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Inleiding 

Door middel van dit verslag wil het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding 

van een school met de bijbel te Hoornaar inzicht geven en verantwoording afleggen van haar 

activiteiten van 2016. 

In het eerste hoofdstuk wordt een aantal algemene zaken beschreven betreffende de school. 

Vervolgens worden de bestuurlijke activiteiten beschreven. In het derde hoofdstuk wordt 

ingegaan op de leerlingen. In hoofdstuk 4 passeren diverse personele zaken de revue. In 

hoofdstuk 5 wordt het onderwijs op de school toegelicht. Hierin wordt beschreven in hoeverre 

de doelstellingen van het jaarplan gerealiseerd zijn, welke leermiddelen er zijn vervangen of 

toegevoegd en hoe de kwaliteit van onderwijs gemonitord wordt. In hoofdstuk 6 wordt  

beschreven hoe de kwaliteit van de school gewaarborgd wordt. Overige ontwikkelingen en 

externe contacten vormen de hoofdstukken 7 en 8. Vanaf hoofdstuk 9 wordt ingegaan op het 

financieel beleid. 

Wij hopen dat u hiermee een compleet beeld krijgt van onze school in het jaar 2016. 
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1. Algemeen 

Onder het bevoegd gezag van Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met 
de Bijbel te Hoornaar, met bevoegd gezag nummer 31032, valt de onderstaande school: 
CBS Samen op Weg; Brinnummer: 04 MB 

CBS Samen op Weg is een christelijke basisschool. De school geeft actief vorm aan de 
wezenskenmerken, die in de onderwijswetgeving vastliggen. Die wezenskenmerken zijn: 

- open toegankelijkheid: de school is in principe voor alle leerlingen toegankelijk, 
ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing, mits ouders instemmen met de 
grondslag van de school; 

- actieve pluriformiteit: de school geeft naast de christelijke levensvisie in het onderwijs 
aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse 
samenleving;  

- non-discriminatie: de school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
 

Missie 

In samenwerking met het bevoegd gezag en de MR heeft het team van CBS ‘Samen op Weg’ 
een visie geformuleerd op mens, kind, samenleving/maatschappij, opvoeding en onderwijs en 
daaruit consequenties getrokken. Op grond daarvan staat de school voor: 
- christelijke opvoeding 
- veiligheid 
- vertrouwen 
- zelfstandigheid 
- zelfontplooiing 
- kennis opdoen 
- respect 
Dit is de missie van de school, de leidraad voor het onderwijskundig beleid. 

Visie 

CBS Samen op Weg wil een basisschool zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar 
kinderen groeien, zich ontwikkelen en veilig voelen. Dit alles wil de school doen binnen 
de gemeenschap waarvan ze deel uitmaakt. 
CBS Samen op Weg ziet ieder kind als uniek schepsel van God met zijn/haar eigen talenten. We 
stellen ons als doel deze talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Daarbij 
hebben we  niet alleen oog voor de cognitieve vaardigheden maar ook creatieve, motorische 
en andere vaardigheden.  

Kort samengevat: CBS Samen op Weg - Een school met ruimte en aandacht voor ieder kind. 
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Juridische structuur 
 
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar is op 26 
februari 1909 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rivierenland onder 
dossiernummer 40322479. Er hebben in 2016 geen wijzigingen in de juridische structuur en 
statutaire doelstellingen plaatsgevonden. Wel zijn de statuten van de vereniging in 2016 
gewijzigd en opnieuw vastgelegd bij de notaris. Meer hierover leest u in hoofdstuk 2: 
Toezichthouders verslag. 
 

 
Organisatiestructuur  
De organisatie kent een eenvoudige organisatiestructuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Management 
De directie is in 2016 gewijzigd. Mevr. G. J. Mulder-Blom is met ingang van 1 september 2016 
directeur van de school, daarvoor was I. W. Ros-Boele directie. Het bestuur heeft een grote 
hoeveelheid taken en bevoegdheden aan de directeur van de school gemandateerd. Deze 
mandatering is beschreven in het managementstatuut. In 2016 is conform dit statuut 
gehandeld. 
 
Bestuur 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Vereniging. 
Het bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld: 
 

- Mevr. R. de Jong – van Dijk (voorzitter) 

- Dhr. R. van Hoorne (vicevoorzitter) 

- Mevr. N. Versteeg  - Vermeulen (secretaris) 

- Mevr. J. den Breejen – Verspuij (alg. bestuurslid)  

- Dhr. S. Mulder (alg. bestuurslid) 

- Mevr. J.  van Drenth (alg. bestuurslid) 

- Dhr. K. van Kalkeren (alg. bestuurslid) 

 



5 
 

 

2. Toezichthouders verslag 

CBS Samen op Weg wordt bestuurd vanuit de vereniging tot stichting en instandhouding van 

een school met de Bijbel in Hoornaar. Het voltallige bestuur van de vereniging functioneert als 

een toezichthoudend bestuur, waarbij de uitvoerende bestuurstaken grotendeels zijn 

gemandateerd aan de directeur van de school. Deze structuur wordt gehanteerd sinds 2011 en 

is sinds 15 september 2016 vastgelegd in de ‘vernieuwde’ statuten van de school. Naast haar 

toezichthoudende taak vervult het bestuur ook een klankbordfunctie voor de directeur. 

 Samenstelling 

Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 4 

algemene bestuursleden. Conform het rooster van aftreden waren Mevr. R. de Jong 

(voorzitter), mevr. N. Versteeg (secretaris) en mevr. J.  van Drenth (algemeen bestuurslid) 

aftredend en herbenoembaar. Tijdens de ledenvergadering op 13 april 2016 zijn alle drie 

bestuursleden herbenoemd.  Dhr. K. van Kalkeren en mevr. J. den Breejen (alg. bestuurslid) zijn 

aftredend in 2017. 

 Werkwijze 

Een toezichthoudend bestuur heeft tot taak er voor te zorgen dat de organisatie van de school 

wordt ingericht op basis van efficiency en effectiviteit. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor 

kwaliteit en leerresultaten. Maar toezicht is meer dan financieel toezicht en toezicht op 

onderwijskwaliteit. Er wordt gevraagd toe te zien op de samenhang tussen onderwijskwaliteit, 

personele kwaliteiten, financiële gezondheid en bestuurlijk handelen. De Code Goed Bestuur 

Primair Onderwijs is hiervoor onze handleiding.  Om de samenhang zoals genoemd goed te 

kunnen beoordelen en volgen zijn diverse aandachtsgebieden onder de bestuursleden 

verdeeld (financiën, personeel, passend onderwijs en zorg, identiteit, Arbo en huisvesting, 

contacten met de gemeente).  Ieder lid van het toezichthoudend bestuur heeft tot taak  de aan 

hem of haar bedeelde onderwerpen voor te bereiden ten behoeve van een efficiënte 

bespreking of besluitvorming tijdens de vergadering. 

 Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2016 totaal 9 keer een bestuursvergadering gehouden. (6 keer in het 

schooljaar 2015-2016 en 3 keer in het schooljaar 2016-2017). Deze vergaderingen worden 

bijgewoond door de bestuursleden, de directeur en de adjunct-directeur.  Eenmaal per jaar 

schuift de oudergeleding van de MR aan in het eerste deel  van de bestuursvergadering. 

Eenmaal heeft het bestuur vergaderd zonder directie, om haar eigen functioneren tegen het 
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licht te houden. Verder is sinds 2014 ingevoerd, dat we als bestuur minimaal 2 keer per jaar 

‘voor-vergaderen’ zonder directie. Dit houdt in, dat het bestuur voorafgaand aan de 

bestuursvergadering bijeenkomt om te formuleren welke vragen en opmerkingen aan de orde 

dienen te komen tijdens de bestuursvergadering. In 2016 was dit op de vergaderingen van 15 

maart en 14 november. Op deze manier geeft het bestuur invulling aan haar toezichthoudende 

taak. 

 Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen aan de orde zijn geweest in 2016 

Iedere reguliere vergadering besteedt het bestuur aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs 

op school. Dit doet zij aan de hand van schriftelijke rapportages van de directeur 

(managementrapportages), financiële rapportages van het administratiekantoor, uitkomsten 

van interne kwaliteitsaudits (WMKPO), uitkomsten van de cito-scores en resultaten van 

enquêtes. Alle rapportages gaan vergezeld van een nadere toelichting door de directeur of 

adjunct-directeur. Het bestuur hecht er veel waarde aan niet alleen naar de feitelijke gegevens 

te kijken, maar vooral te begrijpen welke redenen ten grondslag liggen aan de resultaten en 

welke acties daaruit volgen. Voor het vastleggen van deze acties en de resultaten daarvan 

wordt de management rapportage gebruikt, gekoppeld aan het jaarplan. Het jaarplan 2015-

2016 is geëvalueerd en afgesloten in de vergadering van 20 juni. In al deze plannen spelen de 

opbrengsten een aanzienlijke rol. Twee maal per jaar worden de opbrengsten in de 

vergadering besproken aan de hand van een presentatie door de directeur. Op deze wijze 

verkrijgt het bestuur inzicht of de inzet van tijd en middelen voldoende is om de doelstellingen, 

uit het strategisch beleidsplan 2015-2018, op gebied van onderwijs en kwaliteit te behalen. 

Daarbij moet aangetekend worden dat kwaliteit niet alleen gedefinieerd is in de hoogte van de 

cito-scores. Het welbevinden van leerkrachten en leerlingen is evengoed van groot belang. Dat 

is de rede, dat het bestuur ook veel waarde hecht aan de uitkomsten van enquêtes of WMK 

kaarten. In 2016 zijn de vragenlijsten voor leerlingen uit groep 7 en 8 afgenomen en de WMK 

kaarten ‘schoolklimaat’, ‘didactisch handelen’en ‘pedagogisch handelen. Eventuele 

actiepunten, die voortkomen uit deze enquêtes en uit de evaluatie van de opbrengsten, 

worden weer meegenomen in het schoolplan. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de 

PDCA-cyclus (plan-do-check-act) 

In 2016 heeft het bestuur vergaderd volgens een vooraf vastgestelde jaaragenda. Deze 

jaaragenda wordt gevuld met onderwerpen die op vaste momenten in het jaar terugkomen, 

zoals de financiën (tussentijds overzicht, vaststelling begroting en jaarrekening), evaluatie van 

het strategisch beleidsplan en schoolplan, de opbrengsten van tussen- en eindmetingen, etc. 

Daarnaast krijgen beleidsdocumenten een plaats op de jaaragenda als deze herzien, vernieuwd 

of opgesteld dienen te worden. Dit jaar zijn aan de orde gekomen, de statuten, de 

klachtenprocedure en het treasury statuut. Daarnaast is onze aandacht uitgegaan naar het 

benoemen van een nieuwe directeur. 
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In samenwerking met Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) zijn de statuten 

van de school aangepast. De vorige versie dateerde uit 1979 en was op meerdere punten 

verouderd. De voornaamste wijzigingen zijn: 

 De scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 

 Bestuursleden zijn maximaal drie maal herkiesbaar. 

 Leden zijn persoonlijk lid, en kunnen alleen stemmen als hij/zij persoonlijk 

geregistreerd staat als lid. 

 Stemmen bij volmacht is mogelijk, waarbij een lid maximaal 1 volmacht-stem van een 

ander lid kan uitbrengen. 

Het huishoudelijk reglement, dat gekoppeld is aan de statuten is ook herschreven. Hierin is o.a. 

beschreven wat de werkwijze is bij het ontstaan van een vacature in het bestuur. Tijdens de 2e 

ledenvergadering op 20 april 2016 hebben de leden ingestemd met de statutenwijziging, 

waarna notariskantoor Van Leussen Van den Broek de statuten hebben laten passeren op 15 

september 2016. 

Gezien de maatschappelijke tendens in het onderwijs, is afgelopen jaar een klachtenprocedure 

opgesteld. Hiermee is duidelijkheid ontstaan voor ouders, leerkrachten, directie, bestuur en 

eventueel andere betrokkenen, hoe te handelen op het moment dat er misverstanden of 

conflicten dreigen te ontstaan.  In dit proces is een duidelijke rol weggelegd voor de 

vertrouwenspersoon van de school. In 2016 is mevr. A. van Heukelum aangesteld in deze rol. 

Zij is als onafhankelijk persoon beschikbaar om ouders bij te staan in het zoeken naar een 

oplossing van eventuele problemen. Daarnaast is de school, net als voorheen, aangesloten bij 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) in Den Haag. De 

klachtenprocedure is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 februari 2016. 

Verder is de financiële situatie van de school besproken, dit gebeurt minimaal 3x per jaar. De 

actuele cijfers worden vergeleken met de begroting en met de situatie van het voorgaande 

jaar. Tijdens de vergadering van 12 januari 2016 is de begroting voor 2016 definitief 

vastgesteld. In de begroting is ook opgenomen dat een onderwijsassistent aangesteld wordt 

voor ondersteuning in met name combinatie-groepen. Dit is financieel mogelijk doordat we in 

2011 hebben besloten een vast bedrag per jaar, vanuit de reserve, in te zetten, ten behoeve 

van de kwaliteit van het onderwijs.  15 maart 2016 is de jaarrekening 2015 vastgesteld. Tijdens 

de ledenvergadering van 13 april 2016 hebben de leden van de vereniging de jaarrekening 

goedgekeurd en decharge verleent aan de penningmeester. Het treasury statuut is ook 

opnieuw vastgesteld en wel tijdens de vergadering van 20 juni 2016. Er zijn enkele wijzigingen 

doorgevoerd in overleg met het administratiekantoor Dyade. Dit document wordt eens in de 

vijf jaar vastgesteld, dus zal in 2021 weer op de agenda komen. 

Een afvaardiging van het bestuur heeft in juni het functioneringsgesprek met de directeur, 

mevr. I. Ros, gevoerd. Een aantal weken daaraan vooraf heeft zij te kennen gegeven, te zullen 

vertrekken van onze school, omdat zij een betrekking had aangenomen als locatiedirecteur op 
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een basisschool in Dordrecht. Zodoende, werd het functioneringsgesprek tevens een exit-

gesprek, waarin zij heeft aangegeven wat de school nodig heeft om de komende jaren verder 

te kunnen ontwikkelen. Daarin kwamen persoonlijke eigenschappen voor de nieuwe 

schoolleider aan de orde, maar ook organisatorische en bestuurlijke adviezen van haar kant.  In 

samenspraak met het overige personeel is een profielschets gemaakt van de beoogde nieuwe 

directeur. Er is landelijk bekendheid gegeven aan de vacature via vacaturesites op internet en 

in de regio is geadverteerd via de krant. Diverse kandidaten hebben hierop gereageerd, echter, 

na meerdere gesprekrondes is geen van de kandidaten passend bevonden voor de school. In 

de tussenliggende periode heeft de IB-er van de school, mevr. J. Mulder de taak als 

waarnemend directeur op zich genomen. Omdat uit de externe werving van een nieuwe 

directeur geen geschikte kandidaat gevonden is, en omdat mevr. Mulder de taak als 

waarnemend directeur uitstekend heeft opgepakt, heeft het bestuur haar gevraagd om door 

te groeien naar de functie van directeur, waarbij zij haar taken als IB-er zal overdragen.  Mevr. 

J. Mulder heeft hiermee ingestemd en is inmiddels aangesteld als directeur van de school. 

Voor de definitieve invulling van de IB-vacature loopt op het moment van schrijven een interne 

procedure.  

Het bestuur hecht er veel waarde aan om haar eigen handelen kritisch te volgen en te 

evalueren. Daartoe neemt zij de ‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’ als leidraad. In de 

vergadering van 13 december zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen.   Eén actiepunt 

welke daaruit voort gekomen is, is het opstellen van een Intern Toezichtkader (ITK) en 

bestuurlijk toetsingskader (BTK).  Deze documenten geven richting aan het toezichthouden op, 

en het besturen van de school. Als zodanig dienen zij als leidraad voor het strategisch 

beleidsplan, wat op zijn beurt weer het uitgangspunt vormt voor het schoolplan. In 2016 is hier 

een start mee gemaakt, in 2017 zal hier verder invulling aan gegeven worden. 

 Overige contacten 

Het bestuur vindt het belangrijk om contact te onderhouden met de verschillende 

stakeholders binnen en buiten de school. Daartoe is het bestuur vertegenwoordigd bij de 

volgende gelegenheden: 

- Vergaderingen van ‘de Driegang’, het samenwerkingsverband waarbinnen de 

ondersteuning van zorgleerlingen wordt geregeld. 

- Vergaderingen met de LEA (Lokaal Educatieve Agenda), waarin de gemeente voorzitter 

is. Een onderwerp dat meerdere vergaderingen aan bod kwam is de transitieatlas, hoe 

gaan we om met de terugloop van het leerlingenaantal in de komende 10 jaar. Ook de 

vluchtelingenzorg is besproken. In 2016 is 1 jongen uit een vluchtelingengezin op onze 

school opgevangen. 

- Netwerkbijeenkomsten georganiseerd door Verus, bestemt voor éénpitters. 

- Bij overleg binnen het samenwerkingsverband met de christelijke scholen van 

Giessenlanden.  
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- Overleg met de kerkenraad van de Herv. Kerk in Hoornaar. Eén van de speerpunten in 

het strategisch beleidsplan is het intensiveren van de samenwerking met de kerk, met 

als doel onze identiteit gestalte te geven. In 2016 is een ‘start-dienst’ georganiseerd, 

aan het begin van het schooljaar 2016-2017. Verdere uitwerking van deze 

samenwerking zal komende tijd tot uiting komen in de vorm van lessen, activiteiten en 

andere gezamenlijke vieringen. 

- De contacten met ouders en verzorgers heeft continu  onze aandacht. In 2016 heeft dit 

ertoe geleid, dat er geld is vrijgemaakt voor een update van de website van de school. 

Daarnaast is ‘ouderportaal’ ingevoerd, wat ouders / verzorgers de mogelijkheid geeft 

om op gezette tijden de resultaten van hun eigen kinderen in te zien. 

Daarnaast zijn leden van het bestuur aanwezig bij diverse bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld 

de medewerkers avond, een ouderavond, de projectavond en bij maandopeningen. Op 

informele wijze wordt bij deze gelegenheden informatie verkregen die dienstbaar is aan de 

taakvervulling van het toezichthoudend bestuur. 

 Tenslotte 

Het bestuur wil personeel en directie van CBS Samen op Weg van harte bedanken voor hun 

inzet en enthousiasme om dagelijks goed onderwijs te geven aan de kinderen op school . Het 

afgelopen jaar is een intensief jaar geweest, mede door de wisseling van directeur. Toch 

mogen we terugkijken op mooie momenten en behaalde resultaten. De school kenmerkt zich 

door een sterk gevoel van saamhorigheid binnen het team, zorg voor kinderen en elkaar en 

nauwe betrokkenheid van ouders. Daar mogen we trots op zijn en daar kunnen we mee 

vooruit. Vooruit in ontwikkeling als kind, als leerkracht en als school. Onze hemelse Vader wil 

ons daarbij dagelijks helpen en inspireren. Met Hem gaan wij vol vertrouwen de toekomst 

tegemoet. 
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3. Leerlingen 

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door 

middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal 

leerlingen van een school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. In 2016 heeft 

er een daling plaatsgevonden. Landelijk en regionaal is er sprake van krimp. De verwachting is 

wel dat er een groei zal plaatsvinden in 2017.  

 

 

 

 

Aan het einde van  het schooljaar 2015-2016 zijn 23 leerlingen doorgestroomd naar het 

vervolgonderwijs. In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens opgenomen. 

 

          

 

 
vervolgonderwijs aantal leerlingen 

 
      

           
 VMBO  BL LWOO  4       

 VMBO BL/KL  1       

 VMBO KL-LWOO   1       

 VMBO KL   1       

 VMBO TL   6       
 VMBO TL/HAVO  1       

 HAVO   6       
 VWO   3       

135

140

145

150

155

2013 2014 2015 2016
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Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober ….
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4. Personeel 

 Personeelsbeleid: 

De school heeft de volgende algemene uitgangspunten bij het personeelsbeleid: 

Kwaliteit: een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de realisering van de 

doelstelling van de school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

Hierbij wordt de kerntaak goed in de gaten gehouden, namelijk; lesgeven. 

Humaniteit: mensen moeten als mens/medemens erkend worden, tot hun recht komen, (in 

een cultuur van openheid, overleg en samenwerking tussen mensen en 

directie), zich geaccepteerd en veilig voelen. Vandaar dat het beleid er op 

gericht is, dat er gewerkt wordt in een goede sfeer en fijn werkklimaat. 

Identiteit:  Beide voorgaande aspecten plaatst de school in de Bijbelse visie op de mens, 

samenleving en opvoeding, die is opgeschreven in de doelstelling van de 

school. 

 

Personele bezetting 2016 

Functie m/v 
31-dec-16 31-dec-15 

Personen WTF Personen WTF 

directeur     vrouw 1 0,7800 1 0,6300 

leerkracht LB-functie     vrouw 2 1,5200 1 0,6888 

leerkracht LA-functie     man 1 0,6212 1 0,6212 

leerkracht LA-functie      vrouw 11 5,6824 12 7,4389 

onderwijsassistent   vrouw 2 0,9700 1 0,8000 

administratief 
medewerkster 

    vrouw 1 0,5000 1 0,5426 

schoonmaker     vrouw 2 0,4780 2 0,4780 

        

Totaal       20 10,5516 19 11,1995 

 

De zorg voor het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Goede leerkrachten 

zorgen voor goede resultaten. Het personeelsbeleid is beschreven in het integraal 

personeelsbeleidsplan. In het schoolplan is op basis van de visie van de school beschreven op 

welke manier het personeelsbeleid gekoppeld wordt aan het strategisch beleid. In relatie met 

het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende 

beleidsvoornemens van belang. 
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Begeleiding nieuwe leerkrachten 
    

Voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten is een document samengesteld waarin de afspraken 

staan. Als er afspraken wijzigen na besprekingen in het team, wordt dit verwerkt in dit document.  

Daarnaast krijgt een nieuwe leerkracht hulp van de IB-er als coach. Een collega uit een aangrenzende 

groep zal de nieuwe collega de praktische hulp geven en de directie is er voor de zakelijke informatie. 

 

Formatie 
         

In het schooljaar 2015-2016 waren er 7 groepen en wordt er gewerkt met 2 combinatiegroepen.  

 

         

Beleid inzake beheersing aanvragen uitkeringen na ontslag 
 

 
 
   

Het beleid van het bestuur is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden 

ontslagen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een 

adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. 

Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject waarbij een 

nieuwe werkkring buiten het onderwijs wordt gevonden. 

Gedurende het verslagjaar 2016 is binnen de vereniging geen sprake geweest van gedwongen ontslag. 

Wel is er met wederzijdse instemming een contract ontbonden en is er externe ondersteuning 

aangeboden. 

 

Personeelsverloop. 

In 2016 hebben we een zwangerschapsverlof vervangen door invallers, te weten een intern 

begeleider en invalleerkracht voor de plusklas. Een collega heeft met wederzijdse instemming 

ontslag genomen. Daarnaast is er een collega na een tijdelijke benoeming gestopt. Voor beide 

zijn nieuwe collega’s aangenomen. Aan het einde van het jaar is er een leerkracht met 

zwangerschapsverlof gegaan, zij is vervangen door een invaller. Tevens is er een invaller 

aangenomen middels een bindingscontract. 
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Ziekteverzuim 

 

VP = verzuimpercentage 

VVP = voortschrijdend verzuimpercentage 

Het landelijk ziekteverzuim in het basisonderwijs ligt rond de 6%. Wij scoren veelal onder de 

6%, behalve in de maand februari.   

 

Verzuimbeleid 

CBS Samen op Weg houdt zich aan de wettelijke regels t.a.v. ziekteverzuim. De school is 

aangesloten bij de Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst te Geldermalsen. De bedrijfsarts is dhr. 

D. Overwater. 
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5. Onderwijs 

Jaarplan 

In 2016 is gewerkt aan de volgende doelen zoals die zijn opgesteld in het jaarplan en 

voortkomend uit het schoolplan 2015-2019: 

a. Ontwikkelen van het  sociale klimaat in en rond de school 

b. Uitbouwen van het beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

c. Verbeteren van de leesresultaten en  verhogen van het leesplezier 

d. Opbrengstgericht werken 

e. Ontwikkelen van nieuwe ICT-toepassingen 

Realisatie : 

a. We werken intussen met KANVAS en hebben daar duidelijke afspraken over 

gemaakt, bijvoorbeeld wanneer welke lijst afgenomen moet worden en wanneer 

er vervolgstappen moeten plaatsvinden. Inmiddels is het grootste gedeelte van het 

team geschoold en zijn we officieel kanjerschool geworden. De kanjer coördinator 

is met zwangerschap- en bevallingsverlof, maar alle activiteiten gaan door met 

behulp van de kanjerwerkgroep.  

Eind 2016 hebben we tijdens een studiedag stil gestaan bij de regels en afspraken 

die er zijn. We hebben toen besloten om het aantal regels te verminderen 

(overzichtelijker) en schoolbreed aan te pakken. Zichtbaar te maken binnen de 

school en met elkaar (ook vrijwilligers) de kinderen aan te spreken op deze regels.  

b. Er is een wekelijkse plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hier komen 

ook enkele leerlingen uit Hoogblokland. Op alle basisvakken is er verrijkingsstof 

voor meer- en hoogbegaafden. 

Voor groep 2 is een uitgebreide kist met materialen, speciaal voor deze 

doelgroepleerlingen. 

c. Een bevlogen leerkracht is inmiddels geschoold tot leesspecialist. Om collega’s te 

enthousiasmeren voor het lezen geeft zij tips en les ideeën mee tijdens 

personeelsvergaderingen. Ook brengt zij activiteiten onder de aandacht (hierbij 

valt te denken aan de poëzieweek en meedoen aan de kinderboekjury). 

Verder is er een stijging zichtbaar als we kijken naar de niveauwaardes bij 

begrijpend lezen.  

d. Twee maal per jaar is er een teambespreking over de CITO-resultaten. De 

groepsplannen worden vervolgens in iedere groep opgesteld. Daarin worden de 

streefdoelen voor ieder vak bepaald en  gekoppeld aan de schoolstandaard. 
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e. Er zijn een aantal laptops aangeschaft omdat we  bij de zaakvakken 

(topondernemers) meer gebruik zijn gaan maken van computers. Daarnaast zijn 

we het programma Kurzweil gaan inzetten voor kinderen met dyslexie en maken 

we gebruik van BOUW als interventie ter voorkoming van leesproblemen. 

 

Leermiddelen 

Er is verder gegaan met het implementeren van Topondernemers, een geïntegreerde zaakvak-

methode die de aparte methodes van aardrijkskunde , geschiedenis, natuur vervangt. Deze 

methode richt zich op een andere manier van werken waarbij zelfstandig werken, samen 

werken , ict-vaardigheden, probleemoplossend denken en andere vaardigheden veel meer tot 

uiting komen. 

Het programma Kurzweil wordt ingezet voor kinderen met dyslexie (voorlezen van tekst) en 

BOUW als interventie ter voorkoming van leesproblemen. 
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6. Kwaliteitszorg 

CBS Samen op Weg vindt het belangrijk de kwaliteit van onderwijs goed te monitoren. Dit 

wordt uitgevoerd op diverse niveaus; 

a. Middels het leerlingvolgsysteem worden de opbrengsten goed gevolgd. 

b. De school doet mee aan de landelijke eindtoets van CITO. De score in 2016 was 531,7. Dit is 

beneden het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat er in 2016 5 leerlingen (van de 23) naar 

LWOO zijn gegaan.  

Jaar Landelijk gemiddelde schoolgemiddelde 

2013 537 535,5 

2014 537 531,5 

2015 537 537,3 

2016 536,8 531,7 

 

c. De inspectie heeft in 2016 wederom het basisarrangement afgegeven. Dit houdt in dat de 

school voldoende scoort. 

d. Het bestuur houdt toezicht op de kwaliteit middels het bespreken van de 

managementrapportages en de WMK. 

e. Op onze school wordt gewerkt met WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). In 2016 zijn de 

volgende kaarten afgenomen om de kwaliteit te meten: 

2015 / 2016 

   

Febr.’16 Schoolklimaat (op verzoek van het bestuur) 

Mei ‘16 Schoolvragenlijst groep 7 en 8 
Sociale vragenlijst groep 7 en 8 

Jun.’16 Didactisch handelen 

2016 / 2017 Sept. ‘16 Pedagogisch handelen 

Nov. ‘16 Extra afname: schoolvragenlijst groep 8 (ivm zeer slechte 
score vorig jaar) 
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7. Overige ontwikkelingen 

GIGA 

Per 1 september 2016 is Giessenlanden gestart met het project GiGa Giessenlanden. GiGa 

staat voor Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden Activeert. Met dit project wordt een 

impuls gegeven om een actieve, sportieve, gezonde en culturele leefstijl te bereiken onder alle 

inwoners. Sportconsulenten, beweegcoaches, een cultuurcoach en muziekdocenten geven een 

impuls aan sport, bewegen en cultuur. De inzet vindt plaats op en rondom scholen, in buurten 

en wijken, in en rondom zorgcentra en bij de verenigingen. Het project is opgezet door de 

gemeente Giessenlanden samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen 

onderwijs, zorg, welzijn, buurt, sport en cultuur.  

De school heeft in de menukaart aangegeven aan de slag te willen gaan met pauzesport, 

sportactiviteiten in samenwerking met lokale verenigingen. Daarnaast gaan we met de 

cultuurcoach aan de slag met het vakgebied muziek. 

Cultuureducatie 

Het aanbieden van cultuureducatie krijgt een structurele plaats binnen ons onderwijs. Een 

leerkracht heeft de opleiding tot Intern Cultuur coördinator gevolgd. Daarbij heeft zij ook, in 

samenwerking met directie een beleidsplan voor cultuureducatie opgesteld. Het verbeteren 

van de lessen beeldende vorming, het inpassen van lessen en excursies cultureel erfgoed en 

het kennismaken met kunst en cultuur in het algemeen vormen daarin de drie belangrijkste 

pijlers. In dit proces worden we begeleid door het project Cultuur met Kwaliteit. 

Bibliotheek op school 

De school heeft er voor gekozen niet deel te nemen aan het project Bibliotheek op school in de 

vorm zoals die voor alle scholen werd aangeboden door de gemeente Giessenlanden. In plaats 

daarvan hebben we een subsidie bedrag gekregen waarmee naar eigen inzicht de 

leesbevordering en het leesonderwijs bereikt kan worden. Deze keuze  is gebaseerd op het feit 

dat onze school al verder in het proces is en in feite het aanbod in natura niet nodig heeft. 
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8. Externe contacten en communicatie 

De directie en het bestuur van CBS Samen op Weg participeren in diverse netwerken. 

LEA (lokaal Educatieve Agenda) 5 x per jaar  

Samenwerkingsverband 41-02 de Driegang 

Directieoverleg Christelijke scholen Giessenlanden 

LEA: 

Op de agenda van de LEA in 2016 stonden de volgende onderwerpen: 

- GIGA 

- toekomst onderwijs (krimp) 

- logopedische screening 

- glasvezel voor de scholen 

- onderzoek van CED of onze regio werkelijk een taal-armer-gebied is.  

- resultaat afspraken voor VVE 

- brugklastraining 

- onderwijs aan anderstalige nieuwkomers 

- bibliotheek Aanzet 

De organisatie van de LEA-overleggen is na onderzoek aangepast. Er zijn werkgroepen 

geformeerd op de verschillende onderwerpen. 

Vanuit CBS Samen op Weg participeert J. van Drenth in de werkgroep Zorg, R. de Jong –van 

Dijk participeert in de werkgroep krimp en participeert G.J. Mulder- Blom in de werkgroep 

GIGA. 

 

Samenwerkingsverband de Driegang 

Binnen het samenwerkingsverband loopt het scholingstraject voor directeuren en intern 

begeleiders.  Het onderwerp is Pedagogisch Tact.  

Directieoverleg Christelijke Scholen Giessenlanden: 

Tijdens deze overleggen wordt vooral gesproken over praktische zaken binnen de scholen, 

uitwisselen van ervaring en delen van elkaars deskundigheid. 
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Communicatie 

Een maal per jaar wordt een schoolgids uitgegeven. Daarnaast worden ouders geïnformeerd 

via de wekelijkse nieuwsbrief. Ook beschikt de school over een website waarop alle relevante 

informatie te vinden is. Inmiddels is bijna alle communicatie tussen ouders en school 

gedigitaliseerd.  
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9. FINANCIEEL BELEID 

Financiële positie op balansdatum 

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016. De balans is een momentopname 
van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierin vindt u een overzicht van de financiële 
situatie op 31 december 2016 in vergelijking met de situatie van een jaar daarvoor. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 

                        

  Activa 
 

31-12-2016 31-12-2015 
 

Passiva 
 

31-12-2016 31-12-2015   
  

          
  

  Materiële vaste activa      118.753       120.489  
 

 Eigen vermogen      628.618       657.291    

  Vorderingen 
 

       40.494         45.569  
 

 Voorzieningen          6.223           6.963    

  Liquide middelen      578.007       592.622  
 

 Kortlopende schulden      102.413         94.426    
  

          
  

  Totaal activa      737.254       758.680  
 

 Totaal passiva      737.254       758.680    
                        

 
Toelichting op de balans: 
 
Materiële vaste activa 
In 2016 is € 25.540 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Er is geïnvesteerd in leermiddelen, 
ict en onderwijskundige apparatuur. De totale afschrijvingslasten bedroegen € 27.276. 
Aangezien de afschrijvingslasten € 1.736 hoger waren dan de investeringen is de waarde van 
de materiële activa met dit bedrag afgenomen. 
 
Vorderingen 
De belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie in verband met het betaalritme 
van de rijksbijdrage personeel en de aanvullende bekostiging prestatiebox. In de periode 
augustus-december wordt minder dan 5/12 van de rijksbijdrage personeel van het betreffende 
schooljaar ontvangen. Hierdoor is er per 31 december een vordering op het ministerie. Deze 
vordering loopt in de periode januari-juli terug tot € 0. Vanaf augustus neemt de vordering toe 
tot het nieuwe balanssaldo. De vordering op het ministerie is licht gestegen ten opzichte van 
31 december 2015, dit komt met name zowel de rijksbijdrage personeel als de subsidie 
prestatiebox 2016-2017 hoger zijn dan in 2015-2016. 
De omvang van de overige vorderingen is zeer beperkt en veel lager dan op 31 december 
2015. Op dat moment was er een vordering op SVB voor LGF-gelden. Deze is in 2016 
ontvangen. 
De omvang van de overlopende vorderingen is toegenomen. Dit komt met name door de 
overige overlopende activa. Dit betreft een nog te ontvangen bedrag van het SVB voor LGF-
leerlingen. 
In totaal is de omvang van de vorderingen € 5.075 lager dan op 31 december 2015. Aan de 
vorderingen zijn geen risico's verbonden. Er is derhalve geen voorziening wegens mogelijke 
oninbaarheid opgenomen. 
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Liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is in 2016 met € 14.615 afgenomen. Deze afname wordt 
met name veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat. De hogere kortlopende 
schulden hadden een positieve invloed op de ontwikkeling van de liquide middelen. De invloed 
van de andere posten (materiële vaste activa, vorderingen en voorzieningen) was beperkt. Een 
nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is gegeven in het 
kasstroomoverzicht. 
 
  



22 
 

Passiva: 

 
Eigen vermogen 
Het negatieve resultaat van € 28.673 is ten laste van het eigen vermogen gebracht. Van het 
resultaat is € 26.437 ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve 
bedraagt per 31 december 2016 € 376.316. Naast de algemene reserve zijn er 
bestemmingsreserves: 

- Bestemmingsreserve nulmeting 
De bestemmingsreserve nulmeting is ontstaan bij de invoering van de 
lumpsumbekostiging. De op dat moment aanwezige materiële vaste activa is tegen 
boekwaarde opgenomen in de administratie. Hier is de bestemmingsreserve nulmeting 
tegenover geplaatst. De reserve is bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten van 
de bijbehorende materiële vaste activa en heeft daarmee een eindig karakter. De 
betrokken afschrijvingslasten bedroegen in 2016  
€ 1.088. Dit bedrag is ten laste van de reserve gebracht. Deze bedraagt per 31 
december 2016 € 2.340. 

- Algemene reserve privaat 
De private reserve is gevormd uit positieve resultaten op het private deel van de 
exploitatie. De private baten bestaan uit rentebaten over het private deel van het 
vermogen en contributies. De private lasten bestaan uit een etentje voor het bestuur 
en personeelsactiviteiten. Van het resultaat van 2016 is € 1.149 uit de private reserve 
onttrokken. De private reserve bedraagt per 31 december 2016 € 249.963. 

 
Voorzieningen 
De vereniging heeft alleen een jubileumvoorziening. Deze is bedoeld ter dekking van de 
jubileumgratificaties bij een 25- en 40-jarig ambtsjubileum. In 2016 is € 1.767 uit de 
voorziening onttrokken wegens uitbetaalde gratificaties. Aan de voorziening is € 1.026 
toegevoegd ter dekking van toekomstige gratificaties. De voorziening bedraagt per 31 
december 2016 € 6.223. 
 
Kortlopende schulden 
De belangrijkste kortlopende schulden zijn de salarisgebonden schulden zoals af te dragen 
loonheffing en pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden 
eind januari respectievelijk eind mei betaald. De salarisgebonden schulden zijn lager dan op 31 
december 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere loonheffing. Deze was op 31 
december 2015 extra hoog door de uitbetaling van de loonsverhoging in december 2015. 
De totale kortlopende schulden zijn € 7.987 hoger dan op 31 december 2015. Dit komt doordat 
de overige kortlopende schulden hoger zijn. Deze bestaan uit nog te besteden ouderbijdrage 
en nog te betalen huur. Het crediteurensaldo is eveneens hoger. 
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Analyse resultaat 

Het kalenderjaar 2016 is afgesloten met een negatief resultaat van € 28.674 waar een negatief 
resultaat van € 20.080 was begroot. De baten waren hoger dan begroot. Deze zijn niet volledig 
ingezet. Het resultaat is veel beter dan het resultaat van 2015. Dit wordt veroorzaakt door een 
beter resultaat op zowel de personele als de materiële exploitatie. 
 
Het resultaat kan worden uitgesplitst in een resultaat per eenheid: 
 

 2016 begroot 2015 

School  -27.525    - 20.171 - 57.169    

Bestuur - 1.149 90 1.415 

    

Totaal - 28.674 - 20.080 - 55.754 

 
Daarnaast kan het resultaat worden uitgesplitst in een resultaat per deelexploitatie: 
 

 2016 begroot 2015 

Personeel - 2.118  13.707 - 12.907 

Materieel - 28.557 - 37.027 - 47.704 

Financieel 2.001 3.240 4.857 

    

Totaal - 28.674 - 20.080 - 55.754 

 
In de volgende paragraaf worden de belangrijkste verschillen toegelicht. 
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Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar 

versus begroting 

Onderstaand treft u een vergelijking aan van de staat van baten en lasten op basis van 
gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten 
en lasten voor het kalenderjaar 2015: 
 

                        

  
     

Realisatie 
2016 

Begroting 
2016 

Verschil Realisatie  
2015 

Verschil   

  
          

  

  Baten 
        

  

  Rijksbijdragen OCenW 
  

     741.669       718.126         23.543       687.807         53.862    

  Overige overheidsbijdragen 
 

       14.656         11.880           2.776         12.612           2.044    

  Overige baten 
  

       23.829           2.500         21.329         24.450             -621    
  

     
            

  Totaal baten 
  

     780.154       732.506         47.648       724.869         55.285    
  

          
  

  Lasten 
        

  

  Personele lasten 
  

     637.605       600.067         37.538       605.812         31.793    

  Afschrijvingen 
  

       27.276         24.759           2.517         26.805              471    

  Huisvestingslasten 
  

       48.040         47.300              740         46.473           1.567    

  Overige instellingslasten 
  

       97.905         83.700         14.205       106.393          -8.488    
  

     
            

  Totaal lasten 
  

     810.826       755.826         55.000       785.483         25.343    
  

     
            

  Saldo baten en lasten 
  

      -30.672        -23.320          -7.352        -60.614         29.942    
  

          
  

  Financiële baten en lasten 
      

  

  Financiële baten 
  

         2.145           3.090             -945           4.972          -2.827    

  Financiële lasten 
  

           -144              150             -294             -115               -29    
  

     
            

  Totaal financiële baten en lasten 
 

         2.001           3.240          -1.239           4.857          -2.856    
  

     
            

  Nettoresultaat 
  

      -28.671        -20.080          -8.591        -55.757         27.086    
                        

 
Toelichting op de staat van baten en lasten: 
 
Rijksbijdragen OCenW 
De reguliere rijksbijdragen waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. Zowel de personele 
als de materiële vergoedingen waren hoger. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van de 
normbedragen door het hogere leerlingenaantal. In 2016 is voor gemiddeld 153 leerlingen 
personele bekostiging ontvangen, in 2015 voor gemiddeld 149 leerlingen. De vergoeding 
materiële instandhouding was in 2016 gebaseerd op 154 leerlingen en in 2015 op 152 
leerlingen. Die twee leerlingen zorgden ervoor dat de gebouwafhankelijke vergoeding in 2016 
was gebaseerd op 7 groepen/lokalen, in 2015 was de vergoeding gebaseerd op 6 
groepen/lokalen. 
De niet geoormerkte subsidies waren hoger dan begroot door de verhoging van het 
normbedrag voor de prestatiebox. De vergoeding was lager dan in 2015 door het vervallen van 
de aanvullende vergoeding voor het onderwijsondersteunend personeel. 
De vergoeding van het samenwerkingsverband was voorzichtig begroot. De ontvangen 
vergoeding was hoger. Door het hogere leerlingenaantal en door de verhoging van het 
normbedrag was de vergoeding eveneens hoger dan in 2015. 
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Overige overheidsbijdragen 
In 2015 en 2016 zijn gemeentelijke subsidies ontvangen voor de combinatiefunctie en enkele 
incidentele vergoedingen, onder andere wegens het lokaal onderwijsbeleid. Alleen de 
vergoeding voor de combinatiefunctie was begroot. 
 
Overige baten 

In de begroting was nauwelijks rekening gehouden met overige baten. De ontvangen baten 
waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. De hoogste overige baten zijn de zogenaamde 
derdengelden. Dit zijn ouderbijdragen en zendingsgeld. In 2016 ging het om € 18.600, in 2015 
om € 15.500. Zowel de ontvangst als de besteding van dit bedrag was niet begroot. 
Naast deze gelden is leerlinggebonden financiering ontvangen voor leerlingen uit cluster 2. 
Deze vergoeding was hoger dan in 2015. De andere overige baten zijn wat kleinere incidentele 
vergoedingen. 
 
Personele lasten 
De gemiddelde formatieve inzet was in 2016 ongeveer gelijk aan de inzet in 2015. De 
salarislasten in beide jaren waren ongeveer gelijk. De salarislasten waren hoger dan begroot. 
Dit komt door hogere lasten van vervanging voor eigen rekening en door de salarisverhogingen 
die deels pas eind 2015, na het opstellen van de begroting bekend en doorgevoerd werden. 
De niet-salarisgebonden lasten waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. Dit wordt 
veroorzaakt door uitkeringslasten die voor rekening van de vereniging zijn gekomen, door 
hogere nascholingslasten en door hogere lasten bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten waren hoger dan begroot en hoger dan in 2015. In de begroting was 
onvoldoende rekening gehouden met de investeringen in ict en onderwijskundige apparatuur. 
De afschrijvingslasten van de leermiddelen waren lager dan in 2015. De afgeschreven 
materiële vaste activa is niet volledig vervangen. 
 
Huisvestingslasten 
De gerealiseerde huisvestingslasten kwamen goed overeen met de begrote lasten en de lasten 
in 2015. Er zijn geen grote verschillen. 
 
Overige instellingslasten 
De overige lasten waren € 14.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
inzet van de zogenaamde derdengelden. Zoals bij de overige baten is aangegeven, zijn zowel 
de ontvangst als de inzet van deze gelden niet begroot. De administratielasten waren hoger 
dan begroot door niet begrote lasten van juridische ondersteuning. De lasten van de 
inventaris, apparatuur en leermiddelen waren lager dan begroot, met name door lagere lasten 
van de bibliotheek en het klein inventaris.  
De lasten waren € 8.500 lager dan in 2015 door lagere lasten van de leermiddelen en lagere 
buitenschoolse en bijzondere lasten. De verschillen zijn beperkt.  
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Financiële baten en lasten 
De rentebaten waren lager dan begroot en lager dan in 2015. Door de afname van de omvang 
van de liquide middelen in 2016 en lagere rentepercentages, zijn er minder rentebaten 
ontvangen. 
 
 
Investeringen en financieringsbeleid 

Het beleid van de vereniging is erop gericht om investeringen, waarvoor geen bijdragen van 
derden worden ontvangen, met de eigen middelen te bekostigen. Gezien de liquide positie van 
de vereniging is er ook geen noodzaak tot het aantrekken van vreemd vermogen. De 
investeringen van 2016 zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd. 
Aangezien de vereniging het schoolgebouw huurt en daardoor niet verantwoordelijk is voor 
het groot onderhoud aan het gebouw, is de financieringsbehoefte beperkt tot de reguliere 
exploitatielasten en de investeringen in de materiële vaste activa. 
 
Treasuryverslag 

De vereniging heeft begin 2011 een treasury statuut vastgesteld dat voldoet aan de regeling 
beleggen en belenen 2010. In 2016 is het statuut aangepast op basis van de nieuwe regeling 
beleggen, belenen en derivaten. In 2016 is conform het statuut gehandeld. De liquide 
middelen zijn voor het grootste deel ondergebracht bij de Rabobank. De Rabobank heeft een 
A-rating en voldoet daarmee aan de regeling en het eigen statuut. Een klein deel van de liquide 
middelen is ondergebracht bij de ING-bank. In 2015 is een resultaat van 0,3% op de liquide 
middelen behaald, in 2015 was dit 0,8%. 
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Continuïteitsparagraaf 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de vereniging. 

Hiermee willen we een beeld schetsen over de continuïteit van de vereniging. Er is geen 

sprake van majeure investeringen of van volledige doordecentralisatie van de huisvesting. De 

opgenomen meerjarenbegroting heeft betrekking op drie jaar. 

 
Kengetallen 

 
 
Op 1 oktober 2016 waren 9 leerlingen minder ingeschreven dan op 1 oktober 2015. Deze 
daling heeft een grote invloed op de inkomsten in 2017 en 2018. Voor de komende jaren 
wordt een stijging van het leerlingenaantal verwacht naar rond de 150 leerlingen.  
Deze verwachte stijging van het leerlingenaantal maakt dat de formatieve inzet niet hoeft te 
worden verlaagd op basis van het lagere leerlingenaantal op 1 oktober 2016. De komende 
jaren zal de inzet ongeveer gelijk blijven. Er is alleen sprake van een bescheiden verschuiving 
van de leerkrachten naar het ondersteunend personeel. 
 
 
Balans 
 

                

  Activa Realisatie 
31-12-2015 

Realisatie 
31-12-2016 

Prognose 
 31-12-2017 

Prognose 
31-12-2018 

Prognose 
31-12-2019 

  

  
      

  

  Materiële vaste activa 120.489 118.753 94.820 87.142 85.893   
  

 
            

  Totaal vaste activa 120.489 118.753 94.820 87.142 85.893   
  

      
  

  Vorderingen  45.569 40.494 40.494 40.494 40.494   

  Liquide middelen 592.622 578.007 581.019 554.445 538.409   
  

 
            

  Totaal vlottende activa 638.191 618.501 621.513 594.939 578.903   
  

      
  

  Totaal activa 758.680 737.254 716.333 682.081 664.796   

                

  

Realisatie

2015

Realisatie

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Aantal leerlingen per 1 

oktober
154 144 149 152 150

Personele bezetting in fte 

per 31 december

Bestuur / Management 0,63 0,78 0,78 0,78 0,78

Personeel primair proces 8,75 7,82 7,85 7,68 7,69

Ondersteunend personeel 1,82 1,95 2,06 2,06 2,06

Totale personele 

bezetting 11,20 10,55 10,69 10,52 10,53
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  Passiva Realisatie 
31-12-2015 

Realisatie 
31-12-2016 

Prognose 
 31-12-2017 

Prognose 
31-12-2018 

Prognose 
31-12-2019 

  

  
      

  

  Algemene reserve 402.752 376.315 356.919 324.191 308.430   

  Bestemmingsreserves 254.539 252.302 250.778 249.254 247.730   
  

 
            

  Eigen vermogen 657.291 628.617 607.697 573.445 556.160   
  

      
  

  Voorzieningen 6.963 6.223 6.223 6.223 6.223   

  Kortlopende schulden 94.426 102.413 102.413 102.413 102.413   
  

      
  

  Totaal passiva 758.680 737.253 716.333 682.081 664.796   

                

 
De omvang van de balans en het eigen vermogen zal de komende jaren in omvang afnemen. 

Voor de komende jaren worden negatieve resultaten verwacht. Het is een bewuste keuze om 

een deel van het aanwezige kapitaal in te zetten ten behoeve van de verdere verbetering van 

het onderwijs. De daling van het eigen vermogen betreft zowel de algemene reserve als de 

bestemmingsreserves. 

De andere posten aan de passivazijde van de balans zijn in de toekomstbalans niet gewijzigd 

ten opzichte van 31 december 2016. De verwachting is dat de onttrekkingen aan de 

jubileumvoorziening ongeveer gelijk zullen zijn aan de toevoegingen. Dit hangt sterk af van de 

mutaties in het personeelsbestand. Dit worden momenteel niet verwacht. De omvang van 

kortlopende schulden is gelijk gehouden. De omvang op 31  december is een momentopname. 

Deze is sterk afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Dat valt 

nauwelijks te voorspellen. 

 

De waarde van de materiële vaste activa zal de komende jaren dalen. De investeringen zullen 

lager zijn dan de afschrijvingen. Een deel van de materiële vaste activa hoeft niet te worden 

vervangen.  

De omvang van de vorderingen is gelijk gehouden aan het saldo op 31 december 2016. Ook 

hier geldt dat het een momentopname betreft en dat het saldo zeer lastig te voorspellen is. 

De omvang van de liquide middelen zal ondanks de lage investeringen de komende jaren 

dalen. Dit wordt veroorzaakt door de begrote tekorten. Deze post is als sluitpost berekend. 
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Staat van baten en lasten 
                

  
 

Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

  

  
      

  

  Baten        

  
Gebaseerd op Aantal 
leerlingen per 1 oktober 144 153 150 146 150   

          

  Rijksbijdragen OCenW                687.807                 741.669                 726.834                 715.585                 737.182    

  
Overige 
overheidsbijdragen                  12.612                   14.656                     7.500                            -                            -    

  Overige baten                  24.450                   23.829                     8.500                     7.500                     6.500    
               

  Totaal baten                724.869                 780.154                 742.834                 723.085                 743.682    
          

  Lasten        

  Personeelslasten                605.812                 637.605                 608.471                 608.309                 612.968    

  Afschrijvingen                  26.805                   27.276                   26.933                   23.678                   22.649    

  Huisvestingslasten                  46.473                   48.040                   46.650                   46.650                   46.650    

  Overige lasten                106.393                   97.905                   84.550                   81.550                   81.550    
               

  Totaal lasten                785.483                 810.826                 766.604                 760.187                 763.817    
          

  Saldo baten en lasten                -60.614                 -30.672                 -23.770                 -37.102                 -20.135    
          

  
Financiële baten en 
lasten        

  Financiële Baten                    4.972                     2.145                     3.000                     3.000                     3.000    

  Financiële Lasten                     -115                      -144                      -150                      -150                      -150    
               

  
Totaal financiële baten 
en lasten                    4.857                     2.001                     2.850                     2.850                     2.850    

          

  Nettoresultaat                -55.757                 -28.671                 -20.920                 -34.252                 -17.285    
                

 
Onderstaande toelichting op de staat van baten en lasten is slechts een cijfermatige 
toelichting. Voor de inhoudelijke achtergrond wordt verwezen naar het inhoudelijk deel van 
het bestuursverslag. De meerjarenbegroting is op 15 februari 2017 vastgesteld door het 
bestuur. 
 
De begrote rijksbijdrage zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. 
Het lagere leerlingenaantal op 1 oktober 2016 maakt dat de inkomsten in 2017 en 2018 lager 
zullen zijn. Er is rekening gehouden met de jaarlijkse wijziging van de ggl. Er is geen rekening 
gehouden met eventuele aanvullende vergoedingen. 
De gemeentelijke vergoeding is de vergoeding voor de combi-functionaris. Deze regeling zal 
worden beëindigd. Er is alleen voor 2017 nog subsidie begroot. 
De overige baten bestaan uit de leerlinggebonden financiering en een enkele incidentele 
vergoeding. De zogenaamde derdengelden zijn, net zoal in de afgelopen jaren, niet begroot. 
 
De salarislasten zijn begroot op basis van de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. 
De totale personele lasten zijn lager begroot dan de realisatie van 2016. De niet 
salarisgebonden lasten zullen lager zijn. In 2016 waren deze incidenteel hoog door een te 
betalen uitkering, hogere nascholingslasten en hogere lasten bedrijfsgezondheidszorg. 
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De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de in de administratie aanwezige materiële vaste 
activa en de geplande investeringen. De huisvestingslasten zijn op hetzelfde niveau begroot als 
de afgelopen jaren. Er worden op dit gebied geen wijzigingen verwacht. De overige lasten zijn 
lager begroot dan de realisatie van 2016. Dat komt door het niet begroten van de besteding 
van de derdengelden. 
 
De financiële baten zijn lager begroot dan de realisatie van 2016. De baten 2016 waren nog 
niet bekend toen de begroting werd opgesteld.  
 
 
Overige rapportages 
 
Interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
Het bestuur is het bevoegd gezag van één school en maakt daardoor geen gebruik van een 
apart allocatiemodel. De middelen worden daar ingezet waar zij op dat moment, gezien het 
beleid, nodig zijn. Het financiële planningsinstrumentarium bestaat uit meerjarenbegroting en 
een meerjarenformatieplan. De meerjarenbegroting wordt in het najaar opgesteld en betreft 
vijf kalenderjaren. Het bestuursformatieplan wordt in het voorjaar opgesteld en betreft de 
komende vier schooljaren. Via deze planningsinstrumenten worden de financiële risico's in 
beeld gebracht. Op basis hiervan kan worden besloten of aanpassing van het beleid 
noodzakelijk is. 
Het controlinstrumentarium bestaat uit financiële tussenrapportages van het 
administratiekantoor. Op basis van deze rapportages kan worden bepaald of de uitgaven 
conform planning zijn en of bijsturing noodzakelijk is. 
Het financiële plannings- en controlinstrumentarium maakt onderdeel uit van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem. Gezien de omvang van de organisatie is gekozen voor 
een beheersings- en controlesysteem van bescheiden omvang. 
 
 
Risicomanagement 
 
De vereniging kent nog geen gestructureerd risicomanagement. Het risicomanagement bestaat 
uit diverse onderdelen die nog geen geïntegreerd geheel vormen. Het komen tot 
gestructureerd risicomanagement is één van de doelstellingen voor de komende jaren. Hierbij 
zal de vereniging zich oriënteren op de diverse modellen die beschikbaar zijn en kijken welk 
model het beste past bij de vereniging en de uitgangspunten van de vereniging. 
 
Als belangrijkste risico's waar geen invloed op kan worden uitgeoefend worden gezien: 
- de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het leerlingenaantal op 1 oktober 2016 was 9 

leerlingen lager dan op 1 oktober 2015. Er was een daling verwacht, maar een veel 
kleinere daling. Een dergelijke daling heeft een grote impact op de inkomsten van de 
vereniging. Aangezien het lastig blijkt te zijn om een kloppende prognose op te stellen, 
maakt dat het lastig is om voor langere tijd vooruit te kijken. Gezien de nieuwe 
regelgeving betreffende de rddf-plaatsing, is het wel nodig om verder vooruit te kijken. 
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- de Wet werk en zekerheid moet er onder andere voor zorgen dat werknemers eerder 
een vaste baan krijgen i.p.v. een opvolging van tijdelijke contracten. Voor de school kan 
dit betekenen dat leerkrachten die regelmatig invallen een vaste aanstelling moeten 
krijgen terwijl daar de financiële middelen voor ontbreken. Hierdoor kan het 
noodzakelijk worden om met steeds andere invallers te gaan werken, wat de kwaliteit 
van het onderwijs niet ten goede zal komen. 

- de komende jaren hoeft gezien de leeftijden van het personeel geen natuurlijk verloop 
door pensionering te worden verwacht. Landelijk gezien mag veel natuurlijk verloop 
door pensionering worden verwacht. Voor de komende jaren wordt schaarste op de 
arbeidsmarkt verwacht. Dit geeft het risico dat leerkrachten makkelijker elders een 
benoeming kunnen krijgen waardoor er verloop is, dat moet worden opgevangen in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin. Het risico is dat dat natuurlijk verloop niet kan worden 
opgevangen, doordat bijvoorbeeld voor bepaalde groepen moeilijker goede 
leerkrachten kunnen worden gevonden 
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Kengetallen 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalistiefactor, 
weerstandsvermogen en de huisvestingratio vermelden wij onderstaand de kengetallen: 
 
Solvabiliteit 
 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus 
inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op 
langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen 
 

Kengetal 2016: 86,0% 

Kengetal 2015: 86,6% 

 
Definitie2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 
 

Kengetal 2016: 86,8% 

Kengetal 2015: 87,6% 

 
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 86,8,6% van het totale vermogen uit eigen 
vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 13,2% van het 
totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de vermogenspositie van de vereniging goed is. De vereniging is duidelijk in 
staat om aan haar verplichtingen op langere termijn te kunnen voldoen. De onderwijsinspectie 
hanteert een signaleringswaarde van minimaal 30% (definitie 2). 
 
Liquiditeit 
 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. 
 
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en 
voorraden) en de kortlopende schulden. 
 

Kengetal 2016: 6,38 

Kengetal 2015: 8,76 

 
De liquiditeitsratio geeft aan dat 6,38 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende 
schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog 
te betalen posten en de overlopende passiva. De vereniging heeft op 31 december 2016 de 
beschikking over € 578.007 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 47.494 openstaan aan 
nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan 
worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te 
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weten € 98.060. De liquiditeitspositie van de vereniging is hierdoor goed te noemen. In 
bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 
verplichtingen. De onderwijsinspectie hanteert thans een signaleringswaarde van minimaal 
0,75. 
 
 
Rentabiliteit 
 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in 
relatie tot de totale baten. 
 
Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
 

Kengetal 2016: -0,22% 

Kengetal 2015: -0,76% 

 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het 
uiteindelijke resultaat. De vereniging heeft van de totale opbrengsten, te weten € 789.299, een 
negatief resultaat behaald van € 17.318. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die 
wordt ontvangen, € 0,02 wordt ingeteerd op de reserves. De onderwijsinspectie hanteert 
thans een signaleringswaarde van – 10% voor één jaar en 0% voor 3 jaar. 
 
Kapitalisatiefactor 
 
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of 
onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 
vervulling van hun taken. 
 
Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen 
en terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
 

Kengetal 2016: 100,0% 

Kengetal 2015: 92,7% 

 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde meer voor de kapitalisatiefactor. In 
2015 werd uitgegaan van maximaal 60% voor de kleine besturen waar de vereniging toe 
behoort. 
In bovenstaande berekening is het privaat vermogen meegenomen in de berekening van de 
kapitalisatiefactor. In onderstaande berekening is de kapitalisatiefactor gecorrigeerd voor het 
privaat vermogen. 
 

Kengetal 2016: 61,1% 

Kengetal 2015: 65,5% 
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Weerstandsvermogen 
 
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere 
bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. 
 
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
 

Kengetal 2016: 81,1%% 

Kengetal 2015: 90,4% 

 
Er zijn meerdere definities voor het weerstandsvermogen. In deze definitie wordt de rol van 
het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. Bij 
toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 
functioneren van de planning- en controlcyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het 
opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende 
weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 
De inspectie hanteert voor het weerstandsvermogen een signaleringswaarde van minimaal 
5%. 
 
Huisvestingsratio 
 
Het nieuwe kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting 
en de totale lasten (inclusief financiële lasten). 
 
Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld 
door som van de totale lasten (inclusief financiële lasten). 
 

Kengetal 2016: 6,0% 

Kengetal 2015: 6,2% 

 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van maximaal 10%. 
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Jaarrekening 2016

31032 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar, te Hoornaar

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen

en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in

euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling 

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie 

en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden 

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings- afschrijvings- activerings-

termijn percentage grens

in maanden per jaar in €

Gebouwen

Permanent 480 2,5 500

Semi-permanent 240 5 500

Noodlokalen 120 10 500

Installaties

Verwarming 180 6,67 500

Alarm 120 10 500

Lift 180 6,7

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureaus 240 5 500

Stoelen 120 10 500

Kasten 240 5 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur 60 20 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5 500

Garderobe 240 5 500

Terreininventaris 180 6,7 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Digitaal schoolbord 120 10 500

Kopieerapparatuur 60 20 500

Audio/video installatie 60 20 500

Beamer 60 20 500

Projectiemiddelen 60 20 500

ICT

Servers 48 25 500

Netwerk 120 10 500

Computers 48 25 500

Printers 48 25 500

Software 48 25 500

Telefooncentrale 120 10 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 500

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 500

Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de

vordering.

Liquide middelen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het

bestuur is aangebracht.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

2.339      

249.963  

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Dekking van de 

afschrijvingslasten van 

de materiële vaste activa 

uit de nulmeting.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Formele beperking, ontstaan bij 

de invoering van de 

lumpsumbekostiging.

Dekking van de 

eventuele tekorten op het 

private deel van de 

exploitatie.

- Algemene reserve privaat Alleen verwerking van het 

resultaat van het private deel 

van de exploitatie.

- Reserve nulmeting
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Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag  is middelloon

·        er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 

met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Leasing

Operationele leasing

Bij de Vereniging kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de 

voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de Vereniging ligt.

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 

basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten

en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door

het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Versie: concept / 21 maart 2017 39



Jaarrekening 2016

31032 / Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar, te Hoornaar

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 

het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Vereniging heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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(na verwerking resultaatbestemming)

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 118.753 120.489

Totaal vaste activa 118.753 120.489

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 40.494 45.569

1.2.4 Liquide middelen 578.007 592.622

Totaal vlottende activa 618.501 638.191

TOTAAL ACTIVA 737.254 758.680

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 628.618 657.291

2.2 Voorzieningen 6.223 6.963

2.4 Kortlopende schulden 102.413 94.426

TOTAAL PASSIVA 737.254 758.680

Aanpassing balansgegevens per 1 januari 2016

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2015

Er zijn geen aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016.
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€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 741.669 718.126 687.807

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 14.656 11.880 12.612

3.5 Overige baten 23.829 2.500 24.450

Totaal baten 780.154 732.506 724.869

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 637.605 600.067 605.812

4.2 Afschrijvingen 27.276 24.759 26.805

4.3 Huisvestingslasten 48.040 47.300 46.473

4.4 Overige lasten 97.905 83.700 106.393

Totaal lasten 810.826 755.826 785.483

Saldo baten en lasten * -30.672 -23.320 -60.614

6.1 Financiële baten 2.145 3.090 4.972

6.2 Financiële lasten -144 150 -115

Saldo financiële baten en lasten 2.001 3.240 4.857

Nettoresultaat * -28.671 -20.080 -55.757

*(- is negatief)

2016 Begroot 2016 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -30.672 -60.613

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 27.276 26.805

- Mutaties voorzieningen -740 -1.039

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 5.075 5.807

- Kortlopende schulden 7.987 17.658

39.598 49.231

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 2.145 4.972

Betaalde interest -144 -115

2.001 4.857

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.927 -6.525

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -25.540 -6.763

-25.540 -6.763

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -25.540 -6.763

Mutatie liquide middelen -14.615 -13.287

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 592.622 605.909

Mutatie boekjaar liquide middelen -14.615 -13.287

Stand liquide middelen per  31-12 578.007 592.622

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

€ € € € € € € € €

1.1.2.1 Gebouwen 3.544 1.871 1.673 - - 236 3.544 2.107 1.437

1.1.2.2 Terreinen 25.968 13.396 12.572 - - 1.731 25.968 15.127 10.841

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 244.969 164.609 80.361 14.235 - 18.927 259.204 183.536 75.669

1.1.2.4 Overige materiële 

vaste activa 118.521 92.638 25.883 11.305 - 6.382 129.826 99.020 30.806

Totaal Materiële vaste 

activa 393.002 272.514 120.489 25.540 - 27.276 418.542 299.790 118.753

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 36.662 35.940

1.2.2.3 Gemeenten en GR's - 228

1.2.2.10 Overige vorderingen 282 3.974

Subtotaal vorderingen 36.944 40.142

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 1.480 455

1.2.2.14 Te ontvangen interest 2.070 4.972

Overlopende activa 3.550 5.427

Totaal Vorderingen 40.494 45.569

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 578.007 592.622

Totaal liquide middelen 578.007 592.622

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Materiële vaste activa

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

1.1.2
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1 Groepsvermogen 657.292 -28.674 - 628.618

Totaal Eigen vermogen 657.292 -28.674 - 628.618

2.1.1 Groepsvermogen Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 402.753 -26.437 - 376.316

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 3.427 -1.088 - 2.339

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 251.112 -1.149 - 249.963

Totaal Groepsvermogen 657.292 -28.674 - 628.618

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 3.427 -1.088 - 2.339

Totaal bestemmingsreserves publiek 3.427 -1.088 - 2.339

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 

 01-01-2016

Resultaat

2016

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 251.112 -1.149 - 249.963

Totaal bestemmingsreserves privaat 251.112 -1.149 - 249.963

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 

2016 Vrijval 2016

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2016

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 

< 1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 6.963 1.026 1.766 - - 6.223 - 991 5.232

Totaal 

Voorzieningen 6.963 1.026 1.766 - - 6.223 - 991 5.232

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 

2016 Vrijval 2016

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2016

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 

< 1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-voorziening

6.963 1.026 1.766 - - 6.223 - 991 5.232

Totaal personele 

voorzieningen 6.963 1.026 1.766 - - 6.223 - 991 5.232

* bij netto contante waarde

Passiva
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 6.047 3.013

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 26.138 29.448

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 5.255 6.019

2.4.12 Overige kortlopende schulden 46.854 37.983

Subtotaal kortlopende schulden 84.294 76.463

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 16.952 17.956

2.4.18 Rente 13 7

2.4.19 Overige overlopende passiva 1.154 -

Overlopende passiva 18.119 17.963

Totaal Kortlopende schulden 102.413 94.426

Overige kortlopende schulden

Overige overlopende passiva

31-12-2016 31-12-2015

Hierin zitten de salarissen 13e maand, de nog te besteden schoolgelden en de nog door te storten gelden subsidie/huur aan SOHG.

Betreft nog te betalen 2e termijn DVE controle jaarrekening 2016.
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Leverancier

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Stichting Onderwijshuisvesting 1-12-2015 30-11-2017 36 3.660    43.917    40.258      -          -        40.258   

Giessenlanden                 

2 ISO groep / BNP Paribas Leasing Solutions 1-1-2012 31-12-2017 72 403       6.333      4.835        -          -        4.835     

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

VERANTWOORDING SUBSIDIES
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 703.149 690.731 650.139

Totaal Rijksbijdrage OCW 703.149 690.731 650.139

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 15.514 12.395 17.991

Totaal overige subsidies OCW 15.514 12.395 17.991

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 23.006 15.000 19.677

Totaal Rijksbijdragen 741.669 718.126 687.807

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 

- subsidies 14.656 11.880 12.612

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 14.656 11.880 12.612

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.5 Ouderbijdragen 210 - 667

3.5.6.2 Opbrengsten overige geldstromen 18.603 - 15.468

(schoolgeld en zending)

3.5.6.2 LGF-gelden - - 3.970

3.5.6.2 Premiedifferentiatie 1.557 - 1.440

3.5.6.2 Overige 3.459 2.500 2.905

Totaal overige baten 23.829 2.500 24.450

Totaal baten 780.154 732.506 724.869

2016

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015Begroot 2016

Begroot 2016

2016

2015

2015Begroot 20162016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 462.592 581.067 453.508

4.1.1.2.1 Sociale lasten 67.441 - 59.581

4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds 14.685 - 17.726

4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds 25.648 - 25.970

4.1.1.3 Pensioenpremies 48.879 - 50.438

Totaal lonen en salarissen 619.245 581.067 607.223

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.026 - -1.039

4.1.2.3 Overig 37.593 19.000 17.030

Totaal overige personele lasten 38.619 19.000 15.991

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 10.900 - 2.916

4.1.3.3 Overige uitkeringen 9.359 - 14.486

Af: Uitkeringen 20.259 - 17.402

Totaal personele lasten 637.605 600.067 605.812

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 11 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 11).

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2016 (2015: 0).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 21 in 2016 (2015: 20).

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 1.968 1.967 1.968

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 18.926 16.998 17.486

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 6.382 5.793 7.351

Totaal afschrijvingen 27.276 24.758 26.805

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 45.270 44.000 42.002

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 536 - -

4.3.4 Energie en water - 500 1.887

4.3.5 Schoonmaakkosten 2.103 2.500 2.394

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 131 300 190

Totaal huisvestingslasten 48.040 47.300 46.473

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015

2015Begroot 20162016
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 21.786 19.000 19.370

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 1.344 2.000 1.291

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 2.201 2.300 2.325

4.4.1.4 Kantoorartikelen - 200 -

Totaal administratie- en beheerslasten 25.331 23.500 22.986

4.4.2.1 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 28.054 30.500 30.739

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek 2.832 3.500 2.705

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 30.886 34.000 33.444

4.4.4.1 Wervingskosten 913 300 -

4.4.4.2 Representatiekosten 318 250 209

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 945 750 764

4.4.4.5 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 4.859 7.000 10.133

4.4.4.7 Contributies 1.377 500 1.348

4.4.4.8 Abonnementen 560 900 701

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad - 500 575

4.4.4.10 Verzekeringen 288 1.000 284

4.4.4.11 Kantinekosten 1.598 1.500 1.743

4.4.4.11 Uitgaven overige geldstromen 18.813 - 16.135

(schoolgeld en zending)

4.4.4.11 Overige 28 1.000 4.355

4.4.4.12 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 6.733 7.000 7.694

4.4.4.13 Toetsen en testen 1.101 500 1.334

4.4.4.14 Culturele vorming 4.155 5.000 4.688

Totaal overige 41.688 26.200 49.963

Totaal overige lasten 97.905 83.700 106.393

In het boekjaar zijn de volgende bedragen 

aan accountantshonoraria (reeds 

onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het 

2015

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 2.303 2.500 2.331

2.303 2.500 2.331

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de Vereniging zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Totaal Lasten 810.826 755.825 785.483

Saldo baten en lasten * -30.672 -23.319 -60.614

Begroot 2016

2016

2015

Begroot 2016

2016
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 2015

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.145 3.090 4.972

Totaal financiële baten 2.145 3.090 4.972

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten -144 150 -115

Totaal financiële lasten -144 150 -115

Nettoresultaat * -28.671 -20.079 -55.757

*- is negatief

2016 Begroot 2016
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Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code

Juridische Statutaire activi-

Statutaire naam vorm 2016 zetel teiten

Samenwerkingsverband Driegang Stichting Gorinchem 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN

De aard van de verbondenheid met de samenwerkingsverbanden is dat door de schoolbesturen gezamenlijk vorm 

wordt gegeven aan een stelsel waarbij sprake is van een flexibele inrichting van de speciale onderwijszorg, waardoor 

besturen en scholen in staat zijn aan de zorgplicht te voldoen. De samenwerkingsverbanden hebben zorgmiddelen 

betaald aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar. 
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2016

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 106.000€        

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De 

WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de 

norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te 

weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze 

complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van 

toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef Mevrouw Mevrouw

Voorletters W.I. G.J.

Tussenvoegsel

Achternaam Ros-Boele Mulder-Blom

Functie(s) directeur directeur

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-09

Afloop functie in verslagjaar 09-08 31-12

Taakomvang (fte) 0,65 0,78

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                            25.843                            12.820 

Belastbare onkostenvergoeding                                     -                                     - 

Beloning betaalbaar op termijn                              2.967                              1.683 

Subtotaal bezoldiging                            28.810                            14.503 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                     -                                     - 

Totale bezoldiging                            28.810                            14.503 

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum                            68.895                            83.170 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 0,63

Beloning in voorgaand verslagjaar                            38.638 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar                                 182 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar                              4.938 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                            43.758                                     - 

Ontslaguitkering 2016

Niet van toepassing

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling 

en gewezen topfunctionaris

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de functievervulling.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aanhef Mevrouw Mevrouw Mevrouw De heer De heer Mevrouw De heer

Voorletters J. R. N.J. A.W.B. R.P. A.I.J. K.

Tussenvoegsel den de van van van

Achternaam Breejen-

Verspuij Jong

Versteeg-

Vermeulen Mulder Hoorne Drenth Kalkeren

Functiecategorie Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar

01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2016

Beloning - - - - - - -

Belastbare onkostenvergoeding

- - - - - - -

Beloning betaalbaar op termijn - - - - - - -

Subtotaal bezoldiging - - - - - - -

Onverschuldigd betaald bedrag 

bezoldiging - - - - - - -

Totale bezoldiging - - - - - - -

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum 10.600 15.900 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600

Motivering overschrijding 

bezoldigingsnorm

Toelichting overschrijding 

bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand 

verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie voorgaand 

verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning in voorgaand 

verslagjaar - - - - - - -

Belastbare onkostenvergoeding 

in voorgaand verslagjaar

- - - - - - -

Beloning betaalbaar op termijn in 

voorgaand verslagjaar - - - - - - -

Totale bezoldiging in voorgaand 

verslagjaar                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Ontslaguitkering 2016

Niet van toepassing

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.
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ONDERTEKENING

Plaats, datum

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar

Bestuur,

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar

Statutaire adres Dirk IV-plein 33, 4223 NJ  Hoornaar

Statutaire vestigingsplaats Hoornaar
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OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Een eventueel batig saldo en eventuele bezittingen komen ten goede aan door de algemene vergadering vast te

stellen doeleinden, welke zoveel mogelijk aansluiten bij de aard en de doelstelling van de vereniging.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -26.437

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -1.088

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek -1.088

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -1.149

Totaal bestemmingsreserves privaat -1.149

Totaal bestemmingsreserves -2.237

Totaal resultaat -28.674

Resultaat 2016

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0183-511577

E-mailadres:

BRIN-nummers: 04MB Chr.Basisschool "Samen op Weg"

J. den Breejen-Verspuij

jeanette.ed@gmail.com

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0183-589205

Dirk IV-plein 33, 4223 NJ  Hoornaar

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Hoornaar

31032

info@cbssamenopweg.nl

www.cbssamenopweg.nl
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BIJLAGEN
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OCW-BIJLAGE

1.5.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2016 2016 31-12-2016

€ € € €

Personeel 2016-2017 762862-3 489.294 203.872 169.068 34.805

Prestatiebox PO 2016-2017 754213-1 19.834 8.264 6.406 1.858

Totaal OCW 509.127 212.136 175.474 36.662
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