein inventaris, aanschaf en onderhoud 11 14 

44211 ICT (schoolbudget) 7 4 

44215 ICT onderhoud en reparatie 6 14 

44216 ICT-beheer (systemen en wifi) 33 46 

44225 ICT licenties en software 35 26 
44228 Website (onderhoud en hosting) 4 0 

44230 ICT diversen 2 72 

44240 Reproductie 57 51 

44441 Abonnementen/vakliteratuur 5 7 

44442 Afdracht/lidmaatschap koepelorganisaties 37 36 

44443 Representatie/vrij budget 41 53 
44444 Medezeggenschap- en ouderraad 3 3 

44445 Overige verzekeringen 6 5 
44450 Culturele vorming 18 8 
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44463 Huishoudelijke uitgaven 52 70 

44465 Activiteiten ouderbijdrage 62 44 

44473 Tussenschoolse opvang 6 9 

44489 Bijzondere lasten 0 1 

44490 Innovatie 160 115 
44491 Samenwerking (CVO, etc.) -32 54 

44492 Overige lasten (onvoorzien) 131 134 
  1.494 1.432 

Opbrengsten van rente op banktegoeden 

48000 Rentelasten (negatieve rente) 0 -7 
88000 Rente bankrekeningen -8 0 

88200 Couponrente effecten 27 29 
  20 22 

Waardeverandering van effecten 

48200 Kosten effecten -18 -12 
  -18 -12 

Resultaat lopend boekjaar 

99750 Resultaat lopend boekjaar 543 -486 
  543 -486 

 



Model E Verbonden partijen  

 

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Volgnummer Statutaire naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Contract-
onderwijs 

Contract-
onderzoek 

Onroerende 
zaken 

Overige Deelname-
percentage 

         
1 Stichting 

Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs  
PO Fryslân 

Stichting Leeuwarden nee nee nee ja 2% 

 

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag  

Volgnummer Statutaire naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Contract-
onderwijs 

Contract-
onderzoek 

Onroerende 
zaken 

Overige Deelname-
percentage 

         
1 Coöperatie Christelijk 

Basisonderwijs Fryslân 
UA 

Coöperatie Eastermar nee nee nee ja 5% 

2 Stichting Technolab Stichting Sneek nee nee nee ja 33% 
 

Toelichting op verbonden partijen 
De directeur-bestuurder is namens Stichting Palludara als lid vertegenwoordigd in de Stichting Passend Onderwijs en als bestuurslid in de Coöperatie CBOF 
en Stichting Technolab. 



Verantwoording subsidies

G1. Subsidies waarbij eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten

waarvoor bekostiging wordt verstrekt: Specificatie

Huidig

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

Presentatievolgorde

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

 Inhaal- en ondersteuning IOP2 42545-PO

16-10-2020

Ja

1

 Internationalisering IFO 20097

14-08-2020

Ja



Presentatievolgorde

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

Presentatievolgorde

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

Presentatievolgorde

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

2

 Internationalisering (2) IFO 20099

14-08-2020

Ja

3

 Internationalisering (3) IFO 210067

02-06-2021

Nee

4

 Internationalisering (4) IFO 210068

02-06-2021



G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar: Specificatie

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in volgend verslagjaar: Specificatie

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

Presentatievolgorde

Kenmerk van toewijzing van de subsidiebate

Datum van toewijzing van de subsidiebate

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

(J/N)

Presentatievolgorde



Nee

5

 Internationalisering (5) IFO 210082

02-06-2021

Nee

6

Huidig





Huidig





Toelichting op de jaarrekening, overige gegevens 

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De contracten voor administratieve dienstverlening zijn meestal in abonnementsvorm en jaarlijks 
opzegbaar. Contracten die na aanbesteding tot stand komen zijn meestal meerjarig met optiejaren.  
 

 
 
 
Statutaire bepalingen 
Niet van toepassing. 
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