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Voorwoord
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Het schoolbestuur
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2, 1 Onderwijs & kwaliteit
2. 2 Personeel & professfonalisering

2.3 Huisvesting& facilitairezaken
2,4 Financieel beleid
2. 5 Risico's en risicobeheersing
3. Verantwoording van de financiën

3. 1 Ontwikkelingenin meerjarig perspectief
3.2 Staatvan baten en lasten en balans
3.3 Financiële positie
3.4 Normatief Eigen Vermogen

Voorwoord

Het afgelopenjaar heeft hetteam laten zien hoe het in staat Isflexibel en creatiefInte spelen op de
corona-maatregelen. Ookwasdit hetjaarwaarinhet besluit werdvoorbereidom per september
2021 overte gaannaareen ander lesrooster. Directieen bestuur oriënteerdenzichop circulair
bouwen voor de renovatie/nieuwbouw van het gebouw aan de Broekweg, Er werd afscheid genomen
van collega's en nieuwe collega'sen stagiaireswerdenverwelkomd- en we ontvingen
geboorteberichten van maar liefst zes Burcht-baby's. Graag nemen we u mee in een chronologisch
verhaal over dit bijzondere schooljaar.

De ingezette acties om te komentot een doorlopende leerlijn In 't Duyfrakzorgdevoor nieuwe
inschrijvingenvan kleuters vanuit deze nieuwewijk, De nieuwe inschrijvingbestaat begin 2020voor
ruim 40% uit Duyfrak-kinderen (voorheen 25%). In maart kwam het bericht dat vanwege
coronamaatrêgelendéschoot moest sluiten. Destructuur van een éénpitterwerkte in ons voordeel:
direct na de persconferentie bespraken bestuur en directie de maatregelen en aanpassingen. Zo
konden ouders dezelfde week worden geïnformeerd over hoe het thuisonderwijs gestalte zou
krijgen. De leerkrachten zorgden door een uitgekiend thuiswerkprogramma dat alle lesstof aan de
orde kwam, Ze maakten video's voor instructies en motivatie. Ook het zingen en bijbellezen kon zo
doorgaan. Toen de scholen vlak voor de zomervakantie weer open konden, werd eeh 'coronarooster' van kracht waarbij kinderen op school bleven voor het middageten,
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Zo werden de bewegingen van en naar school beperkt. Qroep gcht hgd een ander afscheid dan
anders, maar het team wist er toch iets feestelijks van te maken. De bestuursleden hebben voor de

zomer alle teamleden thuis verrast met een boeket en chocolade vanwege hun enorme Inzet en
enthousiasme.

Nade zomervakantiestartte hetschooljaarmet de normale schooltijden, met als enigeaanpassing 5
minuten verschil in de begin- en tijdtijd vsn d@ A- en B-ktassen om drukte rond het schoolplein te

voorkomen. Wevierden in septemberdatJufYvonne ons al 48jaar ondersteunt. Inmiddelshadden
ouders te kennengeÊêVendat zij voorkeur hebbenvooreen vorm van continurooster. Besloten werd
dittraject te starten onder leidingvan dé MR. Zo konden ouders,teamleden en bestuurvolgens de
juiste procedureworden betrokken. In oktober werd het nieuweschoolplein aande Broekweg
officieel geopend door naamgever Juf Ida Ravensbergen, die na ruim 30jaar op De Burcht gewerkt te
hebben met pensioen ging. De analyse van de Citoscore leerde dat het thuisondgrwijs in voorjaar
2020geen invloed had op bet niveauvan rekenen en begrijpend lezen. Het niveau,vantechnisch
lezen waswel Ietsgedaald. Het zorgteam maakte een plan voor de kinderendie dit betreft. Medio
decembervolgde het berichtdat de basisscholenweermoesten sluiten, vanwegedetweedegolfvan
het coronavirus. Snelverplaatste deteamleden de kerstvieringen naarhet beginv@ndeweek, ;odat
dezetoch doorgangkondenvinden. Ookwerdendevoorbereidingengetroffen om na de
kerstvakantie de önlinelessen weerop te starten, ditmaal met klassikaleiessenviaTeams. Zowerd
een roerigjaarafgeslotenin de hoopdat het in 2021 snel beter zougaan-en in de wetenschapdat
bestuur, directie en team in staat is snel en adequaat in te spelen op onverwachte gebeurtenissen en
veranderingen.
Bestuur CBS De Burcht
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l. Hetschoolbestuur
1.1 Profiel
Missie, visje en kemactivjteiten
Vereiïlgingsstatuten
In de statuten van de Vereniging staat het doel als volgt omschreven:
"Werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van een of meer christelijke scholen voor primair
onderwijs en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De

aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen dé Bijbel als Gods Woord, volgens het reformatorisch
belijden."
Missie

De missie en visie zijn verwoord in het Strategisch beleidsplan.
De missie laatztch geheel kopiëren;

"Binnen de veilige muren van onze school kun je jezelf ontwikkelen tot de unieke persoon dieJij
bent, Op onzeschoolmagje ontdekken, experimenteren,fouten maken en steeds opnieuw
beginnen. Je wordt gestimuleerd door de positieve blik waarmee we nagr jou en jouw talenten

kijken. Watons daarin drijft is de onvoorwaardelijkeliefdevan God. HIJheeft ons gemaaktals unieke
mensen, diéelkaar nodig hebben. Zo ontdek Je wat belangrijk is alsje de wereld In gaat: dat jij tot je
recht komt éndatje de mensen om je heentot hun recht laat komen, Jekunt open en positiefde
wereld in."

Visie
De visie Is langer, dus hier slechts ten dele opgenomen:
" We willen kinderen onderwijzen en opvoeden met ais missie: met een stevige basis de wereld in!
Met ons onderwijs willen we bijdragen aan de eerste ontwikkelingsfase In de vorming van het kind In

een modernesamenleving(identiteit).
De leerlingen zijn deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent het door
onderwijsvormen van het kind tot een voldoende zelfstandige persoon, met aandacht voor zowel de

cognitieve als de sociaal-emotionÈle ontw/ikkeling, waardoor het in staat Isvervolgonderwijs te gaan
volgen."
Doelen

Dedoelen dievoortvloeien uit de missieen visie zijn in het StrategischBeleidsplan omschreven als;
.
.

Geven van kwalitatiefhoogwaardigonderwijs aan leerlingen uit Valkenburgen omgeving.
Facillteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunendeen sociaal
maatschappelijke activiteiten,

.

»

Een lerende organisatie zijn.

Kinderen maken op een positieve manier kennis met de Bijbelverhalen en de liefde van God
voor mensen die daaruit spreekt.
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KerfiactMtetteiï bestuur

Het bestuur is een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse activiteiten met betrekking tot de school
zijngemandateerdaande Directeur, Het bestuurfungeert naasttoezichthouderookals
sparringpartnervoor de Directie, Daarnaastzijn er een aantal zaken die niet aan de Directeur
gemandateerd kunnen worden waar het Bestuur dus ook verantwoordelijk voor blijft (zoals

bijvoorbeeld het aannemenvan de Directieen het Jaarverslag).

Strategisch beleidsplan
Naast de reeds genoemde missie, visie en de doelen die daaruit volgen is het vertrekpunt zoals

beschreven in hetStrategisch Beleidsplanbelangrijkom te noemen;
"Eenvertrouwde en moderne school"

Basisschool De Burcht is al generaties lang de vertrouwde dorpsschool van Valkenburg, en
tegeiijkertijd bekend om het gebruik van moderne onderwijsmethoden.

Wewerken vanuit de volgende uitgangspunten:
.

De kinderen gaan met plezier naar school en leren veel

.
.
.

De leerkrachtenwerken hard en met plezier
Er isveel aandachtvoor kinderen die moeite hebben met leren of daarjuist erggoed in zijn
De school richt zich op de toekomst; nieuwe media, zoals tablets en digitale schoolborden
spelen een grote rol in het lesprogramma

»

Er is veel contact met de ouders

Toegankelijkheid &, toelating
De school staat in beginsel open voor elk kind en ouders die de protestantschrlstelijke Identiteit van

deschoolrespecteren. Deschoolgeeftjaarlijksaanhet beginvanhetseizoeneeninformatieboekje
uit met alle activiteiten en informatie voor ouders. Ook beschiktde school over een website

www.cbsdeburcht.nl waarinactuele informatie over de school wordtgepubliceerden de Identiteit
van de schooluitvoeringwordttoegelicht. Dedirectievan deschool verspreidt maandelijkseen
nieuwsbriefvoor ouders met actuele informatie over de activiteiten, relevante ontwikkelingenen
resultaten van de school,
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1. 2 Organisatie
Contactgegevens
. Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vg!kenburg

.

40301

.

Broekweg 32, 2235 BK Valkenburg

.

071-4074467

.

info@cbsdeburcht. nl

.

www.cb5deburcht.nl

Bestuur

Het Bestuur is volledig onbezoldigd en bestaat per 31 december 2020 uit de volgende personen;

.

Raymond van Berkel, voorzitter, werkzaamals ManagerFlnancebij NationaleNederlanden,

.

Jeroen RauWs, secretgris, werkzaam als Projectmanager bij ATG Europe

.

Joeri van den Hoek, aandachtsgebied; Innovatie, werkzaam als Hogeschooldocent, Directeur

met nevenfunctie bestuurslid Stichting Welzijnsfonds NN Group

Soccer Commerce BV, Direrteur Ace Ventura BV, Direrteur Vandenhoek. com BV

.
.

Jeanette Barnhoorn, vice voorzitter, aandachtsgebied: financiën, werkzaam als Financieel
controller bij LEV-WNscholengroep
Mandyvan der Bent-Bos, aandschtsgebied;communicatie en identiteit, werkzaamals
Woordvoerder en sr communicatleadvlseur Pensioenfederatie

Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zullen Raymond van Berkel en Joeri van den Hoek het bestuur

verlaten. Erzijn twee personen gevonden die met ingangvan hetvolgendeschooljaartot het bestuur
willen gaan toetreden, voor de aandachtsgebieden huisvesting en onderwijskwaliteit.
School

.

De Burcht (07MQ)

.

www. ebsdeburcht. nl

.

https: schoteno dekaart.nl basiSSchülenvalkenbur -iiuid-hulland 9120 christeli'kebasisschool-de-bureht

Orggnisatiestructu u r

Deorganisatievan het schoolbestuuris zoalshierbovenbeschreven. Dedagelijksetaken zijn
gemandateerd aan de directeur Robbert van Rietschoten, gesouffleerd door de adjunct-directeur
Kees Hoogendijk,
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Etertuur
HanagBmenttu t

(AtgeitWett)
cteur/restor

Figuurla; OrganisatieVereniging

Figuur Ib: Mandatering directeur

Intern toezicht

Met intern toezicht ligt geheel bij het bestuur zoals genoemd bij het kopje bestuur. Zie ook
onderstaandekopjes over functiescheiding, code goed bestuur en governance, De
aandachtsgebieden voor dit jaar zijn zoals hierboven reeds beschreven.

Het toezichthoudend bestuur heeft gekozen voor een model mét een bestuur met uitvoerende en
toezichthoudendebestuursleden. Dedirectie is gemsndateerddoorhet bestuurvoor de uitvoering
van de dagelijksetaken.

Vanuit haar wettelijke taak Is het toezichthouden bestuur verantwoordelijk geweest voor de
volgende taken:

.

Het vaststellen van de begroting,jaarrekening, bestuursverslagen strategisch meerjarenplan

"
.
.

Het naleven van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften
De rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen
Het benoemen van de externe accountant

*

Het optreden als werkgevervan het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing,
vaststelling beloning)

.

Het evalueren van het uitvoerend bestuur

Eris in 2020 maandelijksvergaderddoor het bestuur met uitzonderingvan Augustus, dus er waren
11 reguliere vergaderingen. Daarbij waren er twee vergaderingen met de MR, Tevens is er de
algemene ledenverggdering geweest in Juli,

Tijdens de vergaderingen heeft het bestuur de rapportages van de directie behandeld. Waar nodig
sparde het bestuur met de directieover uiteenlopendevraagstukken.Voorbeeldenhiervan zijn
beleidsvraagstukkenover bijvoorbeeld huisvesting,maarook op het gebiedvan bijvoorbeeld
financiën of personeel heeft het bestuur ondersteund met kennis en ervaring,
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Er is in 2020 een uitbreiding geweest van het managementteam door drie bouwcoördlnatoren aan te

nemen. Dit in overleg met en op verzoekvan de directie. Ook hetStrategisch Beleidsplan js In
samenspraak met de directie tot stand gekomen. Door op deze manier samen te werken en te

overleggen Is de continu'iteit in zowel strategie en beleid als In de uitvoering goed te borgen en
kunnen bestuur en directie elkaar aanvullen én ondersteunen.

Jaarverslag van de medezeggenschapsraad over 2020
De MR van CBS de Burcht wil een constructieve! bijdrage leveren aan een goed functionerende

leeromgeving, rekeninghoudendmet de christelijke Identiteitvan de schooi. Daarnaastis de MR
aanspreekpunt voor zowel ouders als leerkrachten om zo een brug te vormen tussen hen en de

directie. Kwaliteit van ondei-wijs en welzijn van de kinderen voert hierbij de boventoon.
De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ds leerkrachten en ouders binnen CBS De Burcht,

Daarnaastleveren zeeen bijdrageaande samenwerkingtussen directie, bestuur, leerkrachten en
ouders en vormen 10 een brug tussen hen.

De MR wil een betekenisvolle gesprekspartnerzijn met de directie en het bestuur. Gevraagden
ongevraagd meepraten over belangrijkezakendie de school aangaat.Hierbijwillenwe beslissingen
toetsen aan zowel het geldendeschoolbeleidalsaandechristelijke identiteit. De MRwordttijdig
gekend in belangrijkezakendie spelen binnende school. BIJbelangrijkeontwikkelingenkan de MR
een klankbordzijn voor de directie§n kan draagvlakcreërenals dat nodigis.
We willen een laagdrempelig orgaan zijn en transparant zijn in de communicatie met alle partijen.
Bovendienwillen we helpen met het creërenvan een veilig werk-,speel-, en leefklimaatin en om de
school voor de leerkrachten en de kinderen,

Al met al wgs hetjaar 2020weereen bevlogenjaarvoor CBSde Burcht. Leerlingen,leerkrachten,
vrijwilligers en het bestuur hebbenmetvereende krachten hetjaartot eengoed eindewetente
weten. Het belangrijkste is dat de leerlingen een onbezorgdjaar hebbengehadzonderal te veel last
te hebbengehadvan corona,
Vanuit de MR hebben zijn er eorona-gerelateerde onderwerpen geweest in het afgelopen jaar die
gelukkig allemaal zijn uitwerkingen hebben gevonden. Als belangrijkste onderwerp is uiteraard de
verandering van de schooltijden. Meerdere enquêtes en de daarbij behorende uitslagen hebben

ertoe geleid datvanafvolgend schooljaarer een nieuwrooster zal zijn op CBSde Burcht,
Voor komend jaar zal de MR als doel hebben om de eerder opgezette tool. kit verder uit te werken in
samenspraak met Verus met het bestuur.
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Horizontale dialoog êriverbonden partijen
Organisatie of groep

Beknopte om$chrijving van de vorm van de

(horizontale) dialoog ofsamenwerkingen de
ontwikkelingen hierin
Stichting Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Duin- en Bollenstreek te Noordwijk

Als school zijn wij verbonden met dit
Samenwerkingsverband.Het bestuur van CBS
De Burcht maakt deel uit van het bestuur van

dit Samenwerkingsverband en heeft daarmee
een goedesparringpartner op het gebiedvan
Leerlingenzorg.
Stichting Beheer Brede School Duyfrak

Als medeverantwoordelijkevoor hétgebouw
aande Lult Katlaanzijn er meerdere
gesprekkenperjaar met devolgende
partners: KOK Kinderopvang & OBS De
Dubbelburg

Praktijk voor OrthopedsgoglekpraktijkTeylingen

AlsZorgteamoverleggen wevoornamelijk met

te Sassenheim

deze Onderwjjsadviesdienst over de zorgvraag
van leerlingen niet meer specifieke

onderwijsbehoeften.
GGD Hollands Middente Leiden

Als Zorgteam zijn er contacten met de GGD
over diverse vragen rondom COVID-19 en

schoot. Maarookvragen rondom de
ontwikkeling van leerlingen op het gebied van
motorische, lichamelijke en sociaalemotionele ontwikkeling.
Ouders

2x perjaar rapportgesprek. lx perjaar
informatieavond. Verdere gesprekken indien
nodig.

Leerlingen

Om het jaar worden de leerlingen van groep 5-

S bevraagdop hun ervaringen omtrent
veiligheid en welbevinden middels WMK. De
leerlingen uit groep 8 doen dit ieder jaar.
PSZ Bambino & KOK Kinderopvang

De verantwoordelijke MT-er en ZT"er hebben
contact met de Peuterspeelzalen inzake
overdracht en er wordt gekeken waar het WE
kan aansluiten bij het Primair Basisonderwijs.

Klachtenbehandeling
Klachten worden in beginselafgehandelddoorde directie. Indien noodzakelijkwordt het
toezichthoudend bestuur en de medezeggenschap in de afhgndeling betrokken. Het aantal klachten

is zeerbeperkten wordt doorgaansop persoonlijke wijzeopgelost, ErIs l onofficiëleklacht binnen
gekomen t.a.v. de schooltijdenen deze is met de betrokken ouders en directie besproken.
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juridische structuur

Het bevoegdgezagvglt onderverantwoordelijkheidvan de rechtspersoon Verenigingvoor Christelijk
Onderwijs te Valkenburg.
Governance

AfgelopenJaaris het bestuurverdergegaanmet het uitwerken en implementeren van de
toezichthoudende rol. Nog meer taken zijn overgedragen aan de directie waardoor er alleen nog op
financieel gebied uitvoerende ondersteuning is vanuit het bestuur.

Verder is er gewerkt aan hétduidelijk neerzetten van het Strategisch Beleidsplan, is er voor volgend
schooljaar een nieuwe indeling voor het schoolbestuur opgezet en is er met ondersteuning van een
adviseurvan de PO-Raadverdergekeken naar boe de nieuwerollen van bestuur en directie nog
beter neer te zetten.

Denieuwe indelingvoor volgendjaarvoorziet naastde voorzitter en secretarisfunctiesin de
volgendeaandachtsgebieden;Financiën,Huisvesting,Onderwijskwaliteit,Communicatieen Identiteit
en Personeélszgten,

Voorelk aandachtsgebiedis er een bestuurslid verantwoordelijkdieervaring heeftop het
betreffendegebieden er zal per aandachtsgebiedeen tweede bestuurslid mee gaan lopenzodater
meer kennisdeling is en meer spreiding van detaken/verantwoordelijkheden,
Functiescheiding

Bij CBS de Burcht is functiescheiding tussen bestuur en Intern toezicht ingevuld door het
toezichthoudendbestuurte splitsen naarintern toezichthoudersenerzijdsen een directeur met
mandaat anderzijds.
Code goed bestuur

Het bestuurvan de vereniging heeft taken en bevoegdhedengemandateerd aan de directeurvan de
school. De exacte verdelingvan taken en bevoegdhedenIsvastgelegdin een managementstatuut.

.. Verantwoording van het beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen:
Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Fingncieel

beleid. Dédoelen uit strategisch beleidsplangesteldïijn, staancentraal. De laatste paragraafvan dit
hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.
2, 1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
De onderwijskwaliteit omvat het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, als ook het vormen
van kinderen tot zelfstandige, zeltverantwoordelijke personen, Het is belangrijk dat de school de

onderwijskwaliteitgoed bewaakten probeertte verbeteren. Dit heet Kwaliteitszorg. De Inspectievan
het Onderwijsheeft als kerntaak om de onderwijskwaliteitte controlc-ren. Het bestuur houdt zichtop
de onderwijskwaliteit door de jaarlijkse schoolrappartage en evaluatie van het schooljaarplan.
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Door gebruik te m.aken van WMK on de daarbij horendG QuickScans wordt in kaart, gBbracht waar
mogelijkhrden

tot

verbetering liggen.

Indien

nodig wordt

er een

vprdiGpG ndc; schaoldiagnose

uitgevoGrd. De daaruitvolgende actiesworden structureel opgepakt in het schooljaarptan. Met
behulp van vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en leerlingen wordt vanuit WMK

geïnventariséÊrdüfdeonderwijskwsliteitgued i-i, De döelsteltinËIs de lëerlihgènvan CBS De Burcht
met een stevige basis nésr het vervolgonderwijste kunnen laten gaan, Eenstevige basisin kennis,
vaardighedenmaarool< als zelfstandigen yorantwoordelijk porsoon.

Doelen en resultaten

Gemiddeld

Afgerond

Oemiddeld

Afgerond

Gemiddeld

Afgerond

Gemiddeld

Afgerond

De school beschikt over heldere
procedures voor verkorten of (een
groep) overslaan
Het i$ duidelijk Wanneer een leerling
een zorgleerling 'is omdat daar
afspraken over gemaakt zijn

Gemiddeld

Afgerond

Semiddeld

Verplaatst naar
schooljaar 2020

Deschool heeftvoldoendeoogvoor

Gemiddeld

Op De Burcht werken we met

gezamenlijke lesvoorbereiding i.c. m.
Teach Like9 Champion technieken.

Op DeBurchtbekijkenwe minimaal3x
perjaar een les b1j een collega.
Op DeBurchtmakenwegebruikvan
Verbeterborden om onze leeriingdoelen
vast te stellen en verbeteringwaarte
maken,

De leerkrachten beheersen hét

leerlingvolgsysteem parnasSysen
ervaren gebruiksgemak.

2021
Afgerond

creatieve vorming

Inhetjaarplan-jaarverslag2019-2020staathelderbenoemdwelkeactiesondernomenzijnen hoe
deze zijn afgerond. Het verslag iste vinden op de website van CBS De Burcht en goedgekeurd door
het bestuur,

Toekomstigeolitwikkelingen
Erworden geen wijzigingen In het gevoerde beleid verwacht,
Onderwijsresultaten

Deonderwijsresultatenvan CBSDe Burcht zijn te vinden op schpjenopdekaart^l.

terid^ntifi'eatiê
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Inspectie

Het eerstvolgende inspectiebezoekop CBSde Burchtwordtverwachtin 2021/2022. Hetvorige
inspectiebezoekheeft plaatsgevondenin 2014.Geziende tussentijd en handelingenna dit
inspectiebezoek wordt hier momenteel niet meer naar gerefereerd. De schoolleiding en het
schoolteam brengt d. m. v, WMK en MijnSchoolplan om het jaar in beeld hoe de basiskwaliteit ervoor
staat en verantwoordt dit aan het bestuur

Visitatie

Tijdens het verslagjaarvond er geen bestuurlijke visitatie plaats.Wet hebbenwe begeleidinggehad
door een expert van de PO-Raaddie verdere toelichting heeft gegeven over de Code Goed Bestuur.
Passend onderwijs

Overdit thema, aangewezendoor de Ministervan OCW,moeten schoolbesturenzichop grond van
de Re elin 'aarversla artikel 4 lid 6 naderverantwoorden.
De doe-lgn van CB5 De Burcht staan omschreven in het School ontwikkel Profiel, Dit is opgesteld in
door het Zorgteam i. c. m. het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. De middelen die hieruit
beschikbaarïijn gekomen ïijn voornameiijk geïnvesteerd in de versterking en het behoud van het
Zorgtesm, maar ook aan benodigde onderzDeken en het inhuren van experts. Het Zorgteam is een
gedegen team van drie personen die vergntwoordelijk zijn voor hun eigen bouw. CBS De Burcht
kenmerkt zich door een adequate zorgstrurtuur. Daarnaast zijn de middelen gebruikt als
investeripgên in moderne leerr'riethoden/technieken passend bij onze leerlingen.

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
In het afgelopen jaar is er teamscholing geweest op het vakgebied Begrijpend luisteren (groep 1-3)

en Begrijpend Lezen(groep4-8). Deleerkrachten hebbenzich bekwaamdIn het toepassenvan
meerderetechniekendie het begrijpend luister-en begrijpend leesniveauvan de leerlingen zo
activeren dat de kinderen meer actief bezig zijn met het dagelijks toepassen van de leerdoelen van
Begrijpend luisteren en Begrijpend lezen in de jaargroepen op school. Vanuit de onderwijsadviseurs
van de OIO groep is aangegeven dat er over anderhalf tot twee jaar tijd effect is te ïién in de
Opbrengsten van Begrijpend Lezen en Begrijpend Luisteren.

Daarnaastkent iederteamlid 2 persoonlijke ontwikkeldoelendie bij aanvangvan het schooljaar
wordenvastgesteld met het ManagementTeam. (gedurende hetJaarwordt betekenof deze
ontwikkeldoelen haajbaar blijken en wordt vooruit gekeken naar nieuwe doelen.

Toekomstige ontwikkelingen

.

Er is meeraandachtvoortalentontwikkeling. Doordatleerkraehten kunnen excelleren in een
bepaald vakgebied wordt ontdekt hoe deze expertise ingezet kan worden voor meerdere
groepen. Denk hierbij aan kunstlessen, muziekonderwijs en technlekonderwljs,

tÈrld tl^catie
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Uitkeringen na ontslag

Indienbij terugloop van beschikbaremiddelen, opheffingoffusievan een school ofin het belangvan
een goed verloop van het onderwijs, herplaatsing van personeel dient plaats te vinden, geldt de
regeling ontslagbeleid conform artikel 10,4 van de CAO-PO2009. Het belangrijkste kenmerkvan de
regeling is dat de werkgeverper categoriepersoneÊJeen integrale afvloeiingslijstop bestuur$niveau
hanteert voor plaatsingin het RDDFen ontslagom formatieve redenen. Uitgangspuntvoor de
afvloeiingstijst is het aantal dienstjaren in het onderwijs,We onderscheidendrie
personeelscategorieën:
.

Directie.

.

Onderwijsgevend personeel.

*

Onderwijsondersteunend personeel.

Leerkrachten die belastzijn metactiviteiten op een specifiekvakgebied(bewegingsonderwijs,
muziekonderwijs,handvaardigheidetc. ), worden niet beschouwdals een aparte categorie. Ook
leerkrachten die belast zijn met specifieke taken (IB, RT, ICT, etc, ), worden niet beschouwd als een
aparte categorie.

Aanpak werkdruk
De invutilng van de besteding van de werkdrukmiddêlÊn is in oyerleg met hÊtteam tot stand

gekomen. De PMRheeft ingestemdméthet door hetteam gedanevoorstel om de middelente
gebruiken voor onderwijsassistent, uitbreiding uren conciërge, inzet iPads en muziekonderwijs in te
zetten,

Strategisch personeelsbeleid

Met behulp van instrumenten van StichtingLeerkrachtwerken wij aan continue verbeteringvan ons
onderwijs, Er wordt tijd vrijgemaakt voor leerkrachten om lessen bij elkaar te bekijkpn en lessen
gezamenlijk voor te bereiden. Daarnaast werken we eestructureerd aan verbetering d. m. v. een
Verbeterbord welke is toegespitst op de onderwerpen passend bij de onderbouw, middenbouw of
bovfinbouw van onze school. Hiervoor hebben we d. m. v. de werkdrukgelden als ook de middelen
vanuit het SamenwerkingsvÉrband geïnuestêerd in de versterking van het Zorgteam en het opzetten

van een Managementtssm, Teamleden hebbengesolliciteerd naardezefuncties e-n momenteel zijn
dezefuncties allen bezet. We hebben 3 IB-ers en 3 medewerkers Managementteam. Gezamenlijk zijn
zij, met de directie, verantwoordelijk voor scholinÊ,ontw/ikkeling en c-osching vsn de leerkrachten, als

ook het in kaart brengenvan nnderwijsbe'hosftenvan groepen en individuele leerlingen. Onze
onderwijskundigevisie is dat we met elkaar en van elkaar leren, i'oals omschreven in hel Schoolplan
2019-2023,
Het Managementteam is samen met de directie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van haar
team. Dit gebeurt door jaarlijks 2 oi'itwikkeldoeierite bepalen welke, in overleg, gekoppeld worden
san de Vcrbetcrdoelcn van het TDam. Hot Managcmc'ntteam past minimaal 3 gesprekkÉn tQe met
het team, in september-januarl-juni. Onze verbeterdoelefi komen voort vanuit ons strstegisch beleid
en worden jaarlijks met bohutp van een jagrplgn geëvalueerd.

teritténtificatje

VANREE^Mau INTANTS

12

^

CBS De Burcht

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen
Klimaatverandering is één vgn de grootste uitdagingen vgn de komende decennia. Op school leren

kinderen hoe ze ?ich hiertoe kunnenverhouden en hoe?jj een positieve rol kunnenspelen. Opschool
zien zij positieve voorbeelden. Van de wijze waarop het nieuwe schoolgebouw wordt vormgegeven
tot meedoen aan initiatieven als NederlandSchoon en het kennis nemen van nieuwe

(technologische)ontwikkelingen.
C&S De Burcht ambieert over 10 jaar:
Huisvesting en materieel sluiten feilloos aan op het onderwijs. Beweging wordt gestimuleerd. Er ligt

een mooigroenschQOJplein.Degebouwenzijn multifunctioneel: aanpasbaarop de activiteit en
onderdakbiedendvoor organisatiesuit de buurt. Zowordt de school het huisvan de ufijk,
CBSDe Burcht ambieertover 4 jaar:
l.

Onze gebouwen zijn toegankelijk voor iedereen. Iedereen is welkom, Er klinkt muziek door
het gebouw uit het muzleklokaal en kunst wordt gemaakt in de kunstruimte. Er zijn dus
voldoende geschikte ruimtes die aansluiten op de activiteiten van de school.

2. Onsplan voor de nieuweof gerenoveerde school is toekomstbestendigals het gaatom
verduurzamlng van de huisvesting en duurzaam, functioneel gebruik van het gebouw,
Resultaten
Er zijn door de school en de gemeente gezamenlijk steppen gezet richting dUurzsme,
toekomstbestendige huisvesting als het gaat om verduurzaming van de huisvesting en duurzaam,
functioneel gebruik van het gebouw. De huidige fase kenmerkt zich als visievorming, Dé

daadwerkelijk planvorming en komen tot een programma van eisen vindt pas in 2022/2023 plaats.
In het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd moet dé gerteente over de leerlingenprognoses in

relatie tot de behoefteaan lokalen. Belangrijkhierin Is de wensvoor een doorgaandeleerlijn op
locatie 't Duyfrak.In de meerjarenbegrotingin rekeninggehoudenmet deze investering, Zoals
gebruikelijk zijn de nodige rapportages opgeleverd over het binnen- en buitenonderhoud. Er zijn

geen bijzonderhedente melden ten aanzienvan het onderhoudof facilitairezaken,

2. 4 Financieel beleid

Opstellen meerjarenbegrotlng
Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting voor vier jaren opgesteld. Daarbij wordt zorgvuldig
nagedacht over de verwachte leerlingprognose voor die periode, de formatie die daarbij passend js,
investeringsplannen worden gemaakt, en tot slot wordt de mÊerjarenexploltatlebegroting opgesteld,
Deze stappen worden door de directeur in samenspraak met het bestuur voorbereid, waarna het

bestuur de meerjarenbegrotlng In haarvergaderinggoedkeurt. Daarbijwordt steeds meer
aansluiting en samenhang gezocht bij diverse andere formele stukken, waaronder het strategisch
meerjarenplan.

ter en Ificatle
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Toekomstige ontwikkelingen
Binnen enkele jaren is de hoofdlocatje aan de beurt vpQr renovatie/ nieuwbQuw. De keuzes die

daarbijzullenwordengemaaktleidenmogelijktot aanpassingvan hetgevoerdebÉleld.De plannen
daarvoor worden in nauw overleg met de gemeente voorbereid.
Treasury

Het ti-easurvbeleid heeft primair als doel het beheren van financiële risico's en secundair het

verminderen van financieringskosten. De algemene doelstellingen van het treasurybeleid 2ijn: het
kunnÉnvoldoen aan de financiële verplichtingen van de organisatie. Voor mogelijk overtollige liquide
middelen wordt van een spaarrekening eebruik gemaakt. Devereniging maakt geen gebruik van
beleggingen, derivaten, en externe leningen en zal dat ook niet doen,

Daarnaast valt onder het treasurybeleld het beheersen en bewaken van de risico's en kosten die aan
de financiële posities en de geldstromen van de organisatie zijn verbonden, waarbij het streven is om
de kosten van financiële instellingen zo laag mogelijk té houden.

Hettreasurybeleid Is nietgewijzigdt. o.v. het voorgaandeJaar.

Coronacrlsls

Decoronacrisisheeft in 2020een grote invloed gehadop het maatschappelijkeleven. Ookop
scholen is de invloed van corona heel groot geweesten is dat nog steeds. Ook op het bestuurCBSde
Burcht heeft Corona invloed gehad en heeft dat nog steeds. Te denken valt aan extra kosten voor

vervangingenen aanCoronageretateerde meerkostent. b.v. hygiëne,schoonmaak,en het
Coronaproof maken van de school. De coronacrisls heeft niet hoeven leiden tot het voorzichter
begroten in de mserjarenbegroting vanaf 2021.

Onderwijsachterstandenmiddeten
CBS de Burcht ontvangt geen middelen voor onderwijsachterstanden.

Prestatlebox

In 2020zijn de middelenvanuit de prestatieboxten goedegekomen aanhet vrijmakenvan uren voor
2 bouwcoordinatoren en het Zorgteam. Deze teamleden hebben een verantwoordelijke functie

binnen het ManagementteamofZorgtÊamals ookéénpassenddiploma Watmaaktdat zij
ingeschaald staan in Lll. Daarnaast zijn de middelen geïnvesteerd in het behoud van hogere
inschaling van leerkrachten in de afgelopen jaren.

ter id ntffjcatie
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Maatschappelijke thema's

Vanuithet oogpunt maatschappelijkondernemen is aandachtvoor o.a. burgerschap,
Politieke of maatschappelijke Impact
In het verslagjaarzijngeen zakenaande orde geweestmet een politieke of maatschappelijke
impact,

Onderzoek, ontwikkeling en intemationallsêring
Op het gebied van internationalisering en onderzoek is in het verslagjaar niets gedaan. Wij vinden
het belangrijk dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen mee te denken en de didactische
ontwikkeling en het vakinhoudelijke onderzoek mede vorm te geven en ïullen hier in 2021 mee aan
de slag gaan.

2,5 Risico's en risicobeheersing
.

.

Om de risico's in kaart te brengen en de financiën te controleren, hebben bestuur en de

directeur regelmatig overleg, Minimaal 4x per jaar worden de kwartaalrapportages
doorgenomen en geanalyseerd. De bevindingen worden besproken in de bestuursvergaderingen.
Het risico dat in de bestuursvergaderingen van afgelopen Jaar2020/2021 regelmatig is
besproken is dat het resultaat 2020/2021 en de meerjarenbegroting met een fors negatief
resultaatafsluiten ofworden afgesloten; De personele lastenvallenstructureel hogeruit ais
gevolgvan de benodigdegedaneinvesteringen in de Rwalitgitvan het onderwijsen
werkdrukverllchtlng; Verder zijn we, als gevolg van strateelsche heroriëntatie dit Jaargestart met
het aanbiedenvan christelijk onderwijsin het Duyfrakvoor alle leerlijnen en wordt er dus op
deze locatie nog met relatief kleine groepen gewerkt; Het aantal leerlingen van de school op
totaalniveau is gedaald door de uitstroom 2 groepen 8 met een meer dan gemiddeld aantal
leerlingen

.

Alhoewel het weerstandsvermogen van de school ruim boven de gestelde norm zit en een
negatief resultaat kan worden opgevangen is het beleid van het bestuur om resultaat neutraal te

begroten teneindeeen toekomstbestendigegezondefinanciëlehuishoudingte voeren.
.

Met de directie van de school zijn daarom aanvullende afspraken gemaakt en meet

.

instrumentarium uitgewerktom de loonkosten strikter te beheersen.
Verder zien wij al terug in de aanmeldingen voor de school dat met name op de onderwijslocatie
in het Duyfrakhet aantal leerlingende komendejaren verder aan hettoenemen isen dus
resulteert in meer leerlingen op totaal voor de school.
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3. Verantwoording van definanciën
In dit hoofdstuk verantwoorden wij de financiële staat van het bestuur. De eerste paragraaf gaat in

op ontwikkelingenin meerjarig perspectief,de tweede paragraafgeeft een analysevan de staatvan
baten en lasten en de balans,en in de laatste paragraafkomt de financiëlepositievan het bestuur
aan bod.

3. 1 Ontwikkelingen In meerjarig perspectief
Leerlingen

Aantal leerlingen

403

402

396

404

408

Deontwikkelingvan het aantal leerlingen hangtsamen met het opzettenvan de volledige leerlijn op
de dislocatie.Wij zien daarjaarlijks een groei in het aantsl leerlingen. Op de hoofdlocatiestagneert
die groei wat door minderjonge kinderen in diewijk. Gemiddeld is déverwachtingdater sprakezal
zijn van lichte groei.

FTE

Bestuur / management

l

2

2

2

Onderwijzend personeel

22

26

24

23

22

l

2

2

2

22

Ondersteunend personeel

2

De verwachting is dat het aantal FTE de komende jaren, in lijn met de vrij stabiele omvang van het
aantal leerlingen, gelijk zal blijven.

terld ntAcatle
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3, 2 Staat van baten en lasten en balans
Staatvan baten en lasten

BATEN
Rijksbijdragen

2. 167. 8A6

2. 218. 923

Overige baten

98. 158

70. 000

TOTAALBATEN

2.266. 004 2.2S8.923

2. 214.S49 2.218.552 2, 223.896 2, 258,022

4. 374

46. 703

79,500

21.335

-6.823

2.30S.8841 2. 298, 052 2.303396 2.337.522

16.961

39.880

13.058

264.267

91.335

róSTEN
Personeelslasten

79. 500

79, 500

.

t

t 2. 103.2211 2.007. 217 1.938, 719 1,942, 371

1. 838. 954

2. 090. 163

51.S84

65,800

57,869

58.164

49. 777

4S.022

-7. 931

5. 985

Huisvastingslasten

121.941

129.950

152. S10

141. 7SO

141. 750

141. 750

22. 560

30. 569

Overige lasten

212, 827

232. GOO

20S.444

217. 500

217. 500

217, 500

-27. 156

-7. 383

2. 225. 606

2. 518. 513

2. 519. 044 2.424. 631 2. 347. 746 2.346. 643

531

293, 438

40.398

-2Ï9. 590

Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN
SALDO

Saldo financiële
baten en lasten

TOTAAL
RESULTAAT

-213. 160

-126. S79

W350 .9.121

.

16. 430 . 253. 558

-452

39. 946

452

-ÏZ9. 590

-213. 160

426. S79

-44. 350

-9. 121

16.430

Toelichtingopdéexploitatie:

.

In vergelijking tot de begroting 2020 is hetvolgende te vermelden: De begroting 2020 liet een
negatief resultaat zienvan 229.000. Het gerealiseerde tekort bedraagt 213. 000. Deoverige
batenzijn 23.000 hogerdan begroot. Dit betreft met name de Bonus-rtialusvan het

Vervangingsfonds dievoor zowel 2019 als2020Isopgenomen. De personeelslasten zijn 13.000
hogerdanbegroot, doordatde kosten BGZenArbo 6.000hogerzijndan begrootenookde

kostenvoornascholing7, 000hogerzijndanbegroot.Dehuisvestingslastenzijn 22.000hoger
dan begroot; o.a, de huurkosten van Brede School Duyfrak zijn < 7,000 hogerdan begroot, De
overigeschoonmaakkostenzijn i.v.m, COVID-195.000hogerdan begroot. Deoverige lastenïijn
27. 000 lagerdan begroot, Dit betreft met name leermiddelen voor 13, 000 lager dan begroot
en buitenschoolseactiviteitenen kosten overblijven 8.000lagerdan begroot, Dezeactiviteiten
hebben in verband met COVID-19 ook minder plaatsgevonden.

teri f tificatlè
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In vergelijking tot de in 2019 gerealiseerde bedragen is het volgende te vermelden; De

rijksbijdragenzijnten op?lchtevan2019afgenomenmet 46.000.In 2019iseenextra
aanvullendebekostigingi.v. m. decaoverhogingontvangen.Depersonele lastenzijnto.v. 2019
toegenomen met 264. 000. Gemiddeld was het aantal FTE4 hoger dan In 2019. Dekosten BGZ
en Arbo zorgen inhuurderdenzijn met 8.000toegenomen. De huisvestingslastenzijn met
30. 000 toegenomen. Dit betreft de huurkosten van Brede School Duyfrak 14. 000 hoger,
schoonmaakkosten 6, 000 hoger en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud 4, 000
hoger. De overige lasten zijn 7. 000 lager dan in 2019. Dit betreft o, a. de kosten toetsen en
testen 12. 000 lager, en buitenschoolse activiteiten en overblijven 9, 000 lager.

DekomendeJarenzalhet uitzettenvan eenvolledigetweedeleerlijn opdetweedelocatietot
afronding komen, samen met de daarvoor geplande investeringen, De exploitatie zal ns die
periode naar verwachting weer rond nihil gaan uitkomen,

3. 3 Financiëlepositie

Balansin meerjarig perspectief

r -~ACTIVA
VASTE ACITVA
Materiele vaste activa

36S. S12

377. 141

377. 141

377. 141

377. 141

Totaal vaste activa

368.812

377.141

377. 141

377. 141

377. 141

Vorderingen

135, 931

148.787

148.7S?

148, 787

14B.7S7

Liquide middelen

940, 148

752. 625

626. 046

581. 696

572. S7S

1.07G. 079

901. S12

774, 833

730. 483

721. 362

1.151.974

1.107.620

1.098.503

VLOTTENDEACTIVA

Totaal vlottende activa

TOTAAL ^i-TIVA

1-444. 891

1. 278. 553

PASSIVA
EIGENVERMOGEN
Algemene reserve

1,005, 491

792.331

Ê65.752

621. 402

612,281

Totaal eigen vermogen

1.005. 491

792.331

G65.75Z

G21. 402

612. 281

23S.S68

267,820

267.820

267, 820

267. 820

200,532

218,402

218,402

218.402

218,402

1.278.553

1.151.974

1.107.624

VOORZIÊNtNSEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAA PASSIVA

1.444. 891

terid ntéicatie
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Toelichtingop de balans:
. De materiëlevaste activa is toegenomen met 8.000. De investeringen in 2020zijn 66.000
(o. a. investeringen in het schoolplein, leermethoden en ICT), de afsehrijvingskosten In 2020 ïljn
58. 000, De liquide middelen zijn afgenomen met 187. 000. Zie het kasstroomoverzicht voor
een toelichting hierop. Het Eigen vermogen is met 213. 000 afgenomen door onttrekking van
het exploitatieresultaat 2020, De voorzieningen zijn toegenomen met 29, 000, Aan de

voorziening groot onderhoud is 31. 000 gedoteerd én 5, 000 onttrokken. De kortlopende
schulden zijn toegenomen met 18, 000. Dit betreft Belastingdienst, Pensioenfonds, reservering
vakantiegeld en reguliere crediteuren.

.

De meerjarenbalanszal doorde noggeplande investeringenin de komende drieJareneen lager
eigen vermogen gaan laten zien, waarmee ook het mogelijk overtallig vermogen is teruggebracht
tot een verantwoord niveau.

3, 4 Normatief Eigen Vermogen

In 2020 heeftdeonderwijsinspectiede 'signaleringswaardevoor mogelijkbovenmatigeigen
vermogen' geïntroduceerd, Met deze signaleringswaarde kan worden geconstateerd of er sprake is
van mogelijk bovenmatigeigenvermogen.
Het normatief eigen vermogen wordt bepaald op basis van de aanschafwaarde van de gebouwen, de

boekwaarde van de overige materiële vaste activa en het totaal aan baten. Op basis van deze
jaarrekening 2020 is met behulp van de reksnhulp vgn de onderwijsinspertie het normatief eigen

vermogen van de verenigingbepaald.Dit normatiefeigenvermogen bedraagt 686.420. Het
publieke eigenvermogen van de verenigingbedraagt 673.882, Dit betekent dat er geen sprake Is
van mogelijk bovenmatig eigen vermogen (ratio eigen vermogen : 0.98).
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KENGETALLEN
In onderstaandetabel zijn meerdere kengetallen opgenomen, Als er een signaleringswaardeis vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld, Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een finahcjeel risico door de
onderwijsinspectie.

Een signaleringswaardeis echtergeen norm voorde onderwijsinspectie.
9

Ken etal

2020

Hulsvestlngsratlo
Liquiditeit (current ratio)

0, 06

Rentabiliteit (1-Jarig)

-0, 09

2019
0,06
5, 37
0,02

4. 13

onderwislns ectie

groter dan 0, 10
kleiner dan 0, 75
lagerdan-0,10
kleiner dan 0,30

Solvabiliteit (inct. voorzieningen)
Solvabiliteit (ewt. voorzienin.qen)
Weerstandsvermogen (incl, mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)

0,83

0.86

0, 62

geen

0, 34

0.70
0,44

0, 18

0,28

Ka ltallsatlefa<itor

0, 50

0, 58

geen
geen

kleiner dan 0, 05

* mva: materiële vaste activa
Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2020 en 2019

B 20ZO

2019

6, 00
S, 37

5, 50
5. 00
4, 50
4, 00

3, 50
3,00
2,50
2, 00
1, 50

0,830, 86

1,00

0, 62 0, 7(1

0, 34 0.44

0, 50
0, 060, 06

0, d2

0,50°. 58
0, 18 Q,ÏS

0, 00
.

-0, 50

0, 03

^

^^^ <^<
^
^' -.^"
fttW

<^"^vf"

^

^'^

^

^
^' .., ^" ^

^

y^

"^

^ó
^

^^

.^

^~ ^^
^
^

^

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Hulsvestlngsratlo
Hel kengetal "hulsvestingsratio" geeft de vérhoudjngi weer tusêen de hyisvestingstasten en de totale lasten
(Inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som
van de totale lasten (inclusieffinanciëlelasten).

31.12.2020
- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

. 31.12^019

152. 510

121.941

8. 320

8. 820

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
161.430

gebouwen en terreinen

- Totale lesten

2. S19.044

130. 861
2. 225. 606

.. Financiële lasten

2. S19.044

Som totelê testen en tinanciële lasten

Ken eta):

2. 225. 606

006

De onderwfjsinspectle hanteert een slgnalerlngswaerdë ven groter dan 0, 10.

De huisvestlngsraüoIs voor 2020 lagerdan de slgnaleringswaardeonderwijsinspectie. Invergelijking met
2019 is de hulsvestingsratlo gelijk gebleven.

Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haarverplichtingen kan voldoen,
- Definitie: Deverhoudingtussentfe vlottende activa (som van liquidemiddelen, kortlopendeeffecten,
vorderingen en vooiraden) en de kortlopende schulden.
Omschrivln
- Uqulde middelen
. Kortlopende effecten
-Vorderingen

31.12-2020

31-12.2019

752. 625

940. 14B

148.787

135, 931

- Voorraden

Vlottende SCtive

901. 412

Kortlopende schulden
Ken etal:

1. 076. 079

218, 402

200, 532

413

537

De ondenwijsinspectle hanteert een slgnalerlngswasrdë kleiner dan 0, 75.

De liquiditeitsratio geeftaandat4, 13 keerkanworden voldaan aan de uitstaandekortlopendeschulden,
bestaande uit de posten benoemd In de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De vereniging heeft op 31 december2020de beschikkingover 752.625 aan liquide middelenen
daarnaast 148.787openstaanaan nog te ontvangen bedragen,
Deze bedragen zijn binnen éénjaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen éénjaar voldaan moeten zijn, te weten 21S. 40Z,

De liquiditeitIs voor 2020groter dan de slgnalerlngswaardeonderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is

de llquldlteitspositle gedaald,

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

verf»;0,1
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Rentabiliteit

De rentabiliteitgeeftde verhoudingaan tussen het resultaaten de totale baten.
. Definitie: Re$tiltaa( gedeeld door de totale batw (iMlusief fmeDCiëte baten),
Omschri vin

31.12.2020

Resultaat
. Totaal baten
- Financiëlebaten

-213, 160

2. 266. 004

2. 305. 884

-452

Somtotaal balen Iwluslëffinanciëlebaten
Ken etall-ari :

31.12-201&
~
39. 946

2. 265. 552

2. 30S. 8B4

002

.
009

De ondeiwijsinspectlehanteerteen slgnaleringswaardelagerdan-0, 10,
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omge2et wordt in het uiteindelijke resultaat.
De vereniging heeft met de totale baten, te weten 2.305.864, een resultaat behaaldvan - 213. 160. Dit

houdtin dat er naastde inzetvan elke euro die ontvangen en besteedwordter 0,09 wordtingeteerdop
de reserves.

De rentabiliteitIsvoor2020 hogerdan de signaleringswaardeonderwijsinspectie.In vergelijking met 2019
Is de rentabiliteitsposltie gedaald.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus Inzicht in de

flnancierlngsopbouw.De solvabiliteit geeftookaan In hoeverre de organisatieop langeretermijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

. Definitie Inclusiefvoorzieningen: Eigenvennogënen voorziénlngerigedeelddoor héttotale vsrmagen
Omschrl vin

' Eigen vermogen
' VoDrzlenlngen

31.12.2020

31. 12^019
1. 005.491

792, 331

238. 868

267. 820

Som eigen vermogen en voorzieningen

i. oeo. 151

1. S44. 3S9

Totaal vermogen

1, 278. 583

1. 444. S91

Ken etal:

083 |

M6 l

De wdêfwijsitispeetie hgntsert een slgnaleringSVi/eardé kleiner dm 0, 30.

Dezedefinitievan de sotvabllltelt geeft aandat 83%van hettotale vermogen uit eigen vermogen ofw/el
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 17% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2020groterdan de slgnaleringswaardeonderwijsinspectie. Invergelijking met 2019
is de solvabiliteltspositie gedaald.
Definitie exclusief voorzienlngw: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen,
31-12-2020
Omschri vin
31.12.2019

~
Eigen vemlogen

1. QOS.4Q1

Totaal vsfmogën

1M4. 891

Ken etal:

Vcn;li!:p.l

062
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De ondëiwljslnspectiëhsnteertgeen signalenngswearclevoor dezetierekeningvan solvsbilitélt.
Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om nlet-voorziene tot de reguliere bedrjjfsvoering
behorende risico's op te vangen.

. Definitie inclusiefmateriëlevaste activa: Hefeigenvermogengedeelddoorde totale baten (inclusief
financiële baten)
Oitischri'vin

31-12.2020

792, 331

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

2. 3ÖS,3S4

1. 005.491

2, 266. 004
-452
2. 305, 884

Som totasl baten inclusieffinanciëlebaten
Ken etal:

31.12.2019

2. 265. 552

034

044

De onderwijsinspectie hanteert een slgnaleringswaarde kleiner den 0,OS,
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onyooneiene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassingen verankeringvan het risicomanagementin de organisatieen het goed functionerenvan de
planning & Gontrot cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Hetweerstandsv&rmogênis voor 2020groter dan de signaleringswaardeonderwijsinspectie, In vergelijking
met 201@ is het weerstandsvermogen gedaald,
- DeTinitie exclusiefmateriëlevaste activa: Het eigen vermogen minus de materiëlevaste srtwa
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrl vin

31.12 2020

31-12.Z019

.

T

~~
- Eigen vermogen
- Materiëlevaste activa

79Z331

1. 0ÖS.491

377. 141

368. 672

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
. Finandêlebaten
Som totaal baten inclusief financiële baten
Kan etal:

636.679

415. 190
2. 305, 884

2. 266. 004
-4S2
2. 305. 884

018

2. 265. 552
028

Oê onderwijsinspectie hsnteërt geen slgnsleringswaardB voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.

Versie: 0.1
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Kapltatlsatlefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatiÊ hoe rijk Éénschoolbestuur is; dit om te signaleren of

onderwijsorganisatiesmisschieneen deel van hun kapitaal niet ofinefficiëntbenuttenvoor(}e vervulling
van hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Qmschrl yin
- Balans totaal

- Materiële vsste activa gebouwen en terreinen

31.12.2019

31-12-2020

1. 278. 553
118, 537

1, 444. 891
127.457

Verschil balans totaal en materiële vaste sctiva

1^60-016

gebouwen en terreinen
- Totaal baten

2.30S, 884

1266, 004
-462

- Financiële baten

Som totaal baten inclusieffinsnclëlebaten
Ken etal:

1. 317.434

2, 305. 884

2, 2GS. SSê
058

O 50

De óndefwij'sinspectie henteerl geen signsleringswaafde mor de kepitalisetiefactor.
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BALANSPER 31 DECEMBER2020
En vargelljkende cijfers 2019. - na wrwérittng resultaatbestemmlnfl 31-12.2020

31.12-2019

""""" "-""'~
1

ACTIVA

1, 1

Vaste activa

1, 1.2

Materiëlevaste activa

377. 141

Totaal vaste activa

388. 812
377. 141

368. 812

1.2

Vlottende activa

1,2,2

Vorderingen

148.787

135,931

1.2.4

Liquide middelen

752. 625

940. 148

Toteal vlottende ective

901. 412

TOTAAL ACTIVA

2

1. 076. 07Ö

.

1.278.553

1. 444, 891

PASSIVA

2. 1

Eigen vermogen

792. 331

1.005.491

2.2
2,4

Voorzieningen
Kortlopendesehuldên

267.820

238.868

218, 402

200.532

TOTAALPASSIVA

Vtrait;u.l

1.278.SS3

terjdêiitjfieatiê
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019
2020

2019

Be root 2020

i
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW
Overige baten

3.5

2. 214. 549
91. 335

2. 30S. 884

Totaai baten
4

Personeelslasten

4,2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
Totes/ testen

Sa/do baten en testen *

6,1

2. 167. 846

98, 158
S. 288. 9S3

2. 266. 004

Lasten

4.1

6

2218. 923
70, 000

2. 103,221

2.090. 163

1,838,954

57. 869

152.510

65.800
129,950

206, 444

232, 600

51. 884
121, 941
212. 827

2. S19. 044

2. 518. S13

2. 225. 606

213. 16Ö

-22S. S90

40, 396

.

Financiëlebaten en lasten
Financiëlebalen

-452

Ss/do financiële baten en lasten *

Totaal resultaat *

452

.

213, 160

.

.

-229.690

39.946

*(. is negatief)
Bsstemmlng van het rBBultaat

Een bestemming van het resultaatis opgenomen na de toelichting op de te onderscheidenposten van de staatvan baten
en lasten.

V«lile;0.1
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KASSTROOiMOVERZICMT2020
En verflelijkendê Cijfars 2019
2019

2020

Ref.

-g..-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewonebedrijfsoefenlng(saldo

.

213. 160

40. 398

baten en lastenl

Awpassingenvoor senslulting
badrijfsrasullaal:

. Afschrijvingen

4.2

57. 86S

61, 884

- Mutaties voorzisninsan

2.2

28,8§2

23. 562

Totaal van aanpassingenvoor aansluiting met
86.821

het badrijfsresultaat

Veranderingen Inwerkkepifeal:
- Vorderingen
. Kortlopende schulden

1. 2.2-/-1, 2,2. 14

-12, 933

-936

17.870

-40, 391

2.4./.2.4. 18

4.937
-121.402

Totaal van aanpassingenInwerkkapitaal
Kasstroom uit bedrijtsoperatles

Onh/angentntérast
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

75. 446

6. 1. 1-/-1.2.2. 14

-41. 327
74.517

77

71

-121, 325

74. 568

Kasstroom uit InvB stBringsactivjteitén

Investeringen In materielevaste activa
Totaal kasslroom uil Invsstsrlngsastlvltéltsn
Kasstroom uit financlafinfisaetlvitéltBn
KBsgtroom uit overige bglBnBinutatles
Mutatie liquide inlddalen

1, 1.2

66, 198

.

.

.

1. 2.4

84, 623

66. 198

-84. 623

~^TOÏ35

-^rB7ï2T

Meivarioopvan dégaldmiddelênis aisvolgt:
2020

2019

e

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaarliquide middelen
Stand liquide middelen per 31.12

.

-r

940. 148
187, 523

950. 183
_-1Q, 035_
752, 625

940. 14B

Vêrrie:0.1
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GRONDSLAGENVOORWAARDERINGVAN ACTIVA, PASSIVAEN RESULTAATBEPALING
Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggevlng
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaan/erslaggeving Ondeiwljs WQrden Titel 9 Boek 2

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverstagsevlngtoegepa$t(behouden$afwljklngÉn
aanvullingenin de Regeling voorde JaarvérslaggevingOnderwijs). D@jaarrekening is opgesteld in gehele
euro'$.

Activa en pa$3iva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijöings- of ven/aardigingsprij$ of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondsiag
is vermeld, vindt waarclering plaats tegen de verkrjjgingsprijs, In de balans, de staat van baten en lasten en
hét kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting,
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid,
ContlnuHeit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteit$veronder$tetling.
Vergelijking met voorgaandJaar

De grondslagenvoor waarderingvan activa, passivaen van resuitaatbspalingzijn ongewijzigdten
opzichte van voorgaand jaar.

V«^l«; 0.1
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Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiëlevasteactivaworden gewaardeerdtegende verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten ofde
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naartljdsgelang
plaat$op beisisvan de verwachtetoekomstigegebruiksduur Erwordtrekeninggehoudenmetde
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven,
Tevens zijn de actlverlngsgrenzen vermeld.

Categorie

afschrljvlngstermijn In
inaanrii

afechrijvlnfls-

activartngs

parcentaga par

grane In

laar

Schoolmeubilair en inventaris

Leerlingsets

180

6, 67%

500

Tafels/stoelen

240
300

5, 00%

500

4, 00%

500

Overige
Bujshaudeljike . apparatuur

Kêukenapparatuur

120

10,00%

500

Schonmaakapparatuur

60

20, 00%

500

ICT

Computers

36

33. 33%

§00

Printers

48
60
120

25, 00%

500

20, 00%
10,00%

soa
500

Standaard

96

12, 50%

500

Methoden

120

10,00%

500

Zonneschermen

120
120

10,00%
10,00%

500

Armaturen

Dlgi-s
Netwerk
Leermiddelen

Ov-eri-ae
500

Gebouwen

De gebouwenen terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hien/anis
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Vorderingen

Vorderingenworden bij eerste verwerkinggewaard6erdtegen de reëlewaardevan de tegenprestatie,
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseercle kostprijs, Als de

ontvangstvan devordering Is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomenbêtalingstennijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en

wordener op basisvan de effectieve rente rente-inkomsten ten gunstevan de wjnst-en-vërliesrekening
gebracht. Voorzieningenwegens onlnbaarheidworden In mindering gebracht op de boekwaardevan de
vordering.

Versla. 0,1
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Liquide middelen

Liquidemiddelen bestaan uit kas, banktegoedenen deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rel<ening-courantschutd@n bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden, Liquidemiddelenworden gewaardeerdtegen nominalewaarde.
Eigen vennojgsn
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserves.

Hierin Is tevens een segmentatie opgenomen naar publiekeen privatemiddelen.
De bestemmingsresêrveszijn reserves met een beperktere bestedingsmogelljkheld, welke doorhet
bestuur is aangebracht.
Omschr) v j n
. Reserve personeel
- Reser/e nulmeting
- Algemene reserve privaat

DOBI

EUR

Be erkfn en

74. 260
501
118.449

VoOttisningan
Voorzieningen worden gevormd voor In rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk Is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbafe wijze is te schatten. De vooizieningen worden gewaardeerd tegen de

besteschattingvan de bedragendie noodzakelijkzijn om de verplichtingen per balansdatumafte
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar

verwachting noodzakelijkzijn om de verplichtingen afte wikkelen,tenzij andersvermeld
Wsnneerde verwachtingIs dat een derdede verplichtingen vergoedt, en wanneerhetwaarschijnlijkis dat
deze vergoeding zat worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichüng, dan wordt deze vergoeding
als een actief In de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel,

Toevoegingenaande voorzieningenvinden plaats door dotaties ten laste van de staatvan baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening,
Voor het contant maken van de waarde van de vooreiening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2020 wordt bepasild, De berekening is als volgt:
Rekenrente B Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflaüe (bron: CBS),

Bij een negatieveuitkomst van de rekenrentezal dezeop nul wordengesteld.
Voor 2020 wordt er gereKend met een reKenrenté van 0, 00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente

vastgesteld i? op 2,00%en de uitgangswaardevoor de Inflatie2,70% Is.
Jubile multkerln en

De voorziening jubitea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband.Voorde berekeningvan d@contantewaardevan de voorzieningwordt
gerekend met de rekenrente welke onderhetkopje voorzieningenis benoemd, Daarnaastwordtonder
meer rekeninggehouden metverwachtesalarisstijgingenen de blijfksns,

terld^tl^eatie
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Voorzienin

rQot.onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten

gelijkmatig te verdelen over een aantalboekjaren. Detoevoegingaande voorzieningwordt bepaaldop
basis van het g@$chatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot ondsrtioud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud utümo 2020 l? gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de voomitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover z@ niet onder de endere korttopende schulden

zijn te plaatsen.
Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan hetJaarwaaropzij betrekking hebben. Lastenen risico'sdie

hun oorapróngvinden vóórhet eindevan het verslagjaar, zijn in achtgenomenals zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden,
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) resen/e(s) diédoor

het bestuur is/ zijn bepaald.
Rijksbijdragenwordenals baten verantwoord in de staatvan baten en lasten in hetjaarwaaropde
toekenning betrekking heeft.
Overfieiüssiibsicltes

Exploitatiesubsidieswordenals bate verantwoord in de staat van baten en lasten in hetJaarwaarinde
gesubsidieerdekosten zijn gemaaktof opbrengsten zijn gederfd, ofwanneereen gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan, De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen.
Psrsoneelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaardenverwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Verenigingheeftde toegezegd-pensioenregelingbij het bedrijfstakpensioenfonds
in de Jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering,

Varaleiü.!

terid^ntiffcBtje
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Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en vefzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn, Vooruitbetaalde

premie$ worden opgenomen als overlopende activa Indiendittot een terugstorting leidt oftot een
vermindering van toekom$tige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoofzieningopgenomen,
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn;

pensioengevende salarisgrondslag Is middelloon

er heeft in 2020 geen indexatieplaatsgevonden
de dekklngsgraadvan het ABP was per 31-12-202093, 20%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp. nl
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

pers&neelskostenzodra dézeverschutdigdzijn, Voorultbstaaldépremiesworden opgenomenals
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een verniindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op msteriële vaste activa

Materiëlevaste activawordenvanafhet momentvan ingebruiknemingafgeschrevenover de verwachte
toekomstige gebmiksduur van het actief, Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven, Indieneen schattlngswljzigingplaatsvindtvan de economischelevensduur, danworden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinstenen -verliezen bij verkoop van materiëlevaste activa zijn begrepenonderde afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rwtebaten en ntël6St$n
Rentebaten en rentelasten warden tijdsevenredlg verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffendeactiva en pa$$lva. Bij de verwerkingvan de rentelasten wordt rekeninggehoudenmet
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomovÈrzicht ie opgesteld volgens de Indirecte methode. Bi) de Indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed,
In samÈnhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzichtin de financjenng,de liquiditeit, de solvgbiliteiten hetvermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bi] banken diéminimaalvoldoen aan het trêasurybeleid.

)
Versie o,t
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TOELICHTINGOP DETE ONDERSCHBIDENPOSTENVANDÉBALANS
1, 1,ï

Materiëlevaste activa

1.1.2.1

1,1,2.2

Ssbouwért

TerrelnBn

1. 1.2.3
1.1.2.4
InvéntarlBen Overige

1.1.2.5

1.1A6

Vaste

Niet aan da

Totaal

apparatuur

mnterlSla

bsdrijte.

bBdrlJfoull-

materieis

Vaste activa

activa in

oefening
uitvoering en dienstbare

vooruit.

vaste activa

MVA

betalingen

e
S ndper0141.2020
Verknjglngs-of vervaardiglngsprijs
Cumulatievasfschrljvingsn«n
waardeverminderingen
Materiëlevaste aetlva
per 0141^020

201,285

645. 507

262. 156

1, 108. 948

73. 828

477. 806

188. SOO

740. 136

127. 467

167.699

73.656

368.812

11.438

54.760

66. 198

IS.982

57, 869

2'1.628

36.71'fl

6, 929

201. 26S

656,e4S

316, 916

1,175, 146

62, 748

510. 775

204, 482

796,005

118.S37

146. 170

112.494

377, 141

Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen

Afsehrijvingen
Afechrijvlngen op deslnveslerlngen
Mutatis gedurende 2020

8.920

-6.920

32. S67

.

.

Standper31.12.202l)
Verttrijglngs- of (/ervaardigingEprijs

Cumutetleve efsGhrljvingenen
waardevennlnderingen
Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa

per 31-12-2020
Gatetu.wfifl

.

Het pand san de Wllgenhoek 1 te Valkenburg Is zowel juridisch als economisch eigendom van de vereniging,
Da woz waarde 2020 is c 187. 000,
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TOELICHTIN6OPDETEONDERSCHEIDENPOSTENVANOEBALANS
1. 2

Vloltende actlra

1.2^

Vordïrtngen

1. 2, 2,2
1.2.2.10

oow

31-1i-20»

Sl.12^019
ï

overige vorderingen

12.478

Vooniltbetaaldekosten

20,436
11S. 1W

Svétotaaf vorderingen

i, s. i, iï
1.2.2.14

08.811

103. 835

«B.2<S

32.677

16.606
77

Té onivanflen infeasl

Ovsriopcndeadlr»

32.677

__!Ê^.

Totaal V&nleringen

148,787

^^^jg^

looplijd korterdaneenjaar
1,2.1)

Liquide middelen

31.12.M20

31.12.2B18
t

1,i,4, i
1. 2.4. 2

KssmMdalen
TéSOfil»! flp liankfêkenjngen

Totaal llijuldamlddarn

131
7B2.494

E
3

940. 145
782, 628

térJ'deritificatiÉ
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s

Posly

2.1

EJganvormoflBn

Buifdpw
Ol41^01»
t

2,1.1
2.1.1,1
2.1.12
2. 1.1.3

ElgoM vtrnioj»»!
Aljemtne Kiene
BéBléffimlnBsmetves(publlekl
B68femmlnnsre«eivet (pwaai)

^nyit!l?t
É*w»riflï
MIS
muullti
e
ê

764.1?8

-18.280

75. 320

69. e8fl

Stïnt* pw
ll-ti^tli
<

8M,<»8.

1i6.00<
124.8SB

^f.WIS.W

1W99Ï

nwuBattt
2C2D
ï

OVftrige
rnuuiln

Stenri pw
ll-IMa»
ï

ï

ToB. tM

12fl.8Sfl

Totaal Eigen vwpingen

Stand p»r
K^ii^oao
t

70,898
128.004

-t4C. ??T

124. 889

r6. 140

566. 121
74.T81
1184(6

-213. 1WI

7»8,9?1

^0.20

I.WS. WI

De toeltebtlngoverde beparkte doeBtelllngfsn) »an de rMarvelB) te/iijfl uarmtld in de Groitdslagan.

2, 1, 1 a

BwMi!iinlng?rB
Ipubllokl

Srild ptr
OIJII^OIS

t«rw»

e

2.1.1^.1
1A.Ï22
2. 1. 1A10

2. 1.1.3

Rwene frórianéél
RttCfVtODVcfttigiflg
Rssene nulmelirtg
Totaal beatamffijngsrcBflrvfla

n.2

(puulok)

T8.i26

BBalommtngsrflSBryna (privaat)

1.060

Stand p»r
Rwyhiml
Ol^f-itia
MM
f,
<

?4. 2M

M. 20Ö

eo.aaa

tfl.OOO

si e

1w

»44

89.M4

118.004

118. 804

llwult«it
aii

Ovwtgo
imluUi.
ï

Stand par

ai-ii-lti»

BS1

ca.24i

T4.T61

RiBiinnat
itM

w.w

1W.58S

-6. 140

(privaa))

nsso

M.lii

l24.ias

1i4.tB9

.

2, 2. 1

Pefaonele
voonsliïnlnqen
Voorzieningen voor

Sundpw

OitttnklilBB
DBtolIlSMp

2mi>

Rmh
VfljMlMit

muudi*

Sritfptr

16.SS8

3.157

groot onderhpud

225.027

31.200

U05

2S0.8E2

Totaal
Vóorzlnnlnaon

2i8. 8«fl

MJ57

SMS

M7.82»

Slamlptr

V-^Ï-tW
i
IK.44S

B.14Ö

ii-iMiiit
< s

13.M1

OwilBI
muuiit»
ï

ï

S(1. 3»

tt41^ll2B.
ï e

74.26!1

.

Stond p»r
8i.«i-i!<ii»

«

St»nd pw
S1.12^SU

243

.

M.iM

Voorïiflnlngnn

i&vïria*
muintoi
t

CO.OflO

.

Algemene reserve privaat
TCT»»IR»»t»niminfl<n*«rw»

2^1

2. 2. 3

8

60.000
.

Stamt par
(IKI^ÖIS

Stand pw
31. 11.1018

ffiUUdii
e

e

2. 1. 1 -é 1

0»»l8'

K»iull"l
2018
e

WM9

.

hiliïii

Bringlllm

BwSns

<liur

8|iu

»a lui

3.049

6.675

7274

250.822
i,046

28T.46T

7,i7<

. bij netto conlantówaSfdc

2, 2.1

poraonDlo
voortlnntnaon

Stwapft
OMI^IM

2, 21, -t

jvliNBUinuiikartnBen

Totaal parïDnolii
vesrxlBnlnasn

OKIUlkUltg
2020

Dotnfl«20M_
É

t

e

fl'nl»
muaUf

Vrijva! 2020
e

»t»"|l p<r

8-1-s

M.12.202(1

»«drtg1 (hl

e

Bllrg

8 ff

* ir"

e

e

>6)ur
É

is. e-ii

a,is7

16,098

3.(M8

6.875

ïxr*

1»,M1

i.187

ie,»»»

a,o«a

(, 8M

7M4

bij nello conlanle waerdt
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ai.ii^tzo

Ï. 4

Kortlüpcndo Bchuldon

2.4.S

Oraiileuren

16. 29B

2.4,9

BalaBttioenen premieB eoclate vemKennflen

2, 4, 10

SchutóenttiïskSïanirenslotnan

nm
86,017
S.3E7

2.0. 12

KtiWöiMnaeoverige tchuiaen

Vooruil onlvanaen tubaldtei OGW

E.d. l?

VttianllsaeklenytKanuedtttn

2. 4. 16

OveriaB oyerloptnilepsssivs
OyfffopW tfe psasfva

Totaiilllsrtlepïnil» *chu)dtn

11.838
81,005
24. 540
14.831
i4a.loi

SubWaalkartto/sonüeschulden

2.4. 14

S1.1fc21)l6

2?
67.922
1.351

)3i. 2t2

2.656
81.312
4.050
62, 300

-tWMÏ

es.ais
-!!6tl. 636
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TOELICHTINGOP DETE ONDERSCHEIDeNPOSTENVANDESTAATVANBATEN EX UtöTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3, 1. 1

Rijksbijdragen

3, 1. 1,1

RijksbijdrageOCW

2020

Overige subsidies

3. 1.2. 1

Overige subsidiesOCW

2. 074. 658
81. 786

2019

-- '

2. 082. 246

1. 988703
2. 082. 245

79. 178

1. 988. 703
119. 736

8i,7ee

7&. 178

58, 105
27214;&49

57.500

59.407

2. 2187923

2:167. 846

Totaal RljKsblJdrggen

3. 1,4

"

2. 074. 658

Totaal Rijksbijdrage
3. 1.2

Be root 2020

"

118.736

Ontvangendoorbetalingen

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

3.5

Overige baten

2020

2019

Be root 2020

3. 5. 1

Verhuur

27. 635

17. 500

27. 907

3.5, 5

Ouderbijdragen

3. 5. 10

Overige

34, 171
29S29

S1,000
1. 500

51,015
1Ö.236

Totaal overiga baten

91. 335

70.000

98. 1 G8

-}
Vtfite:0.1
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Lasten
4.1

Personeelslasten

4. 1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten

4. 1. 1.1

Lonen en salarissen

4. 1. 1.2

Sociale lasten

4. 1. 1,5

Pênsioenpfemies

2020

2019

Be root 2020

1. 561, 319
359. 192

2, 107. 663

-

228,624

1.300, 105
309. 909

206,986

Totaal lonen, salarissen, sociale

lasten én pensioenlasten
4. 1.2
4. 1. 2,1

4, 1, 2,3

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Overige

2. 149. 13S

3. 158

54,484

32.SOO

Totaal overige personele lasten
4. 1.3

4. 1, 3.2
4, 1,3,3

Ontvangen uitkeringen personeel
Ultkerinaen van het
Overige ultkarlnaen personeel

57. 642

43.399
60. 157

1.817.000
3092

46. 7S1

32. 500

15. 000
35. 000

103.556

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

2, 107,663

49. 843

14. 766
13, 123

50.000
2.0 0.163

2. 103.221

27.889

1, 838.954

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeldaantal werknemers bedraagt44 In 2020 (2019; 40). HieronderIs de onderverdelingte vindenvan
het oemlddeld asntel werknemers,

2020

Bestuur / Management
Personeel primair proces
OnderBteunend personeel

3

35

31

6

6

44

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2

Afschrijvingen

4,2.2

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

2020

4.3.1
4. 3,2
4. 3.3
4. 3.4

4.3.5
4, 3,6

Huisvestingslasten
Huur

Verzekeringen
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten

4. 3.7

Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening

4. 3,8

Overige
Totaal huisvestingslasten

B6 root 2020

S7.869

65.800
57.869

Totaal afschrijvingen

4.3

2019

3

2020

2019

51,884
65.800

SI .884

2019

Be r60t 2020
e

62.784

48, 298

12. 651

55. 000
500
10. 000

24, 306

20.250

21.S26

11. 780
4. 505

6. 500
3. 000

5. 256
2. 682

31,200

31.200

27,000

4. 933

3. 500

351

1S2. S10

34S
5. 040

11. 794
129.360

1
Ver-Bte;0,1

te^i(éntificatiê
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4.4

Overige lasten

44.1

Administratie en beheerlesten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen

42.22Ê
26.535
69,222

Overige

67. 461

4,4,2
4. 4.3
4.4,5

2020

Be root 2020
46. 300

45.628

20,500

21,372

82. 000
84, 800

56. 057
89, 770

205.444

Totaal overige lasten

2019

232.600

212. 827

Separate specificatie kosten instelllngsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4,4, 1) ten laste van het
resultaat gebracht:

2020
4,4 1. 1.1 Controle van d@jaarrekening

Be root 2020

7. 710

6.500

2019
7. 588

4.4. 1. 1,2 Andere controlewerkzaamheden

4,4, 1. 1, 3 Fiscaleadvisering
4.4. 1. 1,4 Andere niet-controlediensten

7,710

6. 500

7, 588

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hiertooven opgesomde warkzagmheden zijn verricht door helzelfde accountantsKantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.
Honorgrla met betrekking tot de wertsaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bijde vereniging zijn uitgevoerd door
accountantsorganisatiesen externe accountantszoals bed.oelcl In art, 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzelbelastlng,
Bovenstaandeaccountantshonorarlazijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

6, 1.1

2020

2018

Be root 2020

Rentebaten en soortgelijke
oobrengsten
Totaal financiële baten

-452
-462

ter Ide^tiffcatie
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BESTEMMINGVANHETRESULTAAT
Resultaat 2020
2. 1. 1

Algamene reserve (publiek)

2. 1. 2

6estemmiDasreseFves (Dubliekl

2. 1. 2. 2
2. 1. 2. 10

Reserve cao vertioglngen
Reserve nulmeting

-14S.777

-eo.ooo
-243

Totaal bestammlngsreserves publiek
2. 1. 3

Bestemmln sreserves

2. 1. 3. 1

Algemene resarva privaat

-60, 243

rivaat

-6, 140

Totaal bestemmlngsresêrvêêprivaat

.

Totaal rasyjtaat

6, 140

-213, 160

teriifrntlficatie
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GÊBEURTENISSeNNA BALANSDATUM
Erzijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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WNT-VERANTWOORDING2020

Per 1 januari 2013 is déWet normering bezoldiging topfunctlonarlssen publieke en semipublieke sector (WNT)
In werking getreden. De WNT schrijftvoor dat de beloning v@ntopfunctionarissen verantwoord dient te worden

in dejaarrekening, ook als de beloningbenedende norm blijft. Vooroverigefunctionarissengeldt
publlcallepllcht alleen als de norm overschredenwordt.
Indeling en bezoldiglngsklasse
ue indeling van ae recritspersonen or instellingen over de oezoiaigingsKiassen geüeun op oasis van ane

generieke Instellingscrtteria te weten;
(a) de gemiddeldetotale baten per kalenderjaar

(b) hetgemiddeldesantal leerlingen, deelnemersof studenten, en
(c) hetgewogen aantalonderwijssoortenof-sectoren,
Deze instelllngscriteria bieden een weergavevan dezwaartevan de functie van de topfunctionarisgebaseerd

opfunctiewaarderlngsverhoudingen.Gezamenlijkgeven de criteria een indicatiev@nde complexiteitvan de
betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezotdlgingskjasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bêzoldigingsmaximumdaarmee van toepassing is op de

topfunGtionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctlonarissen OCW-sectoren,
Complexlteltspunten
Aantal comtexltelts unten erlnstellin scrlteria;
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlinsen, deelnemers of studenten

Gewogenaantal onderwijssoortenof sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldfglngsklasse
Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging wn toepassing voor het verslagjaar 2020.
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WNT-VERANTWOORDINO 2020

la. Leidinggevendtopfunctionaris met dienstbetrekkingofzonderdlonstbetrekklng vanaf13emaand
van tje TunctlBvervulllng

Devolgende leidinggevend topfunctlonarissen met ofzonder cllenstbetreklting vanaf 13emaand van defunctievep/ulling
inclusiefdegenendieopgrondvanhunvoormaligefunctienog4 jaaralstopfunctionariswordenaangemerkt,zijnIndelabel
hieronderopgenomen,
Naam
Funcüs e-evans 20ZO

Functle(BJ
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als

deeltildfactorlnfte)
Dienstbetrekking
Bezoldl in

D. A, van Rietschoten

W. R. P. Olasber en

directeur
01-01
31. 12

directeur

1, 000
Ja

0.200
Ja

69. 707
10.804
80, 511

12, 106
1. 862
13. 868

N. v.t.
80. 611

13. 968

01-01
30-09

2020

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaaroptermijn
Subtotaalbezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag

Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldlQingsmgxlmum

Het bedrag van de overschrt)dlng
Redenwaarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

N.v.t,

119000
N. v. t.

17,817

N.v.t,

N.V.t.

N.v,t,

N.v, t,

directeur
01. 01
31-12

directeur

1,000
Ja

0, 200

60.581
9. 751
70. 332
70, 332

1S.242
2.550
17792

115. 000

23, 000

N. v. t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling
Ge evens 2019
Functiets)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeKijdfactonnfte)

Dienstbetrekking
Beloningply$ balastbere
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaarop termijn
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bêzöldigingsmaximum

01-01

31.12
Js

17, 792

terIdfntlfle^tle
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WNT.VERANTWOORDING 2020
ic. Toezichthoudend topfunctlonaris

Da volgendetoezichthoudendtopfunetlonarissen zijn In de tabel hieronderopgenomen.
R.J. F van Berkel

J.J. Bamhoom

J.S. van den Hoek

M.J, van der Bent-

Lid

Lid
01-01

Functie o evens 2020

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Voorzitter

01-01

Lid

31-12

01-01
31-12

01-01
31-12

17. 850

11. 900

11.900

11. 900

N,v. t,

N. v. t.

N.v. t.

N. v. t.

31-12

Bezoldl In In 2020
Bezoldigina
Individueel toepasselijk
bezoldiglngsmaximum

'/- Onversehuldlgd betaalden
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Hetbedrag van de overschrijding

Reden waarom de overschrijding
al dan niet Istoegestaan
Toelichtingop de vordering
wegensonverschuldigde
betglina

.

.

N.v. t,

N. v. t,

N. v. t.

N. v.t.

N.v.t,

N.v.t,

N.v. t,

N.v.t,

N.v. t.

N. v. t.

N.v,t,

N.v. t,

Voorzitter

Lid

01'01
31-12

01. 01

Lid
01. 01

31-12

31-12

01-01
31-12

17. 250

11. 500

11.500

11.500

T. M. M, Botermans

R,M. A, van der Mei

J.M. Rauws

Ge evens201&
Functlecateflorie

Aanvangfunctie
Afloopfuncüe

Lid

Bezoldiging

Individueeltoepasselijk
bazoldlglngsm^xlmum
Naam toeïlchtbouder
Functie e evens 2020
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Lid
01-01

Lid
01-01

Lid
01-01

06-07

06-07

31-12

6, 113

6. 113

11. 900

N.v.t,

N.v.t.

N.V.t,

N.v.t.

N. v. t.

N. v. t.

N.v.t

N. v. t.

N.v.t.

N.v.t.

N. v. t.

N.v. t.

Besoldl In !n 2020
Bezoldiging

jndividues!toepasselijk
bezQldigingsmaximum
.

/. Onverschuldigd betaald en

nofl niet teruqontvangen bedrag
Bezoldiging
Hét bedrag vön de ovêrschrijdinfl

Redenwaarom de overschrijding
al dan niet Is toegestaan

Toelichtingop de vordering
wegensonverschuldigde
betalina
Ge evens2019

Functlecategorie
Aanvang functie

Afloopfunetie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldialnasm.axlmum

Lid

Lid

Lid

01-01
31-12

01-01

01-01
31-12

.

.

11.500

11.500

31-12

11.500
ter l
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GEGEVENSOVER DE RECHTSPERSOON
Naam;
Rechtsvorm;

VerenigingvoorChristelijk Onderwijste Valkenburg

KvK nummer:

Vereniging
Valkenbuig
40446219

Adres:
Telefoon;
E-mailadres;

Broekweg 32, 2235 BK Valkenburg
071^074467
info@cbsdeburoht. nl

intemetsite:

www.cbsdeburcht.nl

Zetel:

Contactpersoon:

DA. van Rietschoten

Telefoon:
E-malladres:

071-4074467
r. vanrietschoten@cbsdéburcht. nl

Bestuursnummer;

40301

BRlN-nummera:

07MQ

De Burcht
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ONDERTEKENING DOOR TOEZICHTHOUDENDE BESTUURDERS

BBstuurder(s)
Naam

Plaats

Dhr. R. J.F. van Berkel

Valkenburg

Datum

Ondertekend

Reden niet oridBrtekend /
Ondertakenin

Mevr. JJ. Bamtioorn
Valkenburg
Dhr,J.S. van den Hoek Valkenburg
Mevr. MJ. van derBent- Valkenburg
Bos

Dhr. J.M. Rauws

Ver»;0.1

Valkenburg
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STATUTAIREBEPALINGVANHETRESULTAAT
Er is statutair niets geregeld Inzake de bepaling van het resultaat.
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Controleverklaring van de onafhankelijkeaccountant

ï'<0& AC Alphen aanden Rijn
PüiiUiui;'Ki

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging voor Christelijk Onderwijs te
Valkenburg

2400AJ AtpiiM;randenRijn

,

A. Verklaring over de In hetjaarverslag opgenomenjaarrekening 2020

l (Ol72!7K^l!U
il|)hfii3aritlt. 'i]rijn(n)v:inre('. :iccnl

wwwwniFearcnl

ü^599?92

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging voor Christelijk Onderwijs te
Valkenburg te Valkenburg gecontroleerd.
Naarons oordeel;

.

geeft de in hetJaarverslagopgenomenjaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Verenigingvoor Christelijk
Onderwijs te Valkenburg op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020

in overeenstemming met de RegelingJaarverslaggevingonderwijs;

o

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevant®weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen In paragraaf 2.3. 1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit;
1. de balans per 31 december 2020;
2.

de staat van baten en lasten over 2020; en

3, de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebbenonze controle uitgevoerd volgens het Nederlandsrecht, waaronderookde
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn besGhreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA),

Wij vinden datde doorons verkregen controle-informatievoldoende en geschiktis als
basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatlebepallng WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepalïng, bedoeld In artikel 1. 6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o

/.ir
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Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dst wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niét sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevendetopfunctionaris bij andereWNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichtingjuist en volledig is.
B, Verklaring over de in het Jaarverslag opgenomen andere Informatie

Naastdejaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat hetjaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

.
.

bestuursverslag;
overige gegevens.

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

.
.

met dejaarrekening verenigbaaris en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevatdie op grond van de Regelingjaarverslaggevingonderwijs
en paragreaf '2,2, 2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocot
OCW 2020 is vereist,

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

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingenbevat.
Met onze Werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2

Bestuursverslag' van

het

Onderwijsaccountantsprotocot OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening,

hlet bestuur is verantwoordelijkvoor hetopstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverstaggeving onderwijs @n de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2, 2 'Bestuursv@rslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekkingtot deJaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is veranhwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,

zoals

opgenomen

in

paragraaf

2. 3. 1

'Referentiekader'

van

het
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Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelijk voor een zodanige intern®beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij hetopmakenvan dejaarrekeningmoet hetbestuurafwegenofdeonderwijsinstelling
in staat is om haaractiviteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur d© jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar ac;tiviteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De Intern toezichthoudendorgaan Is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiëleverslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdrachtdatwij daarmee voldoende en geschikte controte-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van

zekerheidwaardoorhet mogelijk is datwijtijdensonzecontrole nietalle materiëlefouten
en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamentijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebbenwaar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
Nederlandse controlestandaardeni
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
.
het identificeren en inschatten van de risico's

»

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,

.

.

het

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van inaterieel belang zijn,

in

reactie

op

controlewerkzaamheden

deze

risico's

bepalen

en

uitvoeren

en het verkrijgen van controle-informatie

van
die
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voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijkingvan materieel belang niet ontdektwordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

.

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamhedente selecteren die passend zijn in

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

-

.

hetevalueren van degeschiktheidvandegebruiktegrondslagenvoorfinanciële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en hst evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de

door

het

bestuur

gehanteerde

continuïteltsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen

controle-informatie

vaststellen

of

er

gebeurtenissen

en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze contröleverklarlng te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen Inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-lnformatle die verkregen is tot de datum van onze
controteverklaring. Toekomstige gebeurtenissenof omstandigheden kunnen er
echtertoe leiden dateen instelling haarcontinuïteit niet langer kan handhaven;
.

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en

.

het evalueren ofdejaarrekeningeen getrouw beeld geeftvan de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten
en tasten alsmede de balansmutaties in allé van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezichtonder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, wagronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Alphen aan den Rijn, 25juni 2021
Van Ree Accountants

w. g.

mr. drs. G.J de Jong RA
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