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Voorwoord
We kijken terug op een bijzonder jaar. Eind 2019 zijn we voor het eerst geconfronteerd met een
nieuw virus, COVID-19. Kort na de voorjaarsvakantie werd de eerste lockdown een feit en
moesten alle scholen dicht. Het team heeft alle zeilen bijgezet om de kinderen op afstand les te
geven, ondersteund door de reeds beschikbare digitale middelen. Onder de gegeven
omstandigheden hebben de kinderen met ondersteuning van hun ouders/familie/begeleiders,
er het beste van gemaakt en er weer (nieuwe) digitale vaardigheden mee ontwikkeld.
In september is onze school, directie en bestuur door de inspectie van het onderwijs digitaal
beoordeeld. Dit verkorte onderzoek is goed verlopen en we krijgen in schooljaar 2021/2022 of
het jaar daarop een regulier uitgebreid onderzoek van de onderwijsinspectie.
Voor de komende jaren zien we met name een uitdaging om het aantal leerlingen zoveel
mogelijk op ‘peil’ te houden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er weinig/minder peuters
in de regio zijn dan in voorgaande jaren. Om zoveel mogelijk nieuwe leerlingen aan te trekken,
houden we vast aan de missie en visie en zullen we deze verder uitdragen. Daarnaast hebben
we meer focus op de externe communicatie, waarvan de nieuwe website en de daaraan
gekoppelde social media een eerste belangrijke stap is.
Financieel zijn we een gezonde vereniging en zetten we in op verdere vergroening en
duurzaamheid. In dat kader zijn in 2020 zonnepanelen op het schooldak geplaatst. De
komende jaren staan investeringen in opleidingen voor de medewerkers alsook nieuwe
lesmaterialen op de agenda. De jaarplannen en bijbehorende investeringen zijn besproken met
de Medezeggenschapsraad en Raad van toezicht en door beiden goedgekeurd.
Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van Neutraal Bijzondere
Basisschool Oudendijk. Het bestuursverslag bestaat uit drie onderdelen. Hoofdstuk één bevat
algemene informatie over onze school en het bestuur, hoofdstuk twee gaat in op de resultaten
van het gevoerde beleid en tot slot een toelichting op de financiën in hoofdstuk 3.
Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen en/of
opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.

W.F. (Wilfred) den Hartog, Voorzitter bestuur BS Oudendijk
Woudrichem, maart 2021
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1. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie
Contactgegevens
Basisschool Oudendijk, formeel Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van een
Neutraal Bijzondere School te Oudendijk is op 15 mei 1934 opgericht en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40271511.
Onze school bestaat uit één schoollocatie. U kunt ons als volgt bereiken:
Ons bestuursnummer is: brin 05WT
Onze correspondentiegegevens zijn:
Oudendijk 62a
4285 WL Woudrichem
Telefoon: 0183-303 349
Website: www.bsoudendijk.nl
E-mail: info@bsoudendijk.nl
Scholen op de kaart: BS Oudendijk - scholenopdekaart.nl
Contactpersoon
Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit verslag willen reageren, dan kunt u contact
opnemen met Wilfred den Hartog, voorzitter via voorzitter@bsoudendijk.nl.
Bestuur
De vereniging heeft een eigen bestuur, welke de verantwoordelijkheid draagt voor de wijze
waarop de school functioneert. Zij stelt voor de kerntaken het beleid vast. Zij bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs, benoemt en ontslaat personeel, beheert het gebouw, faciliteiten en
de financiën. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Het
verenigingsbestuur bestaat uit vijf leden, waarvan drie leden het dagelijks bestuur vormen. Zij
verrichten hun taken op vrijwillige basis. Het bestuur komt maandelijks bijeen.
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De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020 was als volgt:
Naam

Functie

Nevenfuncties (betaald en

Aandachtsgebied en/of
commissies

Dhr. W. F. (Wilfred) den Hartog

Dagelijks bestuurslid

Lid Bestuur Stichting
AVENTO (goed doel)
CEO Organ Assist

Voorzitter en personeelszaken

Mevr. A.H. (Mirjam) Wintermans

Dagelijks bestuurslid

Adviseur concerncontrol
Cello

Secretaris

Dhr. J. (Johan) van der Stelt

Dagelijks bestuurslid

Accon avm Adviseurs en
Accountants - Directeur
Advies / AA-accountant

Penningmeester

Dhr. W.G. (Wouter) van Hiele

Bestuurslid

ICT Systems & Service
Manager Trust
International

ICT en Huisvesting

Mevr. C. (Chantal) Korterik

Bestuurslid

Scrum Master ABN Amro

Onderwijs en communicatie

onbetaald)

De dagelijkse leiding van de school heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie. De directrice
is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en rapporteert over de voortgang van
uitvoeringsbesluiten en doet verslag van belanghebbende zaken aan het bestuur. Tevens vindt
toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders.
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Naam

Functie

Nevenfuncties (betaald en

Aandachtsgebied en/of
commissies

Mevr. C.A.M. (Carien) van Till

Directrice

Bestuur Lions Club van
Heusden en Altena.

Dagelijkse leiding school

onbetaald)

Organisatiestructuur

Onderwijs en
onderwijs ondersteunend
personeel
Staf

secretarieel / administratief
extern administratiekantoor
huishoudelijk

Directie

Kinder Meedenk Raad

Ouders

Medezeggenschapsraad

Verenigingsbestuur

Raad van Toezicht

Intern toezicht
Naast het verenigingsbestuur hebben we ook een zelfstandig functionerende Raad van
Toezicht, volgens het “two-tier model”. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en
adviseert en ondersteunt het bestuur op diverse beleidsterreinen. De Raad van Toezicht
bestaat uit drie leden, welke bekend zijn met en betrokken zijn bij de school en de omgeving
ervan.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld in
het reglement Raad van Toezicht. Twee maal per jaar vergadert de Raad van Toezicht met het
verenigingsbestuur.
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De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020 was als volgt:
Naam

Functie

Nevenfuncties (betaald

Aandachtsgebied

Dhr. M.G. (Marc) Romijn

Voorzitter

Radioloog
Coaching artsen voor
BKW en VVAA
Veteranenzorg KCT
MinDef

Onderwijskundige,
bestuurlijke en
personele zaken

Dhr. A.A. (Arjens) van Gammeren

Secretaris

Zelfstandig ondernemer
Quasar - Giessen
Voorzitter
Visserijmuseum

Huisvesting en
duurzaamheid

Dhr. B. (Bas) Vroegh

Penningmeester

Zelfstandig adviseur
pensioensector

Financiën

en onbetaald)

BIJLAGE
Hier kunt u het jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht downloaden.
BS Oudendijk - RvT jaarverslag 2020

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap
Wij zien medezeggenschap als kans om samen te werken met verschillende geledingen,
ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad bestaat altijd uit vier personen, twee
ouders en twee leerkrachten. De directeur is als vijfde adviserende lid toegevoegd en als
zodanig, indien nodig, aanwezig op vergaderingen. Tevens treedt de directie op als
intermediair tussen bestuur en medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad heeft een adviserende stem, dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij
behartigt de belangen van de leerlingen, hun ouders en het onderwijzend personeel. Dit doet zij
onder andere voor de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van
leerlingen, taken van het personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en
regels op het gebied van gezondheid en veiligheid.
Verder behoort het organiseren van een Kinder Meedenk Raad tot de taken van de
medezeggenschapsraad.
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De samenstelling van de medezeggenschapsraad per 31 december 2020 was als volgt:
Naam

Functie

Dhr. A. Dekker

Voorzitter uit oudergeleding

Dhr. W. Jetten

lid uit oudergeleding

Mevr. M. Buijk - van Rooij

lid uit personeelsgeleding

Mevr. A. Booij - Albada

lid uit personeelsgeleding

BIJLAGE
Het jaarverslag van de MR kunt u hier downloaden.
BS Oudendijk - jaarverslag MR 2020

Horizontale dialoog en verbonden partijen
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Organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de vorm van de (horizontale) dialoog
of samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Kinderen

zijn onze leerlingen en hebben ook een stem over schoolse zaken in
de Kinder Meedenk Raad.

Directie

Is aanwezig bij vergaderingen; bestuur ondersteunt directie op basis
van vraag/kennis binnen een portefeuille. Nauwe samenwerking.

Personeel

In contact zijn op verschillende momenten in het jaar met name
gericht op onderhouden van de relatie en het vertrouwen.

Medezeggenschapsraad

Woont drie maal per jaar de vergadering bij en oefent daarin haar
taken uit: adviseren over of instemmen met beleid. Daarnaast ruimte
voor een dialoog over vragen die MR heeft.

Raad van Toezicht

Onafhankelijk orgaan welke bestuur controleert en adviseert

Ouders / verzorgers

Bestuur bestaat ook uit ouders. Contact met ouders is laagdrempelig,
maar bestuursleden worden weinig in hun functie aangesproken.
Ouders zijn vaak ook leden van de vereniging en tijdens ALV legt
bestuur verantwoording af over gevoerde beleid.

Ouderraad

vanuit de ouders een praktische bijdrage leveren aan het goed
functioneren van de school door het ondersteunen en organiseren
van allerlei schoolactiviteiten

Samenwerkingsverband Driegang 2816

Hier kunnen wij terecht voor: scholing, arrangementen,
voorzieningen, begeleiding door ambulante begeleiders,
onderwijsassistenten, advies van orthopedagogen, preventieve
leerlingbesprekingen en alles rondom zorg voor de leerlingen.
Daarnaast zijn er overleggen die het bestuur kan bijwonen om mee
te praten over (toekomstig) beleid. Contacten zijn verder met name
op schoolniveau.

VBS

Wij zijn lid van het VBS en wij kunnen bij hen terecht voor advies,
scholing, beleidstrajecten en vragen over alle zaken die onderwijs en
bestuur raken. Directie neemt deel aan een netwerk in Midden
Nederland om ervaringen en kennis te delen.

PO-raad

Niet veel direct contact. Zij geven veel informatie over ontwikkelingen
in het onderwijs, bieden scholingsmogelijkheden voor zowel
individuele bestuursleden als trajecten voor het hele bestuur.

Gemeente Altena

Samenwerking op gebied van VVE-beleid, huisvesting, zwemlessen,
inhuur van sportcoaches, overleg in de kern Oudendijk, gemeentelijke
voorzieningen en verder zijn er vergaderingen op bestuurs- en
directieniveau. Regelmatig contact.

Bibliotheek
CultuurPunt Altena

Ondersteuning op het gebied van taal, lezen en cultuur. Op
schoolniveau regelmatig contact.

Ministerie OCW

Geen contact. Zij levert informatie over wet- en regelgeving en
ontwikkelingen en wij leveren van onze kant verplichte informatie
aan.

Onderwijsinspectie

Vierjaarlijkse onderzoeken, regel- en wetgeving, verstrekker van veel
informatie. Weinig direct contact.

Administratiekantoor

Ondersteuning op alles wat met personeels- en financieel beleid te
maken heeft. Daarnaast ook scholing voor directie. Nauw en
frequent contact.

Collega PO en VO
scholen

Contacten zijn op directieniveau. Met PO-scholen tijdens de
directieoverleggen van de gemeente en op individuele basis bij
vragen over beleid of leerlingen.
VO-scholen: overdracht van leerlingen groep 8. Directie heeft goede
contacten en bezoekt de scholen ook als er activiteiten zijn.

Kinderopvangorganisaties

Goede en frequente samenwerking met name met de directie. Eén
partij verzorgt bij ons op school de TSO.

Klachtenbehandeling
10

Het afgelopen jaar hebben wij geen klachten ontvangen.
VERWIJZING
Hier kunt u het klachtenbeleid van BS Oudendijk downloaden.
BS Oudendijk - Klachtenbeleid (onderwijs)

Juridische structuur
De rechtspersoon is een vereniging.

Governance
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd met betrekking
tot professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden in het primair
onderwijs. BS Oudendijk volgt deze code.
In het afgelopen jaar zijn geen ontwikkelingen geweest op het gebied van governance.

Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair
onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn
verschillende manieren om te zorgen voor die functiescheiding.
Ons bestuurlijk model gaat uit van een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht.

Code goed bestuur
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond
professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.
Het bestuur handhaaft de code goed bestuur. We wijken hier niet vanaf.
VERWIJZING
Het Managementstatuut van BS Oudendijk kunt u hier downloaden.
BS Oudendijk - managementstatuut
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1.2 Profiel
Missie, visie en kernactiviteiten
Visie
In de snel veranderende samenleving heeft ieder kind recht op een volwaardig
onderwijsprogramma dat op het niveau van de leerling aandacht besteedt aan zowel kennis,
vaardigheden en competenties.
Onze visie sluit aan bij de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden: een totaalpakket dat
samen met de zaakvakken in de basis aandacht besteedt aan het verbinden van de
kernvakken aan de vaardigheden, die nodig zijn om in de huidige en toekomstige samenleving
optimaal te kunnen functioneren.
Missie
Onze school bereidt leerlingen voor op de samenleving door onderwijs op maat aan te bieden,
waarbij de kernvakken hand in hand gaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
dialoog wordt gezocht tussen onderwijsaanbod en de actualiteiten van de maatschappij.
Onze leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om zich op een prettige en motiverende manier
maximaal te ontwikkelen op de gebieden kennis, vaardigheden en competenties.
Kernactiviteiten van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop de school functioneert. Zij stelt voor de
kerntaken het beleid vast. Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, benoemt en ontslaat
personeel, beheert het gebouw, faciliteiten en de financiën.
Strategisch beleidsplan
We hebben een strategisch schoolplan waarin plannen en doelen voor komende jaren uiteen
zijn gezet. Er is in de zin des woords geen strategisch beleidsplan. In 2020 is het bestuur met
begeleiding van de PO-raad, in de vorm van het ROOK traject, gestart met het opstellen van
een strategisch beleidsplan. We verwachten het strategisch beleidsplan in 2021 af te ronden.
Onze belangrijkste speerpunten zijn:
- veilige en inspirerende leer- en werkomgeving, bijvoorbeeld nieuwe tafels en stoelen,
scholing van het team;
- uitdragen identiteit van school versterken;
- verduurzaming van gebouw en terrein;
- professionalisering van het bestuur, mede door het ROOK traject van de PO-raad.
VERWIJZING
Ons strategisch schoolplan kunt u hier downloaden.
BS Oudendijk - strategisch schoolplan
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Toegankelijkheid & toelating
Elk kind is welkom op onze school voor het volgen van basisonderwijs. Je kind inschrijven voor
onze school betekent dat je als ouder / vertegenwoordiger onze uitgangspunten onderschrijft.
Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, evenals kinderen die in Oudendijk
wonen, plaatsen we altijd. En verder werken we op volgorde van inschrijving.
We zijn een kleine school, wat betekent dat we een beperkt aantal leerlingen kunnen toelaten.
Momenteel is onze maximale capaciteit nog niet in zicht en hebben wij in enkele groepen
ruimte om nieuwe leerlingen aan te nemen.
Kinderen die binnen zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden, plaatsen we pas na
de zomervakantie. Dit omdat we aan het eind van het schooljaar beperkte mogelijkheden
hebben om nieuwe leerlingen een goede start mee te geven. Voor kinderen die binnen drie
weken na de zomervakantie de leeftijd van vier jaar bereiken, geldt dat zij na overleg met de
ouders, al gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar mee mogen doen.
Toelating leerling van een andere school
Een leerling van een andere school, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing of huidige
school welke niet passend is, plaatsen we ook. Wel is plaatsing afhankelijk van de specifieke
situatie van de leerling.
Betreft het een leerling met specifieke problematiek, waardoor deze niet op de huidige school
kan of wil blijven, dan heeft onze school een aantal zwaarwegende factoren op basis waarvan
de directie en het team bespreken in hoeverre wij de leerling voor de resterende
basisschoolperiode passend onderwijs kunnen bieden. Uiteraard doen wij dit in goed overleg
met de huidige school van de leerling. De factoren die wij meenemen in onze besluitvorming
zijn:
- klassengrootte;
- aantal leerlingen in de groep met een gedrags- en/of leerprobleem;
- groepssamenstelling en groepsdynamiek;
- capaciteiten van de leerkracht.
Wij zijn van mening dat zowel de groep waar de leerling in komt, als de leerling zelf recht heeft
op een goede schooltijd en goed onderwijs. Als we dat kunnen garanderen plaatsen we de
leerling. Denken we dat niet te kunnen garanderen, dan is het voor alle partijen niet goed,
misschien zelfs onwenselijk, om de leerling te plaatsen.
Leerlingen zonder een specifieke leer- of gedragsproblematiek plaatsen we, als daar in de
betreffende groep ruimte voor is. Dit doen we in overleg met de huidige school en na een
gesprek met de ouders / vertegenwoordigers.
Toelating leerling met een handicap
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Wij staan ook open voor leerlingen die zonder extra begeleiding geen basisonderwijs kunnen
volgen. Net als voor onze overige leerlingen hebben wij als school, en bestuur, een zorgplicht.
We zijn verplicht aan al onze leerlingen passend onderwijs te bieden.
Het schoolondersteuningsplan (SOP) is een belangrijk document voor onze school. Het is een
document dat de behoefte aan en mogelijkheden van ondersteuning in kaart brengt, ofwel een
profielschets. Op basis hiervan inventariseren we welke expertise we eventueel moeten
ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing van) leerkrachten. Het
samenwerkingsverband legt de profielen van alle deelnemende scholen bij elkaar, om te
beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod biedt.
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2. Verantwoording van het beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
Onder onderwijskwaliteit verstaan wij onderwijs dat recht doet aan de missie en visie: de
kinderen krijgen een aanbod dat zo passend mogelijk en zo breed mogelijk is. Naast aandacht
voor een goede basis in rekenen, taal, lezen en spelling, is het zeker zo belangrijk dat kinderen
sociaal vaardig zijn, zichzelf kennen, kennis hebben van en inzicht hebben in de wereld om hen
heen en met (zelf)vertrouwen in de wereld staan.
● Onderwijskwaliteit omvat alles wat binnen ons bereik ligt en wat wij als school doen om
bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfbewuste, sociale mensen die hun
talenten zo optimaal weten te benutten. Door deze kwaliteit te leveren, realiseren wij
onze missie en visie.
In de kern gaat het hierbij om het realiseren van een kwaliteitscultuur en dit vraagt een
houding die aansluit bij de leerbehoeften van onze leerlingen.
Het bestuur is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat:
1. ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen,
doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgen passend bij het kind;
2. de scholen adequate opbrengsten halen;
3. de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid
van de samenleving (burgerschap);
4. dat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen waardoor zij hun bijdrage
aan deze processen kunnen leveren;
5. de middelen op een effectieve en verantwoorde wijze worden ingezet om de
doelen te bereiken.
●

Onderwijskwaliteit moet zichtbaar/meetbaar zijn in de volgende aspecten:
○ de onderwijsresultaten in de domeinen kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming;
○ een doelmatig en beredeneerd onderwijsproces;
○ het schoolklimaat (sociale veiligheid);
○ kwaliteitsmanagement (faciliteiten, personeelsbeleid, bestuurlijk handelen,
doorgaande lijn in de organisatie);
○ financieel beheer: doelmatigheid.
Kwaliteit is niet uitsluitend af te meten aan (hoge)cijfers en/of percentages er zijn
immers kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die elk een eigen gewenst resultaat
kennen. Dan kan een cijfer of percentage zijn, maar ook bijvoorbeeld een verandering in
gedrag. Het gaat wel altijd om het gesprek over de behaalde resultaten.
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●

Het bestuur werkt cyclisch aan de onderwijskwaliteit op basis van de PDCA-cyclus:
○ Plan: omschrijven van de huidige situatie, ontwikkelen van beleid, stellen van
doelen en plannen van activiteiten om de gewenste resultaten te bereiken.
○ Do: uitvoeren van plannen en activiteiten
○ Check: meten, resultaten bestuderen en nagaan of gestelde doelen zijn bereikt.
○ Act: analyse van gegevens, bevindingen in relatie tot gestelde doelen en
vervolgens bijstellen en nieuw actieplan opstellen of borgen en consolideren.
Om de regie op onderwijskwaliteit te versterken neemt het bestuur deel aan het
ROOK-traject van de PO-Raad. Onder leiding van een externe wordt dieper i
ingegaan op de volgende domeinen met bijbehorende vragen:
● Definiëren: Hoe definiëren we onze onderwijskwaliteit?
● Zicht hebben: Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit?
● Werken aan: Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit?
● Verantwoorden: Hoe verantwoorden we ons over onderwijskwaliteit?

●

Met de volgende instrumenten wordt verantwoording afgelegd:
○ Parnassys/LVS: ouders en inspectie;
○ Informatie DUO: ouders, inspectie, RvT, MR, VO, OCW, gemeente;
○ Tevredenheidsenquêtes: ouders, inspectie, RvT, MR;
○ Jaarverslag: ouders, inspectie, RvT, MR, VO, OCW, gemeente;
○ Vensters: ouders, inspectie, RvT, MR, OCW, gemeente.

VERWIJZING
Ons kwaliteitsbeleid kunt u hier downloaden
BS Oudendijk - (onderwijs)kwaliteitsbeleid
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Doelen en resultaten
De doelen voor een periode van vier jaar die in het schoolplan staan, worden jaarlijks
uitgewerkt in een schooljaarplan.
Enkele doelen waaraan gewerkt wordt/is:
Groen = Doel is gehaald
Blauw = Proces loopt nog
Rood = Doel wordt of is niet gehaald
1. Beleidsterrein Visie op leren:
Leren leren: ons uiteindelijke doel is motivatie en eigenaarschap bij de kinderen te
vergroten, maar daarvoor is eerst nodig dat de kinderen leren Leren. Dit gaat om
gedrag dat de leerkrachten de kinderen moeten aanleren. Hiertoe heeft het team een
scholingstraject met het CED gevolgd. Zij zijn bekend met de leerlijn leren leren, er is een
schoolstandaard opgesteld, doelen voor een bepaalde periode zijn vastgelegd in
groepsplannen en kinderen zijn aan de verschillende arrangementen toegekend.
De doelen van het scholingstraject leren leren zijn behaald.
2. Beleidsterrein Visie op ontwikkeling:
● 21e eeuwse vaardigheden: dit zijn vaardigheden die kinderen nodig zullen
hebben in de toekomstige maatschappij. Onbewust deden wij al veel aan deze
vaardigheden, zij maken onderdeel uit van het aanbod en didactiek, maar
bewustwording van welke vaardigheden expliciet aan bod komen was
noodzakelijk om kinderen hierin te kunnen begeleiden. Hiervoor is kennis van de
leerlijn nodig, maar daarin ook beredeneerde keuzes kunnen maken. Hieraan is
aandacht besteed door iedere vaardigheid per bouw te bespreken en de
aspecten die wij belangrijk vinden of die nog extra aandacht verdienen, vast te
leggen. Deze doelen worden expliciet opgenomen in ons cultuuronderwijs,
waarna de stap van transfer naar het totale onderwijsaanbod moet volgen.
Inmiddels zijn 6 vaardigheden bekeken en besproken en zijn doelen hieruit
opgenomen in het aanbod van cultuurprojecten die vervolgens na afloop van het
project worden geëvalueerd.
Dit is een proces dat de komende jaren nog aandacht zal krijgen.
Door de schoolsluiting hebben helaas niet alle projecten doorgang kunnen
vinden.
Dit proces loopt nog.
● Cultuuronderwijs: het team heeft vorig jaar scholing gehad over de opbouw van
het cultuuronderwijs volgens de stappen van het creatieve proces. Doel was om
deze wijze van werken te consolideren.
Activiteiten worden gekoppeld aan kerndoelen, waardoor een doorgaande
leerlijn ontstaat. Cultuuronderwijs wordt altijd aangeboden binnen een project,
waarin MI, 21e eeuwse vaardigheden, techniek en integratie met andere vakken
aan bod komen. Alles (planning, uitvoering en evaluatie/reflectie) wordt
vastgelegd op een projectformulier. Dit is de eenduidige schoolbrede wijze van
werken geworden.
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Om de ontwikkeling van de leerlingen op de opgestelde creatieve doelen, is een
eigen meetinstrument ontwikkeld.
Dit doel is behaald.
3. Visie op maatschappelijke positionering:
● Burgerschap: er is een beleidsplan geschreven waarin doelen, visie en
doorgaande lijn staan verwoord. Daaraan gekoppeld is een werkdocument
opgesteld waarop leerkrachten hun activiteiten moeten vastleggen bij het
daarbij passende domein en leerinhouden. Dit wordt tweejaarlijks binnen het
team besproken.
Dit doel is behaald.
4. Visie op resultaat:
● Onderwijsresultaten die passend zijn bij onze populatie, waarbij rekening moet
worden gehouden met alle extra zorg die aan een relatief grote groep leerlingen
moet worden gegeven. Dit doel hebben wij niet kunnen behalen, door de
schoolsluiting in het voorjaar en het daardoor niet doorgaan van de Eindtoets.
Wij hebben wel de E-toetsen afgenomen (Cito) om een beeld te hebben van de
effecten van de schoolsluiting. Wij hebben geconstateerd dat met name in de
groepen 5 t/m 8 enkele leerlingen zwakker hebben gepresteerd dan wij van hen
mogen verwachten. Na een goede analyse van de resultaten en met inzet van de
RT-er en OA’s, hopen wij de daling van de resultaten weer ten goede te kunnen
keren, hetgeen bij de M-toetsen in januari 2021 al enigszins zichtbaar zou
moeten zijn.
Een extra aandachtspunt zijn de resultaten voor rekenen & wiskunde. Deze laten
een dalende lijn zien en er is kritisch gekeken naar het onderwijs. Inzet op
basisvaardigheden zoals automatiseren en memoriseren is gestart. Hiervoor is
het toets- en oefenprogramma Bareka aangeschaft en daarnaast is er iedere
rekenles veel aandacht voor dit aspect van het rekenonderwijs. Volgend jaar zal
een nieuwe rekenmethode worden aangeschaft, waaraan wij in ieder de eisen
stellen dat deze ambitieus is en intensiever aandacht heeft voor de doelen van
de leerlijn in het rekenonderwijs.
Dit hele proces loopt nog.
●
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In het jaar 2020 hebben we gedurende geruime tijd te maken gehad met een
volledige gevolgd door een gedeeltelijke schoolsluiting i.v.m. COVID-19. Dit heeft
uiteraard invloed gehad op het proces om doelen te behalen.
De doelen ten tijde van de schoolsluiting waren:
● zicht hebben op de (zorg)leerlingen;
● leerlingen zoveel als mogelijk voorzien van devices om afstand op
onderwijs mogelijk te maken voor alle leerlingen;
● noodopvang bieden;
● zorgleerlingen daar waar mogelijk naar school halen;
● het onderwijsproces zoveel mogelijk door laten gaan en dat voornamelijk
voor de vakken (begrijpend)lezen, rekenen, taal en spelling;

goede communicatie met ouders over leerproces en zorgen die leven;
groepssfeer zoveel als mogelijk in stand houden;
goede contacten met gemeente en kinderopvang;
inzet van digitale middelen om een zo volwaardig mogelijk leeromgeving
en leeraanbod voor de kinderen te realiseren.
Deze doelen zijn behaald.
●
●
●
●

Toekomstige ontwikkelingen
Door de schoolsluiting in het voorjaar van 2020 i.v.m. COVID-19 en de onzekerheid over de
pandemie en mogelijke maatregelen die het onderwijs raken, is het onzeker of alle gestelde
doelen gehaald zullen kunnen worden. De doelen zullen ambitieus blijven, de lat moet hoog
liggen, anders doe je geen recht aan de leerlingen en hun talenten, maar er zal rekening
moeten worden gehouden met het feit dat het lastiger zal blijken te zijn om de doelen te halen.
Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten verwijzen wij naar scholenopdekaart.nl.
In 2020 is geen Eindtoets afgenomen.
Internationalisering
Er is geen beleid op het thema internationalisering. Internationalisering zit wel in het huidige
curriculum, zoals de thema’s van de Kinderboekenweek, de acties voor een goed doel, de
methodes voor wereldoriëntatie en losse projecten binnen klassen over verschillende
onderwerpen zoals klimaatverandering, onderzoek naar een bepaald land etc.
Inspectie
In het najaar is het vierjaarlijks onderzoek compact uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende
school die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken.
Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in
schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.
Ook is er een themaonderzoek geweest: kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie. De
resultaten hiervan vormen deels input voor ‘De staat van het Onderwijs’, een rapport van de
onderwijsinspectie over het functioneren van het onderwijsstelsel in een jaar.

VERWIJZING
Het inspectierapport kunt u hier downloaden
BS Oudendijk - inspectierapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen
compacte variant
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Visitatie
Er heeft tijdens het verslagjaar geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.
Passend onderwijs
De middelen uit de lumpsum en die vanuit het SWV zijn besteed aan:
● het werken aan het basisniveau (de doelen zijn onder andere opgenomen in ons SOP);
● het uitvoeren van de individuele arrangementen;
● scholing van individuele leerkrachten en/of het hele team, passend bij de doelen in het
school(jaar)plan of afspraken die gemaakt zijn over de eigen ontwikkeling;
● de talentontwikkeling (Maatklas): middelen, materialen en een gespecialiseerde
leerkracht die iedere week een dag het onderwijs voor de Maatklas verzorgt;
● Ruimte in de formatie, waardoor binnen de school een RT-er aanwezig is.
De doelen worden vastgesteld in samenspraak met de directie en daardoor indirect ook met
het team.

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Beleidsvoornemen is om middels natuurlijk verloop het team te verjongen. Daarmee resulteert
dit voornemen op dit moment niet in een concreet doel. De reden dat dit voornemen is
opgenomen heeft naast dat we verjonging een verrijking vinden voor de formatie (nieuwe
inzichten, 21st century skills, laatste leermethodieken,etc) ook een financieel element doordat
verjonging de personeelslasten kan drukken.
Toekomstige ontwikkelingen
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er krapte is m.b.t het aanbod van leerkrachten.
Tot op heden zijn we altijd in staat gebleken tijdelijke uitval op te vangen. We hebben toegang
tot een zeer beperkt aantal tijdelijke vervangers, maar dit is geen zekerheid voor de toekomst.
Dit vraagt van bestuur en directie om anders na te denken over hoe dit te organiseren. Er
ontstaan vragen zoals: 'Hoe gaan we om met de realiteit dat er niet altijd een vervangende
leerkracht beschikbaar is? Dat vacatures niet of niet direct ingevuld kunnen worden? Er is
ruimte in de huidige formatie om (kleine) tekorten op te vangen, maar dat kan niet structureel
en heeft gelijk effect op de extra zaken die we aanbieden (bijvoorbeeld de Maatklas). De
digitalisering van middelen en lesgeven op afstand biedt wel deels uitkomst om tekort op te
vangen.
Uitkeringen na ontslag
Dit verslagjaar zijn er geen uitkeringen geweest gerelateerd aan ontslag.
Goed personeelsbeleid, waaronder veel eigen verantwoordelijkheid in een professionele
werkomgeving met veel mogelijkheden voor ontwikkeling moeten er voor zorgen dat mensen
graag bij onze school werken en blijven werken.
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Aanpak werkdruk
Wij hebben om de nodige extra ondersteuning aan onze zorgleerlingen te kunnen bieden extra
OA-uren ingekocht bij het SWV.
Om de leerkrachten te ontlasten en iets meer tijd te geven voor de werkzaamheden en om
kwalitatief goed bewegingsonderwijs te bieden, is een sportcoach via de gemeente ingehuurd.
De doelen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de directie en het indirect met het team.
Aan de school zijn in het kader van werkdrukvermindering van overheidswege gelden
toegekend.
● Voor schooljaar 2019-2020: 114 leerlingen a € 220,08 = € 25.089
(2020: 7/12 deel € 14.635);
● Voor schooljaar 2020-2021: 113 leerlingen a € 243,86 = € 27.556
(2020: 5/12 deel € 11.482);
Een totaalbedrag voor 2020 van € 26.117 te besteden.

Bestedingscategorie

Besteed bedrag
(kalenderjaar)

Toelichting

Personeel

€ 7.089

Salariskosten werkdrukvermindering OOP

Overige personele kosten

€ 1.697

Inhuur derden (sportcoach)

Overige personele lasten

€ 18.700

TOTAAL

€ 27.486

Kosten werkdrukvermindering

Prestatiebox
Het bestuur heeft jaarlijks overleg met de directie van de school over de inzet van de gelden
van de prestatiebox. De keuze dit jaar is (wederom) gemaakt om sterk in te zetten op
deskundigheidsbevordering van het personeel in het kader van verhogen van
leerlingopbrengsten en het bieden van zorg voor zowel kinderen die aan de onderkant als aan
de bovenkant presteren. Hiervoor zijn naast de middelen uit de prestatiebox ook eigen
middelen ingezet.
Naast het volgen van individuele scholing, is er ook een training gevolgd door het hele team om
bovengenoemde doelen te bereiken.
Ook in 2020 is naast aandacht voor de opbrengsten ook aandacht besteed aan het verder
professionaliseren van het aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen, zowel binnen als buiten
de groep, differentiatie in werkvormen, het verder ontwikkelen en verdiepen van het
cultuuraanbod onder andere door aansluiting en integratie te zoeken met het totale
onderwijsaanbod, en het analyseren van de resultaten en borgen van handelings- en
opbrengstgericht werken. Deze lijn uit voorgaande jaren is doorgezet, waarbij ook aandacht is
besteed aan allerlei factoren en processen die van invloed zijn op het leerproces van kinderen,
zoals de executieve functies en het leren leren.
Er zijn verschillende remediërende middelen en materialen aangeschaft om de verschillende
niveaus in de kernvakken en daarbuiten passend aanbod te kunnen bieden. Dankzij de
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prestatiebox heeft de school bovendien verschillende leermiddelen en –materialen kunnen
aanschaffen om gericht en gedifferentieerd te kunnen werken aan de verschillende doelen voor
leerlingen. Alle uitgaven sluiten aan bij onderwijskundige ontwikkelingen.
De school heeft cultuur hoog in het vaandel. Dit jaar zijn er middelen aangeschaft om het
cultuuraanbod en –beleid verder vorm en inhoud te geven. Vanwege covid-19 heeft de school
verder niet veel (extern) kunnen doen.
Wel is onder begeleiding van professionele ondersteuning een eindfilm met groep 8
geproduceerd als jaarafsluiting.
De directie heeft in het kader van haar directietaken scholing gevolgd om aan haar
herregistratieverplichting te voldoen en daarnaast nog individuele scholing ten behoeve van
zowel de professionele kwaliteit van de school als het onderwijs dat geboden wordt.
Strategisch personeelsbeleid
Bovenal willen we passend onderwijs bieden voor onze kinderen in lijn met onze visie: op maat
naar de toekomst. Om dit te waarborgen hebben we als doel om de kennis van de leerkrachten
en directie te waarborgen en uit te breiden. In het budget zijn daarom voor de komende jaren
cursussen en opleidingen opgenomen, bovenop de in de CAO vastgestelde budgetten.
Daarnaast is bewust gekozen voor extra formatie om recht te doen aan de onderwijskundige
visie zoals het onderwijs op maat bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben zowel aan
de boven- als aan de onderkant.
Personeelsbeleid komt tot stand door dialoog van bestuur met directie. Directie heeft de
dialoog met het team en de individuele leerkrachten. Deels wordt dit georganiseerd en is het
gestructureerd in bijvoorbeeld directie-bestuur overleggen, teamvergaderingen. Bij het
uitvoeren van het personeelsbeleid zijn wij niet alleen intern gericht, maar hebben wij zeker
oog voor en is er daar waar mogelijk samenwerking met externe partijen die op verschillende
manieren bij de school betrokken zijn.
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
De school bestaat uit het hoofdgebouw, het monumentale bijgebouw (kleutergebouw) en een
groen speelplein met speelvoorzieningen. Het hoofdgebouw en het schoolplein zijn juridisch
eigendom van het schoolbestuur en het bijgebouw is eigendom van de stichting STOW.
Bijgebouw
Het bijgebouw betreft een rijksmonument en de instandhouding is geregeld in een
bruikleenovereenkomst die de Stichting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem (STOW) en het
schoolbestuur in 2017 zijn overeengekomen en ook door de gemeente is goedgekeurd. In grote
lijnen komt het erop neer dat de stichting verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud en het
schoolbestuur voor het binnenonderhoud.
Meerjareninvesteringsplan
Jaarlijks wordt het meerjareninvesteringsplan (Mjop) tegen het licht gehouden en zo nodig
geactualiseerd en zichtbaar in het meerjarenonderhoudsplan opgevoerd.
Overheveling buitenonderhoud
Op 1 januari 2015 is het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair
onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Met ingang van deze
datum worden alle financiële middelen voor het onderhoud vanuit het Rijk aan het
schoolbestuur toegekend.
Integraal Huisvestingsplan schoolgebouwen (IHP)
Het gemeentebestuur heeft een IHP opgesteld waarin de gemeente haar beleid vaststelt voor
de middellange en lange termijn voor wat betreft renovatie en vernieuwing van de
schoolgebouwen. De resultaten hiervan zijn met ons gedeeld. Vanwege de 20 jaar
levensduurverlengende renovatie die wij in 2018 heeft het IHP geen consequenties voor onze
school.
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Doelen en resultaten
Doel

Toelichting

Resultaat

Duurzaamheid verbeteren

Waar mogelijk duurzaamheid van
onderhoud en gebouwen verbeteren.

Verlichting bijgebouw is vervangen door
LED lampen; Op het hoofdgebouw zijn
zonnepanelen geplaatst met als doel 0 op
de meter.

Actualiseren van de leeromgeving
van de kinderen

Vernieuwen van meubilair en
digiborden in de klassen 3 t/m 8.
Vernieuwing laptops en
chromebooks.

Alle leerlingsetjes en meubilair van de
leerkrachten in het hoofdgebouw zijn in
2020 vervangen. De oude setjes zijn
gedoneerd aan een goed doel. In deze
klassen zijn ook de digibord/projector
combinaties vervangen door interactieve
digiborden. De laptops van het team zijn
vernieuwd en er zijn nieuwe chromebooks
aangeschaft (uitbreiding).

Ouderparticipatie

Om onderhoudskosten te beperken
proberen we kleine onderhoudstaken
zoveel mogelijk samen met ouders te
doen.

Er wordt tweemaal per jaar een
klussenochtend georganiseerd, daarnaast
worden de buitenramen viermaal per jaar
door ouders gezeemd. Het blijkt steeds
moeilijker om hiervoor voldoende ouders
te mobiliseren.
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Toekomstige ontwikkelingen
Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan (Mjop) wordt jaarlijks beoordeeld welke
onderhoudsposten uitgevoerd en welke uitgesteld kunnen worden. Om de kwaliteit van dit
onderhoud te blijven waarborgen zal vanaf 2021 het meerjarenonderhoudsplan opgesteld
worden in samenwerking met ingenieurs van adviesbureau Lakerveld. Daarnaast verwachten
we, gezien het feit dat wij steeds minder ouders voor onderhoudstaken kunnen mobiliseren, de
komende jaren meer onderhoudstaken aan gebouw en schoolplein te moeten uitbesteden. Er is
in de begroting rekening gehouden met hogere kosten voor onderhoud.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Er wordt steeds meer aandacht besteedt aan duurzaamheid. Dit jaar zijn alle lampen in het
bijgebouw vervangen door LED lampen. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst met als
doel nul op de meter. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
onderdeel van het huisvestingsbeleid en zullen ook bij toekomstige projecten als doel worden
meegenomen.

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
De doelen voor een periode van vier jaar die in het schoolplan staan, worden jaarlijks
uitgewerkt in een schooljaarplan. De doelen die het bestuur heeft gesteld ten aanzien van het
financieel beleid zijn:
1. Bewaken van gezonde financiële situatie:
We behouden graag continuïteit in onze unieke school en zorgen blijvend voor een
financieel gezonde organisatie die uiteraard wel op is gericht om zoveel mogelijk
financiële middelen in te zetten ten behoeve van kwalitatief goed primair onderwijs.
De school heeft een ruim vermogen dat binnen de landelijke normen en
signaleringsgrenzen blijft. Hierbij houden we rekening met de financieringsbehoefte om
de materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen/in stand te houden.
Daarnaast behouden we een bufferfunctie (gebaseerd op de risico-analyse in 2.5) om
tegenvallers in de exploitatie te kunnen opvangen;
2. Vergroten financieel inzicht op bestuursniveau:
De school maakt bij de financiële gang van zaken gebruik van een administratiekantoor
gespecialiseerd in de financiële ondersteuning van onderwijsinstellingen. Indien nodig
kan het administratiekantoor ook ondersteuning bieden op het gebied van personeel en
arbeid en fiscale zaken. Het bestuur en directeur zijn middels maandelijkse
nieuwsbrieven van onder andere het administratiekantoor, de vereniging VBS en de
PO-raad goed op de hoogte van ontwikkelingen op financieel gebied. In samenwerking
met administratiekantoor en directeur wordt jaarlijks een (meerjaren)begroting
opgesteld. Binnen het bestuur wordt de realisatie van hetgeen in jaarbegroting
opgenomen periodiek door middel van managementrapportages toezicht op gehouden.
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De financiële administratie is webbased en derhalve op elk moment en vanaf elke
plaats toegankelijk. De directeur en penningmeester is gedurende het jaar middels
internet in staat de in- en uitgaande geldstromen nauwkeurig te monitoren.
De minimale afwijkingen tussen de begroting versus realisatie over 2020 zijn een
afgeleide dat het bestuur grip heeft op hetgeen vooraf gesteld. De vervolgstap hierin is
om als bestuur zodanig te managen dat de beschikbare middelen de doelstellingen op
organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze worden behaald.

Opstellen begroting
De begroting wordt beleidsrijk opgesteld, dat wil zeggen ‘eerst kiezen dan delen’, en opgesteld
in samenspraak met directie, toezichthouder (RvT) en medezeggenschapsraad (MR). Het
strategisch schoolplannen de afgeleide school jaarplannen zijn leidend daarna volgt dus pas
het begrotingsproces.
In principe is het financieel beleid gericht op een sluitende exploitatie. De baten en lasten zijn
dan in evenwicht. De rentabiliteit bedraagt dan nul procent (rentabiliteit =exploitatie resultaat
gedeeld door de baten).

Toekomstige ontwikkelingen
In de meerjarenbegroting is te zien dat de gemaakte strategische keuzes (extra investeren in
kwaliteit van het onderwijs) zal leiden tot een niet sluitende jaarlijkse exploitatie over de
komende jaren. Wij zijn op basis van het strategisch schoolplan overtuigd dat de extra
investeringen op korte termijn zullen bijdrage aan de continuïteit van onze school en voldoen
aan hogere kwaliteit van het primaire onderwijs.
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Treasury
De vereniging heeft een treasurystatuut laten opstellen dat voldoet aan het treasurybeleid met
betrekking tot beleggen en belenen. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk
rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen
in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van financiële middelen. In de
praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door ‘slechts’ gebruik te maken van
(internet)spaarrekeningen. In 2020 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen
beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal.
VERWIJZING
Ons treasurystatuut kunt u hier downloaden
BS Oudendijk - treasurystatuut

Coronacrisis
COVID-19 heeft een grote impact op onze samenleving, onze school, het team, de ouders en
natuurlijk onze kinderen.
Gezien onze gezonde financiële situatie, hebben we geen maatregelen hoeven te treffen in het
lopende jaar m.b.t. uitgave en/of investeringen. Voor onze meerjarenbegroting is geen
aanpassing gemaakt. We hebben zelfs gemeend een aantal ICT investeringen
(vervanging/extra laptops) naar voren te halen, gezien we denken dat online/op afstand
lesgeven iets is wat zal blijven, ook als COVID-19 ‘onder controle’ is.
Onderwijsachterstandenmiddelen
Als éénpitter kunnen wij de ontvangen onderwijsachterstandsmiddelen direct inzetten en is
verdeling niet noodzakelijk. Onze schoolweging (schoolscore CBS) voor schooljaar 2019/2020
is 26,67. De verantwoording van de ontvangen middelen is als volgt:
●

●

●
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Wij komen tot besteding van deze middelen na overleg met directeur en team. Welke
zorg is nodig en welke middelen en/of materialen kunnen worden ingezet voor deze
zorg;
De middelen zijn ingezet voor extra inzet van personeel en scholing. Personeel: het
aanhouden van ruimte om een RT-er in te zetten en deze FTE's niet voor de groep in te
zetten. Scholing: het volgen van cursussen over lees-, taal- en rekenonderwijs;
De reden dat gekozen is voor extra inzet van personeel is tijd vrijmaken om buiten de
klas en op individuele basis of in kleine groepjes preteaching of verlengde instructie te
geven, of stof die nog niet (goed) wordt beheerst te remediëren. De inzet van scholing
om expertise en kennis te vergroten om kinderen te kunnen helpen en begeleiden.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Intern risicobeheersingssysteem
Het interne risico- en controlesysteem op het niveau van onderwijs, personeel en partnerschap
is beschreven in 2.1 Onderwijs en kwaliteit.
Voor de bedrijfsvoering is een goed werkende Planning- en Control cyclus (P&C-cyclus) de
belangrijkste interne beheersingsmaatregel.
De P&C-cyclus is een jaarlijkse cyclus die we doorlopen en bestaat uit:
• de meerjarenbegroting;
• de personele formatie van het nieuwe schooljaar;
• de tussentijdse kwartaalrapportages;
• het jaarverslag.
Middels bestuursvergaderingen en de bestuurlijke kalender zorgen we ervoor dat onderwerpen
en de daarmee eventuele risico’s aan bod komen. Elk bestuurslid heeft één (of meerdere)
portefeuilles en is daarmee verantwoordelijk voor de identificatie, mitigatie en controle van
eventuele risico gebieden.
Diverse personen en gremia zijn betrokken bij de P&C-cyclus.
De Raad van Toezicht (RvT) wordt periodiek op de hoogte gehouden van de
gang van zaken door middel van de gesprekken met het bestuur onder andere met betrekking
tot kwartaalrapportages en het jaarverslag.
De begroting, de meerjarenbegroting en het jaarverslag worden ter advies/goedkeuring
aan de MR en RvT voorgelegd.
Interne beheersing
Monitoring en de naleving vindt plaats door het externe administratiekantoor Groenendijk,
onder meer door het uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en
procedures.
Aanbevelingen externe accountant en overige partijen
Het Bestuur en de directie wordt door de externe accountant (van Ree)
geadviseerd/gecontroleerd.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
- dalende leerlingaantallen
- Demografische ontwikkelingen laten zien dat er de komende tijd minder kinderen
zijn in het gebied welke we als school voorzien. Om zoveel mogelijk nieuwe
kinderen naar onze school te trekken is een activiteit opgezet om de marketing
en communicatie te versterken. Naast ‘mond op mond’ reclame moeten de
nieuwe website en nieuwsberichten zorgen voor een groter bereik. De
meerjarenprognose is defensief ingezet met betrekking tot het leerlingen aantal.
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Mochten er minder leerlingen komen dan voorzien, dan is er genoeg financiële
ruimte om dit op te vangen.
personele bezetting
- Onverwachte ziekte/uitval is met het huidige algemene lerarentekort een zorg. Er
zijn genoeg financiële middelen (ie. eigen middelen en vervangingsfonds) ter
beschikking om tijdelijke inval te voorzien, maar of er (geschikte) invallers zullen
zijn is niet te voorspellen. Er is ruimte in de huidige formatie om uitval op te
vangen, maar dat gaat dan ten koste van de ‘op maat’ visie. In het uiterste geval
kunnen tijdelijk klassen/lessen worden gecombineerd.

Maximale
impact per
risico

Kans dat risico
zich voordoet

Berekende
verwachte
impact

Leerlingenprognoses zijn niet juist.

Max. € 25.000

2

€ 2.500

Dalende leerlingaantallen

Max. € 50.000

3

€ 12.500

Onzekerheden omtrent de hoogte en het moment van
ontvangst van de te ontvangen rijksbijdragen

Max. € 50.000

3

€ 12.500

Onvoldoende financiële middelen aanwezig voor
uitvoering buitenonderhoud door de decentralisatie van
het buitenonderhoud

Max. € 50.000

2

€ 5.000

Risico

Kans
1. Zeer onwaarschijnlijk
< 5%
2. Onwaarschijnlijk
5% <> 10%
3. Waarschijnlijk
10% <> 25%
4. Meer dan waarschijnlijk25% <> 50%
5. Zeer waarschijnlijk
50% <> 100%
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3. Verantwoording van de financiën
Dit laatste hoofdstuk verantwoord de financiële staat van BS Oudendijk. De eerste paragraaf
gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van
de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie
van BS Oudendijk aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Per 1 oktober

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

114

113

102

105

102

Aantal leerlingen

In bovenstaande tabel zien we een verwachte afname in aantal leerlingen de komende jaren.
Deze krimp wordt grotendeels veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. Uiteraard
kunnen wij deze demografische ontwikkelingen niet beïnvloeden. We kunnen wel ons
marktaandeel veiligstellen, dan wel vergroten door te blijven streven naar hoge kwaliteit van
ons onderwijs (zie ook het Kwaliteitsbeleid onder hoofdstuk 2.1 Onderwijs & Kwaliteit) en
investeren in goede externe communicatie over ons onderwijs, zodat we gezinnen al op jonge
leeftijd aan ons kunnen binden. Uiteraard moeten we vanuit financiële overwegingen middels
strategisch personeelsbeleid en bedrijfsvoering blijvend anticiperen op de leerlingontwikkeling.
FTE
Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Bestuur / management

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Onderwijzend personeel

5,15

4,86

4,86

4,86

4,86

Ondersteunend personeel

0,63

0,59

0,59

0,59

0,59

Aantal FTE

De ontwikkeling van het aantal FTE’s zal naar verwachting de komende jaren stabiel blijven in
tegenstelling tot een afname van het aantal leerlingen. Voor 2019 was circa één FTE extra
inzetbaar en voor 2020 is met name door het inzetten van (tijdelijke) werkdrukmiddelen het
hogere aantal leerlingen opgevangen. In de begroting voor komende jaren ligt de inzet van het
aantal FTE’s op het niveau dat past bij het aantal leerlingen.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten

De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar t.o.v. de
begroting is:
● De ontvangen rijksbijdragen zijn ca. € 16.000,- hoger dan begroot. Ten opzichte van de
verwachte vastgestelde bedragen zijn met name de vergoedingen (lumpsum) voor
personeel. geïndexeerd in 2020;
● De personele lasten zijn ca. € 23.000,- hoger dan begroot. De definitieve vaststelling
van de nieuwe CAO heeft op 11 december 2019 plaatsgevonden; na opstellen van de
begroting 2020 en resulterende in hogere lasten dan verwacht;
● De huisvestingslasten zijn ca. € 14.000,- hoger dan begroot door een hogere dotatie
onderhoudsvoorziening. Na opstellen begroting heeft herbeoordeling van de
onderhoudsvoorziening de jaarlijkse dotatie doen stijgen, omdat met name de inzet van
werkzaamheden door derden meer wordt verwacht;
● De overige instellingslasten zijn ca. € 18.000,- lager dan begroot. Naast de annulering
van het schoolkamp door het coronavirus (COVID-19) zijn ook minimale lasten besteed
aan vieringen feestdagen, afsluiting schooljaar en overige ouderraad activiteiten.
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De verklaring voor de belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar t.o.v. het
voorgaande schooljaar is:
● De ontvangen rijksbijdragen zijn ca. € 21.000,- hoger dan vorig jaar. De
leerlingenaantallen laten slechts een daling van één leerling zien. De stijging heeft met
name betrekking op hogere vergoedingen voor personeel ter dekking van de stijging
van de personele lasten door de CAO loonsverhogingen;
● De personele lasten zijn ca. € 49.000,- gestegen t.o.v. vorig jaar door de CAOloonsverhoging van zowel een procentuele stijging van 4,5% als eenmalige uitkeringen.
Het aantal FTE’s is met ca. één FTE afgenomen. Daarnaast is ca. € 10.000,- meer
uitgegeven aan nascholing en kosten schoolbegeleiding in het kader van besteding van
extra werkdrukmiddelen.
De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn:
● Een verwachte daling van het aantal leerlingen van ca. 10 leerlingen zullen de te
ontvangen rijksbijdragen doen verlagen;
● De verwachte lasten zullen komende jaren, behoudens prijscompensaties, stabiel blijven;
● De gedane ontwikkelingen c.q. activiteiten op gevoerd beleid van de afgelopen jaren zullen
voldoende moeten zijn om de leerlingenaantallen weer te doen toenemen, ondanks de
verwachte daling voor de komende jaren door met name demografische ontwikkelingen.
Balans in meerjarig perspectief

De belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar zijn:
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● De stijging van materiële vaste activa van ca. € 32.000,- ten opzichte van vorig jaar,
doordat meer is geïnvesteerd (in zonnepanelen, meubilair en digiborden) dan in totaal aan
afschrijvingen de activa is gedaald;
● Een stijging van ca. € 50.000,- aan liquide middelen met name door het behalen van een
positief saldo aan baten en lasten over 2020;
● Het eigen vermogen is eveneens gestegen door de toevoeging van het positieve resultaat
aan baten en lasten 2020 aan de reserves;
● De onderhoudsvoorziening is gestegen met ca. € 36.000,- door een hogere dotatie toe te
voegen ten opzichte van de daadwerkelijke vervangingen.

De (toekomstige) belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn:
● De materiële vaste activa zullen jaarlijks met ca. € 30.000,- afnemen. Dit voorziet met
name in het afschrijven op de gedane renovatie van het hoofdgebouw in 2018,
waarvoor geen vervangingsinvesteringen tegenover staan;
● Het eigen vermogen zal iets gaan afnemen door de begrote negatieve saldo baten en
lasten over de komende jaren.

De belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering
zijn:
● De komende jaren zal met name worden geïnvesteerd in nieuwe
onderwijsleerpakketten (OLP) en ICT gerelateerde vervangingsinvesteringen;
● De kasstromen c.q. liquide middelen zullen de komende jaren licht stijgen. De huidige
stand aan liquide middelen zal naar verwachting niet tot enige financiering van zaken
doen besluiten.
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3.3 Financiële positie
Kengetallen
Kengetal

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Signalering

Solvabiliteit 2

90,85%

91,30%

91,32%

91,06%

90,93%

Ondergrens: 30%

Weerstandsvermogen

53,60%

58,03%

59,80%

59,52%

57,12%

Ondergrens: 5%

4,93

5,32

5,67

5,73

6,07

9,54%

5,46%

-0,02%

-2,02%

-2,42%

0,57

0,59

0,59

0,56

0,53

Liquiditeit
Rentabiliteit

Reservespositie

Ondergrens: < 0,75
Afhankelijk van
reservepositie van het
schoolbestuur.
Bovengrens: > 1.

(o.b.v. signaleringswaarde OCW)

Toelichting op de financiële positie
● De kengetallen Solvabiliteit, Weerstandsvermogen en Liquiditeit resulteren ruimschoots
boven signalering. Op basis van deze kengetallen heeft het bestuur besloten (mede aan
de hand van de liquiditeitsbegroting) om voor komende jaren extra incidentele
investeringen te doen ten bate van het kwaliteit van het onderwijs;
● De rentabiliteitswaarde zal door de hiervoor gemaakte keuze van bestuur voor de
komende jaren resulteren in een negatieve rentabiliteit;
● Tijdens bestuursvergaderingen worden de keuzes van het bestuur op basis van de
financiële positie toegelicht en besproken met de toezichthouder (RvT) en
medezeggenschapsraad (MR).
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Reservepositie
De reservepositie van het schoolbestuur aan het einde van het verslagjaar is op niveau. De
ontwikkelde rekenmethode van de Inspectie van het Onderwijs geeft een signaleringswaarde
van nihil als mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Tevens het aanhouden van meer eigen
vermogen is een goede afweging van het bestuur voor de aanzienlijk lagere werkelijke waarde
van gebouwen ten opzichte van de boekwaarde. Daarnaast zijn voor éénpitter de gehanteerde
bedragen relatief kleiner, waardoor sneller sprake is van hogere consequenties. Tot slot geven
de komende jaren de overige kengetallen nog een blijk van een gezonde financiële
huishouding. Derhalve is naar onze mening geen ‘overtollige’ reservepositie die adequaat dient
te worden afgebouwd.

VERWIJZING
Onze jaarrekening 2020 kunt u hier downloaden
BS Oudendijk - Jaarrekening 2020

35

JAARREKENING

36

JAARVERSLAG 2020 - Raad van toezicht
5 maart 2021

Algemeen
Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt
in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling ervoor dient te zorgen dat de functies van
bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke scheiding zijn gescheiden.
Basisschool Oudendijk heeft gekozen voor een organieke scheiding van bestuur en Raad van
Toezicht.
De Raad van Toezicht werkt volgens de “Code voor Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs”.

Verantwoording wettelijke taken
De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden:








goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting, de jaarrekening en het
jaarverslag;
toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed
bestuur;
toezicht houden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de
middelen;
aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend
orgaan;
verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het
jaarverslag;
de leden van de RvT voeren hun werkzaamheden uit om niet. Er worden geen
vergoedingen uitgekeerd;
optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing).
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Verantwoording op grond van de code goed bestuur
In dialoog met het bestuur komt de visie op onderwijs tot stand. Tevens bespreken we
regelmatig de ontwikkelingen ten aanzien van de onderwijskwaliteit.
We stimuleren het bestuur om verbinding en samenwerking met andere organisaties in onze
omgeving op te zoeken. De voorkeur van de Vereniging is zelfstandig te blijven. Hieraan gaan wij
niet voorbij maar het is altijd goed om in contact te zijn en een breed blikveld te hebben.
Het functioneren van het bestuur is een regelmatig terugkerend thema. Zo is afgelopen jaar
overleg geweest over de tussentijdse voorzitter wisseling en de onderlinge portefeuilleverdeling
van de bestuursleden. In 2020 zijn meerdere ervaren bestuursleden afgetreden waarmee de
kwetsbaarheid van het bestuur nog steeds een thema is. We constateerden dat werving van
nieuwe bestuursleden hoge prioriteit had.
In 2020 heeft Jan Bel afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht en is Bas Vroegh als
nieuw lid toegetreden. Marc Romijn heeft de voorzittersrol op zich genomen. De leden van de
Raad van Toezicht zijn in 2020 één keer bij elkaar geweest in de oude samenstelling. Verder is er
vanwege de Corona uitbraak en lockdown geen fysieke vergadering geweest maar is met name
digitaal gecommuniceerd. Ook is met het bestuur bilateraal overleg gevoerd. Gedeeltelijk fysiek
en voor een deel digitaal vanwege de eerder genoemde Corona uitbraak.
In de bijeenkomsten met het bestuur ligt het zwaartepunt steeds op de financiële situatie van de
basisschool. De Raad van Toezicht constateert dat het bestuur over het afgelopen boekjaar een
gedegen financiële huishouding heeft gevoerd.
De Raad van Toezicht heeft zinvolle gesprekken gevoerd met het bestuur, er is adequate
terugkoppeling geweest van voorkomende problemen en er is vruchtbaar overleg gevoerd over
en weer. De Raad van Toezicht heeft het gevoel een zinvolle bijdrage te hebben geleverd aan de
actualiteiten op school.
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Er is afzonderlijk met de voorzitter gesproken over het bestuursmodel. De Raad van Toezicht
constateert dat dit een gespreksonderwerp is wat gemiddeld om de 3 jaar terugkeert. Wij
hebben het bestuur het advies gegeven een externe adviseur hierbij te betrekken. De Raad van
Toezicht kan slechts een advies geven en de historische waarden van de oprichters en eerdere
besturen van deze dorpsschool onderstrepen. Ondertussen heeft er ook een inventariserend
gesprek plaatsgevonden met deze externe adviseur.
Over 2020 stelt de Raad van Toezicht vast dat de school bestuurlijk goed heeft gefunctioneerd en
dankt de leden voor hun inzet en betrokkenheid.
Tijdens de ALV is verslag gedaan en heeft de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd in de
vorm van een jaarverslag.

Inrichting toezichthoudend orgaan
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020 was als volgt:
Naam

Functie

Nevenfuncties

Aandachtsgebied

(betaald en onbetaald)

Dhr. M.G. (Marc) Romijn

Voorzitter

Radioloog
Coaching artsen voor BKW en
VVAA
Veteranenzorg KCT MinDef.

Onderwijskundige,
bestuurlijke en personele
zaken

Dhr. A.A. (Arjens) van
Gammeren

Secretaris

Zelfstandig ondernemer
Quasar - Giessen
Voorzitter Visserijmuseum

Huisvesting en
duurzaamheid

Dhr. B. (Bas) Vroegh

Penningmeester

Zelfstandig adviseur
pensioensector

Financiën

Er is binnen de Raad van Toezicht slechts een formele functieverdeling vastgesteld zoals boven
omschreven. Vanuit de expertise van de Raad van Toezicht-leden zijn de aandachtsgebieden
aangegeven. Er is echter voor gekozen om geen portefeuilleverdeling te maken gezien de grootte
van de school, de expertise van het huidige bestuur en de expertise van de leden van de Raad
van Toezicht. Alle onderwerpen worden plenair besproken en er is gekozen voor een ad-hoc
taakverdeling per voorkomend onderwerp.
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Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht doen hun werkzaamheden zonder enige vergoeding.

Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang en de manier waarop hiermee is omgegaan
Er zijn geen familiaire en/of zakelijke banden met bestuursleden. In de periode tot en met juni
was er 1 kind van Arjens van Gammeren in groep 8 als schoolverlater op school. Dit is besproken
binnen bestuur, directie en Raad van Toezicht en gaf geen aanleiding dit als een tegenstrijdig
belang te zien.

Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren, los van het functioneren in samenwerking met het
bestuur. Eens in de drie jaar dient zelfevaluatie plaats te vinden onder leiding van een externe
voorzitter
Het evalueren van ons eigen functioneren is in tegenstelling tot wat in het jaarverslag van 2019
is aangekondigd onderbelicht gebleven. Hiervoor is de afspraak gemaakt dat dit in 2021 ter
hand wordt genomen en de conclusies met het bestuur gedeeld worden. In samenhang hiermee
zal dan ook meteen een inventarisering van de professionaliseringsbehoefte vastgelegd worden.
Indien de Corona pandemie aanhoudt behouden wij ons voor om dit nogmaals 1 jaar aan te
houden.
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Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere School Oudendijk,
Woudrichem
KENGETALLEN
2020

2019

5,32

4,93

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

61,14

62,44

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

91,30

90,85

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

5,46

9,54

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

1,97

0,69

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

57,93

53,60

Huisvestingsratio
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten
* 100 %)

12,19

12,21

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

24,70

26,70

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

75,30

73,30

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd
met eigen of vreemd vermogen.
Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.
Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.
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Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere School Oudendijk,
Woudrichem
B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen 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. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt.. Indien dit 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 jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief
b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).
Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een
school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.
De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Renovatie 20 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair, met uitzondering van het speellokaal, 20 jaar; inrichting speellokaal 30 jaar
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar, digitale schoolborden 10 jaar.
OLP: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar.
MVA aangeschaft voor 01-01-2020 kunnen andere afschrijvingstermijnen bevatten.
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Egalisatierekening investeringssubsidies
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (b.v. van de
gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen in de
egalisatierekening (opgenomen onder de kortlopende schulden), mits het actief economisch eigendom
van de school/het bevoegd gezag is.
Uit de egalisatierekening valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie, d.w.z. een lineaire
vrijval gedurende dezelfde looptijd als waarin het actief wordt afgeschreven. In voorkomende gevallen
wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private subsidies.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder
de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel
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van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een
looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een
variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan kijkend vanaf 2018. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen
Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rekenmethode en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Het "Reservefonds Vereniging" en de "Reserve Schoolfonds" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder
subsidie van de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd
c.q. onttrokken aan het fonds c.q. de reserve.
Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een
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tekort ABP.
De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van baten en lasten
verantwoord.
De kosten voor onderhoud worden direct ten laste van de winst- en verliesrekening genomen.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de
bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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 instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel
of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de

- 45 -

Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere School Oudendijk,
Woudrichem
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. 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.
De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,2%
Per ultimo 2019 was deze 97,8%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten.
De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van
de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van
het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De
belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico en het
liquiditeitsrisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

298.736
25.228
68.784
25.516
15.760

316.067
10.072
40.014
15.951
19.497

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Renovatie gebouwen en schoolplein
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

1

434.023

401.601

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

2
35.670
5.936
46.903

3
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B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

448.932

406.656

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

448.932

Voorzieningen

406.656

5

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

4.922
216.543

4.862
180.195
221.465

Langlopende schulden

185.057

6

Vooruitontv. investeringssubsidies

7.451

8.964
7.451

Kortlopende schulden

8.964

7

Gemeente lening huisvesting
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

0
6.520
24.107
6.391
2.345
17.057
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

756.348
1.526
17.090
774.963

740.510
0
13.160
753.670

735.566
0
23.111
758.677

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

551.734
39.548
71.908
68.778
731.967

528.520
40.510
57.500
86.050
712.580

503.020
37.117
66.709
77.249
684.096

Saldo baten en lasten

42.996

41.090

74.581

0
720
-720

20
650
-630

0
2.178
-2.178

42.276

40.460

72.403

Lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.
2020
2019
€

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

42.996

37.254
36.408

74.581

37.117
36.929
73.661

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-827
5.816

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Betaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen afschijvingen

-4.567
-3.989
4.989

-8.556

121.646

140.070

-720

Kasstroom uit operationele activiteiten

74.045

-2.178
-720

-2.178

120.927

137.892

-71.971
2.294

-38.508
0
-69.677

-38.508

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-1.513

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

-61.764
-1.513

-61.764

49.737

37.621

161.999
49.737

Eindstand liquide middelen

124.378
37.621
211.736
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

31-12-2020
€

Renovatie gebouwen en terreinen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

298.736
25.228
68.784
25.516
15.760
434.023
Renovatie
Gebouwen
Terreinen
€

€
Boekwaarde 31-12-2019
Aanschafwaarde
Correctie aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Correctie cum. afschrijving
Boekwaarde 31-12-2019

31-12-2019
€

Technische
Zaken
€

Meubilair

ICT

€

€

316.067
10.072
40.014
15.951
19.497
401.601
OLP
apparatuur

TOTAAL
€

335.461

25.770

78.969

78.739

70.788

589.727

-19.394

-15.698

-38.954

-62.788

-51.291

-188.125

316.067

10.072

40.014

15.951

19.497

401.601

Mutaties
Investeringen
Cum. Aansch.waarde desinv.
Afschrijvingen
Cum. Afschr. Desinv.

0
0
-17.331
0

16.950
0
-1.793
0

35.140
-3.300
-5.673
2.603

19.193
-19.787
-8.032
18.190

688
-13.388
-4.425
13.388

71.971
-36.475
-37.254
34.181

Mutaties Boekwaarde

-17.331

15.157

28.770

9.565

-3.737

32.423

Boekwaarde 31-12-2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

335.461
-36.725

42.720
-17.491

110.809
-42.024

78.145
-52.629

58.088
-42.328

625.224
-191.199

Boekwaarde 31-12-2020

298.736

25.228

68.784

25.516

15.760

434.023

Vanaf
5,00%
5,00%
5,00%
10,00%
11,11%

t/m
10,00%
10,00%
10,00%
25,00%
11,11%

0

Afschrijvingspercentages
Renovatie gebouwen en terreinen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

2 Vorderingen

Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige overlopende activa

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW

Overige vorderingen
Te vorderen transitieverg. UWV <1jaar
Overige vorderingen

Overige overlopende activa
Overige overlopende activa

35.670
46.903
5.936
88.509

33.572
49.113
4.997
87.682

35.670
35.670

33.572
33.572

41.094
5.809
46.903

41.094
8.019
49.113

5.936
5.936

4.997
4.997

31-12-2020
€

31-12-2019
€

3 Liquide middelen

Kasmiddelen
Banktegoeden
Overige

Kasmiddelen
Kas Directie
Kas Ouderraad

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
Spaarrekening

506
211.230
0
211.736

584
161.016
400
161.999

506
0
506

541
42
584

208.105
3.120
5
211.230

158.958
2.052
5
161.016

31-12-2020
€
Overige
Kruisposten

31-12-2019
€

0
0
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PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 1-12020
Bestemmingsreserves publiek (A)
Reserve PAB-budget
Aanvullende bekostiging 2019

Resultaat

Overige Saldo 31-12mutaties
2020

323.532
11.315
334.846

53.225
-11.315
41.911

0
0
0

376.757
0
376.757

52.161
19.649
71.810

628
-262
365

0
0
0

52.788
19.387
72.175

Totaal bestemmingsreserves (A + B)

406.656

42.276

0

448.932

Eigen vermogen

406.656

42.276

0

448.932

Vrijval

Saldo
31-12-2020

0
0

0
0

4.922
4.922

180.195
180.195

47.545 -11.197
47.545 -11.197

0
0

216.543
216.543

185.057

47.605 -11.197

0

221.465

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds
Reserve fonds vereniging

Saldo Dotaties Onttrek1-1-2020
kingen

5 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea

Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

4.862
4.862

60
60

Toelichting voorzieningen
Langlopend deel >1 jaar te verdelen als volgt:
Kort < 1jaar
Middellang >1 < 5 jaar
Jubilea
€ 2.289,Onderhoud
€ 40.594,€ 175.948,-
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

6 Langlopende schulden
Vooruitontv. investeringssubsidies

7.451
7.451

Langlopende schulden
Boekwaarde
01-012020

Aange- Aflos- BoekLooptijd Looptijd
gane singen waarde 1-5 jaar > 5 jaar
lening
2020 31-122020
2020

Vooruitontv. investeringssubsidies

8.964

0

1.513

7.451

Langlopende schulden

8.964

0

1.513

7.451
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2.968
2.968

4.482
4.482

8.964
8.964
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

7 Kortlopende schulden
Gemeente lening huisvesting
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld
Vooruitontvangen investeringssubsidies

- 55 -

0
6.520
24.107
6.391
2.345
17.057
56.420

1.620
2.456
21.906
6.079
2.264
16.279
50.604

21.220
2.887
24.107

19.311
2.595
21.906

2.345
2.345

2.264
2.264

16.022
1.034
17.057

15.013
1.266
16.279
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Model G
Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Bedrag
toewijzing

datum

Ontvangen t/m
verslagjaar

EUR

EUR

0

0

totaal

Prestatie afgerond?

Ja
(aankruisen wat van toepassing is)

Nee

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

datum

Ontvangen t/m Totale lasten Te verrekenen ultimo
verslagjaar
verslagjaar

Bedrag
toewijzing

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Kenmerk

totaal

datum

Ontvangen in
verslagjaar

Saldo
01-01 2020

Bedrag
toewijzing

Lasten in
verslagjaar

Totale lasten
31-12-2020

Saldo nog te
besteden ultimo
verslagjaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

EUR
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Baten
Realisatie
2020
€
(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Aanvullende bekostiging 2019
Ontvangen doorbet.Rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overige vergoedingen

Overige baten
Baten cluster 1 (visueel geh.)
Vrijval investeringssubsidie
Ouderbijdragen
Schoolkamp
Overblijven
Schoolzwemmen
Ontv. contributie/bijdr.
Overige baten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

503.509
106.860
122.927
23.051
0
0
756.348

490.960
106.370
118.720
22.320
0
2.140
740.510

479.857
105.563
114.475
22.216
11.315
2.140
735.566

1.526
1.526

0
0

0
0

7.500
1.745
3.451
0
0
2.002
135
2.257
17.090

4.160
0
3.300
3.000
0
2.500
200
0
13.160

5.208
1.412
6.147
3.790
3.159
2.378
245
771
23.111

371.847
53.398
13.544
19.731
54.534
42.896
-4.216
551.734

481.720
0
0
0
0
51.800
-5.000
528.520

350.404
51.018
12.376
19.359
56.766
32.992
-19.894
503.020

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies PF
Premies VF
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
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Realisatie
2020
€
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten schoonmaak
Salariskosten Nascholing
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten werkdrukvermindering OOP
Salariskosten PAB
Correctie sociale lasten
Correctie premie PF
Correctie premie VF
Correctie pensioenen
Werkkosten via PSA

Sociale lasten
Sociale lasten

Premies PF
Premies PF

Premies VF
Premies VF

Pensioenlasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten
Nascholing
Kosten schoolbegeleiding
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Vrijval voorziening jubilea
Werkkosten via FA
Inhuur van derden
Kosten werkdruk vermindering
Wervings- en selectiekosten personeel
Overige personeelskosten
SWV kosten begeleiding leerlingen
Afdracht GOVAK gelden
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Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

94.976
386.133
0
17.386
0
6.442
604
7.089
0
-53.398
-13.544
-19.731
-54.534
424
371.847

87.230
366.640
0
15.900
0
5.000
0
6.450
0
0
0
0
0
500
481.720

87.392
359.360
559
16.235
213
19.894
279
5.754
-223
-51.018
-12.376
-19.359
-56.766
459
350.404

53.398
53.398

0
0

51.018
51.018

13.544
13.544

0
0

12.376
12.376

19.731
19.731

0
0

19.359
19.359

54.534
54.534

0
0

56.766
56.766

9.274
5.184
1.506
60
0
550
1.697
18.700
1.755
56
3.547
568
42.896

12.650
4.500
2.000
0
0
250
0
18.720
7.000
0
6.080
600
51.800

4.027
4.104
1.840
0
-1.663
0
0
13.750
0
4.289
6.080
564
32.992
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Realisatie
2020
€
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)

-4.216
-4.216

Begroting
2020
€

-5.000
-5.000

Realisatie
2019
€

-19.894
-19.894

Personeelsbezetting
2020
Aantal FTE's
DIR
OP
OOP

1,00
4,86
0,60
6,46
Realisatie
2020
€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
OLP en apparatuur
Meubilair
ICT
Boekverlies desinvesteringen
Technische zaken

Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Renovatie kosten overig
Advieskosten renovatie

Begroting
2020
€

2019
Aantal FTE's
1,00
5,15
0,63
6,78
Realisatie
2019
€

17.331
4.425
5.673
8.032
2.294
1.793
39.548

16.970
4.520
6.270
8.500
0
4.250
40.510

16.836
4.807
4.894
9.019
0
1.562
37.117

47.545
5.542
11.160
2.821
1.513
315
2.322
0
690
71.908

29.500
8.000
13.500
1.500
1.900
1.500
1.600
0
0
57.500

46.988
2.170
8.323
2.096
2.217
813
0
4.102
0
66.709

11.022
3.019
901
3.039
17.982

11.000
2.500
1.100
6.900
21.500

10.625
3.422
968
4.339
19.354

Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
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Realisatie
2020
€
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair

Overige
Representatiekosten
PR en communicatiekosten
Contributies
Excursies / werkweek / sport
Medezeggenschap
Verzekeringen
Advertentiekosten
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten ouderraad
Viering feestdagen
Schoolzwemmen
Overblijven
Schoolkamp
Besteding zendingsgelden
Overige uitgaven

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten

Totaal Overige instellingslasten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

0
0

500
500

190
190

1.821
3.382
1.518
108
0
1.313
0
209
583
2.113
52
1.472
0
2.988
0
413
0
0
15.972

2.000
3.000
2.700
350
300
1.000
0
200
600
5.000
600
2.500
2.000
2.000
0
7.500
0
600
30.350

2.560
0
2.849
197
0
993
708
32
694
4.302
1.486
2.175
1.335
90
1.377
7.456
70
455
26.780

18.285
10.179
6.361
34.824

17.200
10.500
6.000
33.700

14.533
8.526
7.866
30.925

68.778

86.050

77.249

0
0

20
20

0
0

0
720
720

0
650
650

558
1.620
2.178

-720

-630

-2.178

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten

Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten
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Specificatie honorarium

Realisatie
2020

Begroting
2020

Onderzoek jaarrekening
Andere controle opdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

3.019
0

Totaal accountantslasten

3.019

2.500

0
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Realisatie
2019
3.422

0
2.500

3.422
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Model E: Verbonden partijen

Naam

Juridische Statutaire Code
Eigen
Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
Vorm 2020 zetel
activiteiten Vermogen
jaar 2020 BW
31-12-2020
EUR
EUR
Ja/Nee %
Ja/Nee

SWV Driegang Vereniging

Gorichem

1

Nee

C ode activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.

- 62 -

0

Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere School Oudendijk,
Woudrichem
WNT-verantwoording 2020
De WNT is van toepassing op NBS Oudendijk
Het voor de vereniging/stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 119.000
Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.
Het aantal gewogen onderw ijssoorten is 1 complexiteitspunt.
Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met W NT Klasse A.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grand van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris
worden aangemerkt.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

C.A.M. Barones van Till
Directeur bestuurder

01-01 / 31-12

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als dienstverband in fte)

1

Dienstbetrekking

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 68.730

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 10.804

Bezoldiging

€ 79.534

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 119.000

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

€0
€ 79.534

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

N.v.t.
N.v.t.
C.A.M. Barones van Till
Directeur bestuurder

01/01/31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 64.227
€ 10.384

Bezoldiging

€ 74.611

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 115.000
€ 74.611
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1d. Topfunctionarissen en alsmede degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
Bestuur:
W.F. den Hartog
J van der Stelt
A.H. Wintermans
C. Korterik
W.G. van Hiele
G.J. Kuiper
W.P.G.J. van Ruitenbeek

Functie
Voorzitter (02-06-2020 toegetreden)
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
(02-06-2020 afgetreden)
(02-06-2020 afgetreden)

Raad van Toezicht:
M.G. Romijn
A.A. van Gammeren
B. Vroegh
J. Bel

Voorzitter
Secretaris
Lid (02-06-2020 toegetreden)
(02-06-2020 afgetreden)
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Contractuele verplichtingen:
Per 31-12-2020 zijn er de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:
* Canon Nederland NV miv 6 december 2018, huurovereenkomst voor 60 maanden. Betreft 2 image
Runner Advance C35 xx series.

Duurzame inzetbaarheid:
In 2020 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heeft niet geleid tot een plan voor het sparen
voor ouderenverlof omdat gebleken is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan willen deelnemen. Er
is derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd in 2020.

Bruikleenovereenkomst:
Voor het kleutergebouw voor het pand aan de Oudendijk 64 te Woudrichem is op 27 september 2017
een bruikleenovereenkomst getekend. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
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B11 Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling
te Oudendijk
Adres
Plaats
Bestuursnummer
Telefoon
E-mail
Internet
Contactpersoon
E-mail

Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Neutraal Bijzondere School
Oudendijk 62a
4285 WL Woudrichem
98398
0183-303349
info@bsoudendijk.nl
www.bsoudendijk.nl
Mw. C.A.M. van Till
info@bsoudendijk.nl

Brinnummer

05WT
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B13 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN RESULTAAT
De vereniging heeft in de statuten geen bepaling omtrent de verdeling van de winst opgenomen, er is
derhalve ook geen statutaire winst bepaling.

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 ad € 42.276 als volgt over de reserves.
2020
€
Resultaat algemene reserve
Aanvullende bekostiging 2019
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A)
Resultaat reserve schoolfonds
Resultaat reserve fonds vereniging
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)

53.225
-11.315
41.911
628
-262
365
42.276

Resultaat Eigen vermogen

42.276
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B14 Ondertekening jaarverslag

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te Woudrichem op ……………..2021

……………………

……………………..

……………………

……………………….

…………………..

…………………………

…………………..

……………………………

Vastgesteld op ………………2021 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan

…………………………..

…………………………

…………………………..

…………………………

…………………………..

………………………….

……………………………

……………………………..
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C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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