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Geachte leden van de schoolvereniging,
Met dit document nodigen we u uit voor de leden- In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over
vergadering, die gehouden wordt op D.V. dinsdag het beleid en de resultaten van het onderwijs aan de
18 juni 2019. U bent van harte welkom.
Stadhouder Willem III school in het afgelopen jaar.
Het verslag van de toezichthouder is opgesteld onIn dit boekje vindt u de uitnodiging, agenda en de der verantwoordelijkheid van de secretaris, de heer
stukken (waaronder het door het bevoegd gezag G. Jansen. Het verslag van de directeur-bestuurder
vastgestelde jaarverslag 2018) voor de ledenverga- en het financieel jaarverslag onder verantwoordelijkdering van de Vereniging tot stichting en instand- heid van de directeur-bestuurder de heer J. van der
houding van scholen, uitgaande van de Oud Gere- Tang.
formeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede. We
hebben alle benodigde informatie voor de leden- Hoogachtend,
vergadering in één handzaam document samenge- Namens bevoegd gezag en bestuur,
voegd.
G.J. van Lent, voorzitter
J. van der Tang, directeur-bestuurder
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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor de reeds eerder aangekondigde jaarlijkse ledenvergadering die
D.V. dinsdag 18 juni 2019
zal worden gehouden in
de Stadhouder Willem
school aan de
Veldhuizerbrink 24 te Ede. Aanvang 20.00 uur.
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6.

Pauze

7.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

8.

Vaststelling verslagen 2018

9.

Uitslag verkiezing bevoegd gezag

10.

Rondvraag

11.

Afscheid lid bevoegd gezag de heer W. Flier

12.

Sluiting door de heer J. van der Tang.
Na afloop is er gelegenheid persoonlijk afscheid
te nemen van de heer Flier onder het genot van
een hapje en een drankje.

Namens het bevoegd gezag,
de heer G. Jansen, secretaris

Agenda
1.

Opening door diaken de heer W. Flier

2.

Mededelingen

3.

Notulen vorige ledenvergadering d.d. 19 juni 2018

4.

Verslagen 2018
De verslagen over 2018 zijn bijgevoegd.

U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de verslagen
uiterlijk D.V. vrijdag 14 juni 2019 per e-mail te stellen aan
de heer J. van der Tang, jvdtang@stwillem3ede.nl.

5.




Verkiezing leden bevoegd gezag
Aftredend en herkiesbaar zijn:
• De heer C.W. Kapaan
• De heer J. van Velthuizen




Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor*:
• De heer C.W. Kapaan en de heer G. Vossestein
• De heer H. Heijkoop en de heer J. van Velthuizen

Kort C.V. nieuwe kandidaten
Naam
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Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten vindt u op de volgende pagina.

Leeftijd

Kinderen

Functie

Gezindte

projectleider
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aangemeld)
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G. Vossestein
*

Adres
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Schaapsweg 113,

33

3

Ede				
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Bongeveen 2, Ede

GG
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3

Ede			

rayonmanager
autobedrijf
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Notulen ALV
Stadhouder Willem

Aanwezig: 33 leden

6

school

delijke eis. Daarin de opperste Wijsheid nodig te mogen hebben. De tekst wijst ons erop geen moment
onbenut te laten. Vervolgens wijst dhr. Teunissen op
de woorden van Paulus. De zaligheid is niet in de
wet, doop of avondmaal. De zaligheid ligt in de Heere
Jezus, Hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Hij spreekt de wens uit dat wij met die
boodschap maar werkzaam gemaakt mogen worden.
Daarna wordt gezongen psalm 105:5.

Opening
De voorzitter, dhr. G.J. van Lent, heet iedereen van
harte welkom en deelt mee dat de directeur-bestuurder, dhr. Van der Tang, door ziekte niet bij deze
vergadering aanwezig kan zijn. Van der Tang is overbelast en zal tot de start van het nieuwe schooljaar
rust nemen. De taken worden waargenomen door de
twee teamleiders, dhr. G. van Wijngaarden en mw. L.
Blijleven- Schalk.
Mededelingen
De vorige jaarvergadering is er een vraag gesteld over
Opening door dhr. Teunissen door het laten zingen de vergoeding van overblijfvrijwilligers. De voorzitter
van psalm 34 vers 3 en 4 waarna hij voorgaat in ge- geeft aan dat dit besproken is in het bevoegd gezag
bed. Daarna leest hij Deut. 6 : 1-6 en Korinthe 10 en dat zij gezien de aard van dit bijzondere vrijwil: 1-6. In het openingswoord staat dhr. Teunissen in ligerswerk, een vergoeding redelijk acht.
het bijzonder stil bij vers 5 en 6. “En deze woorden,
die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En
gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spre- Notulen ledenvergaderingen 13 juni 2017 en
ken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, 5 juli 2017.
en als gij nederligt, en als gij opstaat.” Wie is daartoe De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn
bekwaam? Vanuit onszelf niet. Het is wel een God- geen vragen naar aanleiding van de notulen.

Verslag kascontrole en benoeming nieuwe
Verslagen 2017
De voorzitter geeft aan dat er over de verslagen geen kascommissie
De kascommissie, dhr. J. van Vulpen en dhr. H. Havragen zijn binnengekomen.
zenboom, hebben de stukken gecontroleerd en in
In verband met de afwezigheid van dhr. Van der Tang orde bevonden. Er is sprake van een getrouw beeld
geeft dhr. Van Wijngaarden een korte toelichting op van Eigen Vermogen en Resultaat. Door de vergadehet jaar 2017. Hij benoemt de volgende onderwer- ring wordt decharge verleend aan het bestuur.
De voorzitter dankt hen voor het werk.
pen:
 het belangrijkste is dat elke dag uit de Bijbel ge- De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit dhr. H.
lezen wordt en door de kinderen een psalm of Hazenboom en dhr. G. van Dijk.
catechismusvraag wordt geleerd;
 het projectplan om de resultaten te verbeteren
Vaststelling verslagen 2017
en de positieve eindtoets van groep 8;
 teamscholing op het gebied van taal en begrij- Het verslag van de toezichthouder, het verslag van
de directeur-bestuurder én het financieel jaarverslag
pend lezen;
 het bewaken dat er ook aandacht blijft voor de worden ongewijzigd vastgesteld.
vakken die niet in de eindtoets worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde en geUitslag verkiezing bevoegd gezag
schiedenis.
Er zijn 33 leden aanwezig. De uitslag van de stemDe voorzitter dankt dhr. Van Wijngaarden voor zijn ming is als volgt:
toelichting, onderstreept de grote inzet van het team Dhr. Veenendaal 25 stemmen, dhr. Siebelink 8 stemmen.
en spreekt zijn dank hiervoor uit.
Dhr. Van Grootheest 28 stemmen, dhr. Van de Braak
4 stemmen, 1 blanco stem.
Dit betekent dat de heren Veenendaal en Van GrootVerkiezingen leden bevoegd gezag
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Van Groot- heest zijn verkozen. Beiden aanvaarden hun verkiezing.
heest en Veenendaal.
Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor:
- De heer G.J. van Grootheest en de heer M.H. van
Rondvraag
de Braak
- De heer M.P.C. Veenendaal en de heer J. Siebelink. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Een korte CV van de nieuwe kandidaten is opgenomen in de agenda.
Er wordt een stemcommissie benoemd bestaande Sluiting door dhr. Van Lent
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanweziguit 2 leden en 1 lid van het bevoegd gezag.
heid en vertrouwen.
Hij sluit vervolgens de vergadering met het laten zingen van psalm 119:45 en dankgebed.
Pauze
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Verslag van de toezichthouder

Organisatiestructuur
De Vereniging tot stichting en instandhouding van
scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde
Gemeente(n) (in Nederland) te Ede, is opgericht
in 2011 en is een voortzetting van de Vereniging tot
stichting en instandhouding van scholen, uitgaande
van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ede, welke is opgericht in 1967 door ouders en de kerkenraad vanuit een diep besef van
de noodzaak van reformatorisch onderwijs. Dit heeft
geleid tot de oprichting van de Stadhouder Willem
III school. De vereniging vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en
de school anderzijds.
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Het bevoegd gezag bestond per 31 december
2018 uit de volgende personen:
 De heer G.J. van Lent (voorzitter);
 De heer G. Jansen (secretaris);
 De heer M.P.C. Veenendaal (penningmeester);
 De heer G.A. van den Berg (2e secretaris);
 De heer G.J. van Grootheest;
 De heer C.W. Kapaan (2e penningmeester);
 De heer J. van Velthuizen(2e voorzitter);
 De heer D.W.I. Oudijn.
In afwijking van de governancecode is omwille van
de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de vermelding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten.

Het bevoegd gezag van de schoolvereniging (oftewel de toezichthouder) bestond in 2018 uit 11 le- Vanuit de participerende kerken:
den, waarvan 4 leden benoemd zijn door en vanuit  Ouderling, de heer J. van Ginkel (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Hessenweg,
de kerkenraden van de 4 participerende kerken.
Ede/Wekerom);
Twee leden van het bevoegd gezag waren bij de le-  Diaken, de heer W. Flier (Oud Gereformeerde
Gemeente in Nederland, Noordelijke Spoordenvergadering 2018 aftredend. De heren G.J. van
straat, Ede);
Grootheest en M.P.C. Veenendaal.
 Ouderling, de heer G.J. van Lent (Gereformeerde Gemeente, Ede);
Het bevoegd gezag stelde de volgende tweetal Diaken, de heer B. Teunissen (Oud Gereforlen voor:
meerde Gemeente, Schaapsweg, Ede).
De heer G.J. van Grootheest en de heer M.H. van
de Braak.
De heer M.P.C. Veenendaal en de heer J. Siebelink. De heer Van Ginkel heeft per 19-06-2018 de plaats
De heren G.J. van Grootheest en M.P.C. Veenendaal ingenomen van de heer Drost. Op 24 november
zijn herkozen en hebben hun benoeming aanvaard. 2018 was dhr. M.P.C. Veenendaal 12,5 jaar in functie.

De door de kerkenraden afgevaardigde leden vanuit
de participerende kerken worden benoemd zonder
tijdslimiet. De overige leden worden gekozen door
de leden van de vereniging voor een periode van
4 jaar. De kandidaten worden gesteld door het bevoegd gezag. Er is geen maximale zittingsduur vastgesteld. Naar aanleiding van een recente evaluatie
zal het bevoegd gezag nieuw beleid ontwikkelen
t.a.v. de zittingsduur.

risico’s is een inschatting gemaakt van de te vormen
reserves. Momenteel zijn de reserves voldoende
hoog om de ingeschatte risico’s te dekken.
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Uitgangspunt is dat de toezichthouders hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een uitzondering. Gezien de hoeveelheid extra werk die zij
verrichten kunnen zij een vergoeding vragen tot het
maximum van de toegestane vrijwilligersvergoeding.
In 2018 was aan de school een directeur-bestuurder Hiervan is geen gebruik gemaakt.
met een benoemingsomvang van vijf dagen per
week verbonden. De directeur-bestuurder werd on- Aan de school is een medezeggenschapsraad en
dersteund door twee teamleiders, één voor de bo- een ouderraad verbonden. In de eerste raad hebben
venbouw en één voor de onderbouw. Er is sprake drie ouders en drie personeelsleden zitting. In de ouvan een goede samenwerking.
derraad participeren twaalf ouders van kinderen van
de school.
De directeur-bestuurder legde vier maal per jaar verantwoording af aan het bevoegd gezag door middel Enkele ouders hebben het initiatief genomen om
van een management-rapportage.
opvoedingskringen te starten, genaamd Schouder
Bestuur en toezichthouder werken vanuit het stra- aan Schouder. De ouders wordt vergaderruimte in
tegisch beleidskader van het bevoegd gezag. In dit de school geboden en er is ook een éénmalige subdocument wordt beschreven binnen welke kaders sidie verstrekt om met de methode Schouder aan
de directeur-bestuurder de beleidsvoorbereidende Schouder te kunnen starten.
en uitvoerende taken kan en mag uitvoeren.
Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteert de
toezichthouder de door de PO-raad (Primair Onder- Verantwoording
wijsraad) vastgestelde ‘code goed bestuur’. Daarbij Het bevoegd gezag legt, in het kader van haar functie
wordt toezicht gehouden op het formuleren en rea- als toezichthouder, verantwoording af aan de leden
liseren van de schooldoelen, het beheersen van het van de vereniging en aan de overheid door middel
proces, doelmatige besteding van middelen en risi- van het jaarverslag van de toezichthouder.
De toezichthouder heeft een beslissende stem ten
comanagement.
aanzien van de identiteit van de school. In het verDe toezichthouder neemt deel aan het Lerend Net- slagjaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gewerk waaraan acht reformatorische scholen uit de bracht:
regio deelnemen. Het betreft dezelfde scholen waarvan de directeur-bestuurders samenwerken onder
de naam Vebakowosz. Binnen het Lerend Netwerk
ontmoeten toezichthouders, bestuurders en directeuren elkaar vier keer per jaar. Er worden actuele onderwerpen besproken waarbij ook ervaringen
worden uitgewisseld. Hierdoor wordt de denkkracht
vergroot, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars
kennis en kunde.
Ook in 2018 heeft overleg plaatsgevonden met de
reformatorische scholen uit de gemeenten Ede en
Barneveld over mogelijke initiatieven voor scholen of
dependances in Lunteren en De Valk.
Scheiding van bestuur en toezicht is geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag
toezichthouder is. De directeur-bestuurder stelt beleid vast, dat ter goedkeuring aan de toezichthouder
wordt voorgelegd. Na goedkeuring kan invulling gegeven worden aan het beleid.
Er wordt gewerkt met een vastgesteld risicoprofiel.
Risico’s zijn in kaart gebracht en op basis van de
mate van impact en de kans van optreden van deze
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 het participeren in de kennismakingsgesprekken
(ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);
 het goedkeuren van identiteitsgebonden leermiddelen;
 het openen van het schooljaar en het participeren tijdens de afscheidsavond;
 het meedenken over leefregels binnen de
school;
 het bewaken van het aannamebeleid.

De toezichthouder heeft in 2018 zes keer vergaderd
met de directeur-bestuurder. Naast de vier vergaderingen waarin de directeur-bestuurder verantwoording aflegde over het gevoerde beleid is er één vergadering gewijd aan zelfevaluatie en één vergadering
aan input voor het schoolplan. In 2018 hebben le- Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak
den van het bevoegd gezag bij de meeste medewer- heeft de toezichthouder regelmatig overleg met de
kers een les(deel) in de klas bijgewoond.
directeur-bestuurder. Een deel van het werk wordt
voorbereid door de kennisgroepen:
De medezeggenschapsraad heeft in 2018 drie regu-  Identiteit en Onderwijs (I & O);
liere vergaderingen gehad. Ook heeft de MR eenmaal  Personeel en Organisatie (P & O);
vergaderd met het bevoegd gezag. Van de tweede  Huisvesting en Beheer (H & B);
wettelijk voorgeschreven overlegvergaderingen is  Financiën (Fin).
door de MR, na overleg met toezichthouder, geen
gebruik gemaakt. De ouderraad vergaderde zes keer. Deze kennisgroepen hebben in 2018 twee tot vier
keer vergaderd.
Eenmaal per twee jaar vergadert het bevoegd gezag
met (een delegatie van) de in het bevoegd gezag par- Daarnaast vond periodiek overleg plaats tussen diticiperende kerkenraden. Dit overleg heeft 18 septem- recteur-bestuurder en voorzitter en secretaris in het
ber 2018 in goede harmonie plaatsgevonden.
zogeheten TBO-overleg (Toezichthouder-Bestuurder
Overleg). Hierin vindt ook het jaarlijkse resultaatgeDe toezichthouder heeft het achterliggende jaar aan- sprek met de directeur-bestuurder plaats.
dacht besteed aan onder meer:
 maatschappelijke ontwikkelingen die relevant Wat betreft de planning & control cyclus kan gezegd
zijn voor het reformatorisch onderwijs;
worden dat, met het opstellen van de begroting voor
 toezicht op de identiteit van de school;
onze school voor het jaar 2018 de financiële situatie
 het benoemen van nieuw personeel;
helder in beeld was. Vasthouden aan de begroting is
 toezicht op de uitvoering van het jaarplan gebaseerd uitgangspunt. Nadat de begroting is vastgesteld zijn
daarmee ook de interne budgettaire kaders vastgeop het schoolplan voor de periode 2015 – 2019;
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 toezicht op het project ter verbetering van de
leerresultaten;
 toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code ‘Goed Bestuur’;
 toezicht op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen;
 het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag;
 de opdrachtverstrekking aan de accountant;
 de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.
Daarnaast heeft de toezichthouder haar werkgeversfunctie vervuld richting de directeur-bestuurder. De
toezichthouder heeft geconstateerd dat de directeurbestuurder de identiteit van de school behartigt op
de wijze die de toezichthouder voorstaat.

steld. Omdat er een negatief resultaat was voorzien
heeft de toezichthouder de directeur-bestuurder gevraagd waar mogelijk op de uitgaven te bezuinigen.
Uiteindelijk is het gelukt om ruim binnen de begroting te blijven en het negatieve resultaat met de helft
terug te dringen.
De toezichthouder heeft vastgesteld dat de doelen
op het gebied van identiteit en de leerresultaten zijn
behaald. Met de eindtoets groep 8 zaten we ruim
boven de minimumgrens. Daar zijn we blij mee en
het stemt tot dankbaarheid. Er is ook dit jaar veel
aandacht besteed aan het vasthouden van de verbeterde leerresultaten. Hieraan is in alle groepen hard
gewerkt. De toezichthouder constateert dat er een
goede sfeer heerst binnen de school.

In de onderwijsdoelstelling van de school staat dat
‘het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming
van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, God
naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid, dat bereid en weerbaar is om de ontvangen gaven in te
zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, kerk, school
en de maatschappij.’ Vanuit onszelf zijn we niet in
staat om dat te doen. Daarin hebben we Zijn leiding
Tenslotte
Als toezichthouder zijn we verheugd dat het Bijbels voortdurend nodig. Met alle gebrek waarin het werk
genormeerd onderwijs ook in 2018 zijn voortgang gedaan wordt, dienen we steeds Gods eer op het
mocht hebben en ons, ondanks alle zorgen, nog oog te hebben. Dat wensen we u allen toe.
gelaten is. De kinderen hebben onderwijs gekregen waarbij de Bijbel het richtsnoer is geweest. De
leerkrachten hebben met inspanning van de hen
geschonken gaven het onderwijs afgestemd op de
talenten van de kinderen. Het (ondersteunend)
personeel en het MT hebben samen gewerkt aan
het juiste klimaat waarin het onderwijs gegeven kan
worden. Als we daarop terugzien dan hebben we
veel ontvangen waar we dankbaar voor mogen en
moeten zijn. Het past ons met deze voorrechten ootmoedig te eindigen in de Weldoener.
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Verslag directeur-bestuurder

bruiken onze gaven en talenten’ en ‘Wij zorgen voor
onze omgeving’. Deze regels bevatten elk een aantal
concrete voorbeelden. Naast de algemene regels zijn
er gangregels (rust en netheid) en pleinregels. Elke
maand worden de schoolregels besproken in alle
klassen.
De kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de
Stadhouder Willem III school bezoeken is in het hieronder staande overzicht weergegeven.

Onderwijs
Het jaar 2018 viel in de schoolplanperiode 20152019. In dat schoolplan zijn de doelen voor vier jaar
opgesteld. We mogen werken met een ambitieus
schoolplan, waarin afstemming van het onderwijs
op de verschillen tussen de leerlingen centraal staat.
Missie, visie en onderwijsdoelstelling, zoals hierboven verwoord, zijn niet gewijzigd. Het schoolplan is,
op voorstel van het team, na positief advies door
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Kerkelijke achtergrond leerlingen Stadhouder Willem III school
2014
Gezindte

Algemene informatie

Schoolgegevens
De Stadhouder Willem III school is een reformatorische school voor primair onderwijs en gevestigd te
Ede. De school vervult een streekfunctie en wordt
bezocht door 423 leerlingen uit de gemeente Ede.
Aan de school zijn per 31 december 2018 44 personeelsleden (fulltime en parttime, onderwijsgevend en
onderwijsondersteunend) verbonden.

onderwijs wordt in een veilige omgeving voor zowel
de kinderen als het personeel aangeboden en is conform de eisen van de overheid en van deugdelijkheid. Het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke,
God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid, dat
bereid en weerbaar is om de ontvangen gaven in te
zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, kerk, school
en de maatschappij.

Beleidsterreinen
De adresgegevens zijn:
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
0318-613645
info@stwillem3ede.nl
www.stwillem3ede.nl

Identiteit
Zoals verwoord in de statuten van de vereniging is het
onderwijs aan de school gegrond op Gods Woord en
de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid.

Ouders van de leerlingen van de Stadhouder Willem
Directeur-bestuurder is de heer J. van der Tang. Hij III school komen uit de (Oud) Geformeerde Gemeenis bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via ten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, de
Protestantse Kerken in Nederland en de Christelijk
het mailadres jvdtang@stwillem3ede.nl.
Gereformeerde Kerken.
Missie en doelstellingen
De missie van de school luidt:
‘De Stadhouder Willem III school voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten
van het kind’.
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Voor de school is een identiteitsprofiel opgesteld dat
uitgangspunt is bij aanname van personeel en bij het
toelaten van leerlingen. Het profiel heeft een concrete
uitwerking in diverse andere documenten die binnen
het onderwijs gebruikt worden.
Dit document wordt aan alle ouders verstrekt. Het beDe onderwijsdoelstelling van de school willen we als waken van de identiteit zien we als een gezamenlijke
taak van betrokkenen bij de school.
volgt omschrijven:
Vanuit de eenheid gezin – kerk – school wordt, overeenkomstig de doopbelofte, elk kind zo onderwezen Binnen de school wordt aandacht besteed aan 5
dat het zijn unieke gaven op het terrein van hoofd, schoolbrede regels. De eerste regel staat boven de
hart en handen kan ontwikkelen. Zo verwerft het kind andere 4 regels: ‘Wij leven volgens de Bijbel’. De ankennis, inzicht, vaardigheden en een innerlijke hou- dere regels luiden: ‘Wij zorgen ervoor dat iedereen
ding passend bij diens persoonlijke begaafdheid. Dit het fijn heeft’, ‘Wij letten op ons taalgebruik’, ‘Wij ge-

Oud Ger. Gem. in Ned.
Oud Ger. Gem.
Ger. Gem. in N. (incl. BV)
Ger. Gem.
Chr. Geref.
PKN
HHK
Thuislezend
Anders
Afgewezen i.v.m. identiteit
Totaal

aantal

percentage*

2015
aantal

percentage

2016
aantal

2017

percentage

aantal

percentage

65 15,1
112
26
22 5,1
190 44,2
6 1,4
5 1,2
27 6,3
3
0,7
0
0
0
0

59 13,6
111 25,7
26 6,0
191 44,2
8 1,9
3
0,7
30 6,9
4 0,9
0
0
0
0

69 16,0
108 25,0
23 5,3
188 43,5
7 1,6
2 0,5
30 6,9
5 1,2
0
0
0
0

72
110
21
184
9
4
29
4
0
0

16,6
25,4
4,85
42,5
2,1
0,9
6,7
0,9
0
0

430

432

432

433

100

100

100

100

2018
aantal

percentage

70 16,5
101 23,9
19 4,5
187 44,2
6 1,4
6 1,4
30
7,1
4 0,9
0
0
0
0
423

100

* Genoemde percentages in procenten (%)
Directiebeoordeling: Het totaal aantal leerlingen is iets gedaald. De ontwikkeling van het percentage
leerlingen afkomstig van de verschillende kerkverbanden laat geen significante wijzigingen zien.
de medezeggenschapsraad en na vaststelling door  Met name aan het begin van het schooljaar is er
ruim aandacht besteed aan groepsvorming.
de directeur-bestuurder, door het bevoegd gezag
goedgekeurd in de vergadering van 9 juni 2015. In  De aanpak verbetering leeropbrengsten is geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.
de tweede helft van 2018 is begonnen met het opstellen van het nieuwe schoolplan voor de periode  De toetsresultaten zijn geanalyseerd. Ten opzichte van 2017 was er een duidelijke stijging te zien.
2019-2023.
Het breed ingezette en door alle betrokkenen gedragen plan ter verbetering van de leerresultaten
Het schoolplan 2015-2019 kan kort samengevat
heeft ook dit jaar een positieve uitwerking op de
worden in de volgende drie zaken:
resultaten laten zien.
 Afstemmen van het onderwijs op de individuele
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, waar-  Mede om de werkdruk te verlagen is de manier
van onderwijsondersteuning vernieuwd. Aan elk
bij ondersteuning op het gebied van het gedrag
leerjaar is een onderwijsassistent gekoppeld die
de nadruk krijgt;
groepjes leerlingen extra ondersteunt bij de vak Aandacht voor cultuur en groepsdynamiek bingebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen.
nen alle groepen in de school, maar ook op het
De leerdoelen worden vooraf met de leerlingen
plein en in de omgeving;
afgesproken.
 Het werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij zowel ouders, leerlingen als  Er is een nieuwe methode voor biologie ingevoerd, ‘Wondering the World’.
leerkrachten optimaal betrokken worden bij het
 Voor muziek is een nieuwe leerlijn geïmplemenonderwijsproces van de leerlingen.
teerd. Van deze leerlijn maakt de methode Luisterland deel uit.
In 2018 kregen onder andere de volgende speci De eerste stappen zijn gezet om erkende opleifieke onderwerpen aandacht:
dingsschool te worden. Hierbij zijn alle leerkrach Er zijn nieuwe afspraken geïmplementeerd rond
ten betrokken.
de groepsoverdracht.
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Prestatiebox
De school is aangesloten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Primair Onderwijs (Berséba). Waar nodig en mogelijk
kan de school het samenwerkingsverband inschakelen voor advies of ondersteuning bij het realiseren
van de doelstellingen van Passend Onderwijs.

Omdat we als school bij de eindtoets groep 8 in
2015 en 2016 te laag scoorden hebben we schoolbreed gewerkt aan het verbeteren van onze leeropbrengsten. Dat heeft er toe geleid dat we in 2017
bij de eindtoets groep 8 ruim boven het minimum
mochten scoren. In 2018 was de score nog hoger.

Door middel van de periodieke driehoeksgesprekken, waarbij teamleider, interne begeleider en leerkracht bij elkaar zitten, worden de leeropbrengsten
bewaakt. In die gesprekken worden tevens bestaande en nieuwe maatregelen ter verbetering van de
leerresultaten besproken. Gezamenlijk werken we
er zo aan om de verbeteringen te continueren.
Er wordt schoolbreed op een betrokken wijze gewerkt aan verdere professionalisering van ons onderwijs. Door de leerkrachten wordt daar enthouDe leerlingen die minder makkelijk mee kunnen siast aan meegewerkt. In 2018 waren de positieve
komen met één of meerdere vakken hebben we effecten daarvan ook duidelijk zichtbaar.
ook dit jaar een aantal dagdelen per week lessen
aangeboden in een kleinere groep. De zogenaamde Leerlingenaantal
Klimop groep. Daar wordt specifieke aandacht gege- De ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afven aan de individuele behoefte van de betreffende gelopen jaren is als volgt:
leerlingen.
We hebben ook in 2018 extra uitdaging geboden
aan meerbegaafde leerlingen. Daarvoor zetten we
een apart programma in dat buiten de klas plaatsvindt. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben, volgen een dagdeel per week lessen in de
zogenaamde Torengroep. Daarvoor wordt een specifiek voor deze doelgroep opgeleide leerkracht ingezet.

Tussentijdse toetsen:
De uitslagen van de tussentijdse Citotoetsen, waarbij in percentages aangegeven is hoeveel kinderen
in niveau D (zwak) en niveau E (zeer zwak; zie legenda) scoorden, van 2015 t/m 2018 zijn als volgt:
Toets en jaar		

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

335

346

370

388

415

422

430

432

432

433

423

Opbrengsten/resultaten: Eindtoets groep 8
2010

2011

Aantal leerlingen
32
36
Gemiddelde score 536,2 534,7
Landelijke gemiddelde 535,2 535,2
Afwijking t.o.v. land. gem.
+1,0
-0,5
Ondergrens Inspectie 533,8 533,8
Afwijking t.o.v. ondergrens +2,4
+0,5
Afwijking in % +7,10 +1,48
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2012

2013

2014

35
43
533,2 528,1
534,6 534,9
-1,4
-6,8
532,6 532,9
+0,6
-4,8
+1,84 -14,59

47
535,2
534,9
+0,3
532,9
+2,3
+6,99

2015

2016

2017

2018

44
51
46
63
532,4 532,2
82,3
85,2
535,4 535,4
-3,0
-3,4
533,4 533,4
78,5
78,7
-1,0
-1,2 +3,8 +6,5
-2,99 -3,59 +4,84 +8,26

Directiebeoordeling: Tot en met 2016 maakten we gebruik van de Cito Eindtoets, sinds 2017 van de IEP Eindtoets. De Inspectie van Onderwijs geeft vanaf 2017 geen landelijk gemiddelde meer. Er is alleen een ondergrens.
Daar zaten we in 2018 ruim boven. We verwachten dat we deze lijn de komende jaren kunnen voortzetten.

gr. 5

gr. 6

gr. 7

gr. 8

Technisch lezen

2015		
21%
14%				
2016		24%
14%
4%
18%
27%
12%
2017		13%
16%
11%
12%
17%
12%
2018		8%
8%
13%
12%
2%
8%
		
Begrijpend lezen
2015			16%
25%
22%
26%
2016			12%
17%
22%
29%
12%
2017			
8%
15%
22%
21%
10%
2018			 6%
12%
41%
18%
13%

Rekenen en wiskunde

Directiebeoordeling: De school heeft vele jaren een stijging van het leerlingenaantal laten zien die de
achterliggende 3 jaar afvlakte. In 2018 waren er 10 leerlingen minder dan in 2017. Het verschil is voornamelijk ontstaan doordat er 65 leerlingen vanuit groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan
terwijl er 57 leerlingen ingestroomd zijn in groep 1. Voor de komende jaren laat de prognose weer een
lichte groei zien. Hoe het aantal leerlingen zich de komende jaren zal ontwikkelen is mede afhankelijk
van het resultaat van de initiatieven voor scholen of dependances in Lunteren en De Valk.

gr. 4

2015
14%
2016
26%
2017
13%
2018
6%
					
Taal voor kleuters
2015
18%
2016
27%
2017
9%
2018
2%

Leerlingenaantal per 1 oktober
De ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afgelopen jaren is als volgt:
2009

gr. 3

Rekenen voor kleuters

Spelling

2008

gr. 2

5

Toelichting:
boven gemiddeld (A)
net boven gem. (B)
net onder gem. (C)
Zwak (D)
Zeer zwak (E)

2015		10%
2016		10%
2017		4%
2018		8%

16%
2%
8%
4%

18%
14%
15%
20%

28%
22%
14%
15%

14%
25%
8%
8%

10%
21%
19%

2015		23%
2016		25%
2017		24%
2018		19%

36%
29%
10%
10%

24%
26%
18%
15%

23%
19%
26%
32%

26%
22%
25%
32%

20%
18%
13%

25%
25%
25%
15%
10%

Het is mogelijk in deze tabel de groepen te volgen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt: Het percentage leerlingen in groep 3 dat niveau D of E scoorde op Technisch lezen in 2015 bedroeg 21%.
Het jaar erna scoorde 14% (schuin eronder) een D- of E score en het jaar daarna 11%.

Directiebeoordeling: We streven ernaar dat het percentage D/E niet boven de 25% komt. Bij de
meeste vakken scoren we op of boven het landelijk gemiddelde. Begrijpend lezen is een aandachtspunt in groep 6, rekenen is dat in de groepen 6 en 7. Er wordt door het team hard aan gewerkt om
bovenstaande percentages D/E scores verder te verlagen.
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Uitstroom van leerlingen
In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de leerlingen die de Stadhouder Willem III
school verlaten, naar toe zijn gegaan in 2014 t/m 2018.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

percentage

VSO			
1
2%				
LWOO/PrO
2
4%
4
9%
5
10%
7 15,2%
6
BB/KB
7
15%
13
30%
8
16%
9 19,6%
10
GL/TL
16
34%
3
7%
13
25%
9 19,6%
6
TL									
1
TL/HAVO
1
2%
4
9%
2
4%			2
HAVO
10
21%
13
30%
16
31%
14 30,4%
25
VWO
10
21%
3
7%
7
14%
4 8,7%
9
TTO
1
2%
3
7%			3 6,5%
5

9,4
15,6
9,4
1,6
3,1
39,1
14,1
7,8

richting

Totaal

47

percentage

100%

44

percentage

100%

51

percentage

100%

46

percentage

100%

64

100%

Directiebeoordeling: We zien dat de groep leerlingen die uitstroomt naar HAVO, VWO en TTO is
gegroeid ten opzichte van 2017.

Personeel
Met alle leerkrachten is in het voorjaar een functioneringsgesprek gevoerd. Onderwijskundige, organisatorische en persoonlijke zaken worden hierin
besproken, alsmede de identiteit, de communicatie,
de veiligheid binnen de school en de persoonlijke
ontwikkeling.
Ook alle leerkrachten hebben minimaal één klassenbezoek ontvangen van één van de teamleiders.
De onderwijskundige ontwikkelingen/afspraken
staan hierbij centraal. Ook kregen alle collega’s een
aantal flitsbezoeken van één van de teamleiders.
Flitsbezoeken zijn korte bezoekjes van ca. 10 minuten, waarbij de leidinggevende in korte tijd een
indruk krijgt van de sfeer in de groep. Opvallende
zaken zijn onderwerp van gesprek. Tevens hebben
de zogenaamde driehoekgesprekken plaatsgevonden waaraan de leerkracht, de teamleider en de
intern begeleider deelnemen. Deze gesprekken vinden periodiek plaats waarbij alle onderwijskundige
en pedagogische onderwerpen aan de orde komen.
Doel is samen zicht te hebben op zowel het welbevinden van leerlingen en de leerkracht als de leerresultaten.
Het leren van elkaar heeft ook in 2018 aandacht
gekregen. Collega’s bezoeken elkaar tijdens een les
en gaan zo na, of er leerzame elementen in de les
van de collega’s zitten, die ze zelf kunnen toepassen
in de praktijk. Dit noemen we collegiale consultatie.
Daarnaast wordt er structureel samengewerkt tussen de parallelgroepen.
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Alle leerkrachten hebben in 2018 nascholing gevolgd. Dit gebeurde in teamverband, maar ook op
individueel niveau of in (kleinere) groepen. Te noemen valt Begrijpend lezen en Taal voor kleuters.

De teamleiders hebben de opleiding ‘Schoolleider’
afgerond.
In het jaar 2018 was één collega 40 jaar in dienst
van school.
Het afgelopen jaar kwam het personeel regelmatig
in vergadering bijeen. Organisatorische zaken werden besproken maar ook (de kwaliteit van) ons
onderwijs was onderwerp van gesprek alsmede de
vorderingen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel)
van de leerlingen. Op enkele vergaderingen werd
een externe deskundige uitgenodigd.
De jaarlijks gebruikelijke vergadering met bevoegd
gezag en personeel is verschoven naar begin 2019.
Om de werkdruk te verlagen is ook in het jaar 2018
de in 2016 aangenomen extra onderwijsassistent
ingezet. Daarnaast is een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor één dag per week ingezet zodat
leerkrachten tijdens die lestijd andere taken kunnen
uitvoeren.

Twee van onze collega’s waren langdurig ziek. Eén
van deze collega’s heeft afscheid genomen per 1
september 2018. De directeur-bestuurder is vóór de
zomervakantie enkele maanden niet actief geweest
wegens overbelasting. Na de zomervakantie is hij
gestart voor halve dagen. Dit is geleidelijk aan opgevoerd en sinds januari 2019 is hij weer volledig

actief. Eén leerkracht is tijdelijk afwezig geweest in
verband met gezinsomstandigheden. Van het overige personeel ligt het ziekteverzuimpercentage op
de Stadhouder Willem III school in 2018 laag. In
onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het
ziekteverzuim te zien.

5

Ziekteverzuim personeel

Percentage

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,45

0,36

1,28

3,69

5,54

4,05

Directiebeoordeling: Het ziekteverzuim in 2018 laat nog steeds een hoger percentage zien dan vóór
de jaren 2017, maar ligt weer onder de norm van 5%. Dat dit percentage hoger ligt dan voor 2017
wordt veroorzaakt door de hierboven genoemde langdurig zieke collega’s.

Extern is er onder andere communicatie met:
 De gemeente middels het BO3-overleg.
 De gemeente door middel van een jaarlijks
overleg over de huisvesting.
 Collega-directeuren van scholen uit de omgeving (Vebakowosz).
 De besturenorganisatie VGS (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs).
 De schoolbegeleidingsdienst Berséba en hogeHuisvesting
school Driestar-Educatief.
In 2018 is een aantal zaken op het gebied van huisvesting uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende  De buurtbewoners die het sleutelbeheer van
het schoolplein verzorgen.
grote aanpassingen:
Bij eventueel ontslag van personeel waarbij sprake
is van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voorgelegd worden aan de rechter. Dit omdat onderling
overeengekomen ontslagvergoedingen niet uit de
bekostiging mogen worden betaald. Alleen ontslagvergoedingen die door de rechter zijn bekrachtigd
mogen uit de bekostiging worden voldaan.

 Er zijn diverse (geplande) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
 Er is een deel van het binnenschilderwerk gedaan.
 Het speellokaal van de kleuters is opgeknapt.
Dit wordt in 2019 afgerond.
Communicatie
Interne communicatie vindt onder andere plaats op
de volgende wijze:
 De maandelijkse nieuwsbrief.
 De sfeermail per klas die drie keer per jaar verstuurd wordt.
 Het ouderportaal van ParnasSys.
 De schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt.
 De schoolgids die aan het begin van het nieuwe
cursusjaar uitgereikt wordt.
 De jaarlijkse ledenvergadering.
 De contactavonden die twee maal per jaar
plaatsvinden.
 Het houden van “luistergesprekken” aan het begin van het schooljaar.
 De jaarlijkse inschrijfavond in januari.
 Op verzoek wordt er ouderbezoek afgelegd
door de leerkrachten.

In 2018 is de website voor de school zoveel mogelijk actueel gehouden. Op de website, die een open
gedeelte heeft en een gedeelte waarvoor ingelogd
moet worden, is de meeste informatie met betrekking tot de school opgenomen.
AVG
In het kader van de nieuwe privacywet heeft een
inventarisatie plaatsgevonden, zijn de benodigde acties geformuleerd en vindt uitvoering daarvan plaats.
Klachten
Enkele ouders hebben een melding gedaan m.b.t.
sociale veiligheid. Deze meldingen zijn naar wederzijdse tevredenheid besproken tussen de ouders en
de directeur-bestuurder. Er zijn in 2018 geen klachten conform de klachtenregeling binnengekomen.
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inancieel jaarverslag

De baten en lasten van de vereniging en de kostenplaats vervoer zijn ondergebracht onder de overige
baten en de overige instellingslasten. De vereniging
komt met name positiever uit doordat er veel lagere
lasten zijn gerealiseerd dan daarvoor begroot. Daarnaast droeg de vereniging in de begroting een bedrag
over ter demping van het verlies in de kostenplaats
vervoer. Dit bleek echter alleen bij de begroting zo opgenomen te worden maar werd niet daadwerkelijk zo
verwerkt. Daarnaast betreft dit dan een overboeking
van de ene private kostenplaats aan de andere. In de
begroting 2019 is dit ook niet meer zo opgenomen.
De kostenplaats vervoer komt negatiever uit doordat
er geen overige baten zijn en de lasten juist wat hoger
zijn uitgevallen.

In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de
begroting en ons beleid niet waren opgenomen. De
eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de nieuwe
cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is
87.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg
hiervan ook een overschrijding zien.
Analyse van het netto resultaat
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd
vrijkomen van middelen voor werkdrukvermindering.
bedragen x € 1.000
Realisatie 2018
Begroting 2018
Verschil
Zoals eerder in dit verslag aangegeven heeft de school
in 2018 hier circa 28.000 euro voor ontvangen. Deze
Baten				
middelen zijn ingezet voor het realiseren van extra in		
zet maar voornamelijk voor het behouden van inzet
(B1) Rijksbijdragen
2.036
1.927
109
die door oplopende tekorten anders zouden moeten
(B2) Overige overheidsbijdragen
27
28
-1
vervallen.
(B3) Overige baten
50
46
4
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige
ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per caTotaal baten
2.113
2.001
112
tegorie ten opzichte van de begroting.
					
Lasten				
		
(L1) Personele lasten
1.766
1.699
67
(L2) Afschrijvingen
64
66
-3
(L3) Huisvestingslasten
102
98
3
(L4) Overige instellingslasten
219
215
5

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil
zien van circa 109.000 euro. Voor 115.000 euro
wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daarnaast werd er meer ontvangen vanwege de indexatie van passend onderwijs (4.000 euro)
en zijn er zorgarrangementen ontvangen die niet waren begroot (3.500 euro). Het restant verschil is het
gevolg van het niet ontvangen van groeibekostiging.
Deze was begroot voor 13.242 aangezien de prognose van de leerlingen daarvoor net voldoende leek.
Gedurende het jaar werd het benodigde aantal leerlingen niet gehaald.
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(B2) – Binnen de overige overheidsbijdragen zijn
gelden begroot vanwege schoolbegeleiding en gelden voor kansklassen. Met een afbouw wordt al jaren
rekening gehouden. Dit jaar zijn deze subsidies inderdaad stopgezet. Dat de onderrealisatie nog meevalt is
omdat de subsidie tot en met juli meeviel. Daarnaast
is er vanwege vandalisme een bedrag van ruim 2.500
euro ontvangen. Dit werkt echter ook door in de kosten.
(B3) – De overige baten bestaan onder andere uit
de genoemde bijdragen van de vereniging en de kostenplaats vervoer. De overschrijding wordt met name
veroorzaakt doordat de overige baten op de school
hoger zijn uitgevallen. Het gaat hierbij onder andere
om ouderbijdragen, vergoeding SOVA training en een
detacheringsvergoeding. Hiervoor waren geen bedragen begroot.

Totaal lasten
2.151
2.078
73
					
Saldo baten en lasten
-38
-77
39
(R1) Saldo fin. baten en lasten
-1
1
-1
Nettoresultaat

-38

-76

38

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de
gehele organisatie. Het resultaat van 38.477 euro negatief is als volgt opgebouwd:
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bedragen x € 1.000
Realisatie 2018
Begroting 2018
		
Stadhouder Willem-III school
-37.063
-66.684
Vereniging
9.873
-5.440
Vervoer
-11.287
-4.375
Totaal

-38.477

-76.499

Verschil
29.621
15.313
-6.912
38.022
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(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau
67.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting
is 10.500 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen.
Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie
hiervoor komen de loonkosten circa 74.000 euro hoger uit dan begroot. De overige personele lasten laten
een besparing zien van 7.000 euro.

(L2) – De afschrijvingen komen afgerond 3.000
euro lager uit dan begroot. Dit betreft een lagere afschrijving op de activa van de vereniging.

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een overschrijding zichtbaar van 3.000 euro. De kosten voor
klein onderhoud waren 3.000 euro hoger en de lasten voor beveiliging waren ook met dit bedrag hoger.
Daar staat een besparing tegenover op de energiekosDe overschrijding op de loonkosten wordt voor circa ten en de overige huisvestingskosten.
95.000 euro verklaard door de gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er een per (L4) – De overige instellingslasten, waaronder de
saldo wat hogere inzet gerealiseerd (25.000 euro) lasten voor leermiddelen, laten een overschrijding van
waar o.a. de middelen voor werkdrukvermindering 5.000 euro zien. Op de leermiddelen is een overtegenover staan. Ten opzichte van de gestegen rijks- schrijding van 8.000 euro zichtbaar wat met name
bijdragen (115.000 euro) is de stijging van de loon- een overschrijding op de computer/licentiekosten bekosten in verhouding. Er is echter nog wel een andere treft. De overige instellingslasten laten een overschrijbelangrijke besparing zichtbaar. Doordat er relatief ding zien op de overige beheerslasten (juridische
veel vervanging binnen de formatie opgevangen kon werkzaamheden) en zijn er lasten geweest vanwege
worden is op de vervanging een veel lagere realisatie het doorverwijzen van een leerling naar het speciaal
zichtbaar dan daarvoor was begroot. Begroot was een onderwijs. Hier staat een besparing op de investerinvervanging met een omvang van 1 fte waar 53.000 gen in klein inventaris tegenover.
euro aan kosten bij hoorde. Gerealiseerd is een vervanging van 0,14 fte waar een bedrag van 7.000 euro (R1) – vanwege de aanhoudende lage rente zijn hier
alleen kosten gerealiseerd.
is gerealiseerd.
Het verschil op de overige personele lasten van 7.000
euro kan worden toegeschreven aan besparingen op
de personeelsactiviteiten (3.000 euro) en de overige
personele lasten. Deze laatstgenoemde lasten laten echter een vertekening zien. Er zijn substantiële
overschrijdingen zichtbaar op de kosten voor extern
personeel (11.000 euro), de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg (8.000 euro) en een besparing op de
overige lasten. Naast wat kleinere verschillen wordt de
besparing verder veroorzaakt doordat er een reservering personeel is opgenomen voor 11.600 euro. Dit
betreft in het verleden betaalde transitievergoedingen
die door een nieuwe wettelijke regeling terugontvangen zullen worden vanaf 2020. Doordat dit nu bekend
is geworden, is dit bedrag in 2018 alvast gereserveerd.

Financiële positie
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
Bedragen x € 1.000

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

524
12

544
-

571

Totaal vaste activa

536

544

571

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

108
899

119
915

115
954

Totaal vlottende activa

1.007

1.033

1.070

Totaal activa

1.542

1.577

1.641

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat

490
360
393
-

514
373
394
-

572
395
386
-

Eigen vermogen

1.243

1.281

1.353

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

118
181

120
176

85
203

Totaal passiva

1.542

1.577

1.641

6

Activa

Passiva

Als gevolg van een relatief lage investeringsgraad is de materiële vaste activa met 20.000 euro
gedaald. De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. De financiële vaste activa
bestaat uit de genoemde vordering op uitbetaalde transitievergoedingen in het verleden. Hiervoor kan
vanaf 2020 een vergoeding worden aangevraagd.
De reserves zijn met circa 38.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat.
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging)
reserves.
De voorzieningen zijn met 2.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is 44.000 euro
gedoteerd en circa 46.000 euro onttrokken. De belangrijkste onttrekkingen bestonden uit de renovatie van toiletgroepen, onderhoud/schilderwerk lokalen, voegwerk en het brandwerend afdichten van
wanden.
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Financiële kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018,
wordt tevens de algemene adviesnorm weergegeven.
Kengetal

Norm

2018

2017

2016

Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (B)*
Weerstandsvermogen (S)*
Kapitalisatiefactor inclusief PV*
Kapitalisatiefactor exclusief PV*

2,00
0,50
n.v.t.
max.10%
30,00%
30,00%
max.60%
max.60%

5,56
0,81
-1,82%
5,10%
35,31%
19,63%
61,69%
47,01%

5,87
0,81
-3,56%
5,46%
38,60%
21,95%
65,95%
50,80%

5,28
0,82
-6,59%
5,17%
43,32%
26,29%
72,15%
57,42%

naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur
gelet op de credit rating van de betreffende bank,
conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur

een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn
vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan
met de regeling. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein
heeft. Op hoofdlijnen staat in het treasurystatuut
beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met betrekking tot de
publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn.

6

* Verklaring afkortingen: B = bestuursniveau; S = schoolniveau; PV = privaat vermogen

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de
gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel
op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen.

aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Op publiek niveau wordt deze norm overschreden. Hierbij
is wel zichtbaar dat de negatieve resultaten van de
laatste jaren een drukkend effect hebben gehad op
dit kengetal. De inspectie heeft geen zeggenschap
over private middelen.

De rentabiliteit is al jaren negatief. De rentabiliteit
is idealiter nul. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen
probleem te zijn als de buffers daar hoog genoeg Investerings- en financieringsbeleid
voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen In 2018 is er voor 44.000 euro geïnvesteerd in
materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van
deze twee variabelen goed te monitoren.
62.000 euro. Er is in 2018 een bedrag van 64.000
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel pu- euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de
bliek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het activa is gedaald.
geval aangezien de maximale norm van 10% niet
wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is De gerealiseerde investeringen hebben betrekking
op de volgende categorieën:
ook de dotatie aan het groot onderhoud.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt
om vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen van financiële calamiteiten. De standaard
adviesnorm bedraagt 15%. Door de gemoedsbezwaardheid van de school gelden er grotere financiële risico’s. Daarom wordt er van de norm afgeweken en een norm van 30% gehanteerd. Om dit
verhoogde risico te beheersen wordt er een aparte
bestemmingsreserve personeel aangehouden. Exclusief deze reserve is het weerstandsvermogen op
bestuursniveau ruim 20%. Door de negatieve resultaten is het weerstandsvermogen gedaald van 38%
naar 35% op totaalniveau. Dit kengetal bevindt zich
dus ruim boven de adviesnorm. Op schoolniveau
wordt het gewenste weerstandsvermogen niet behaald. Wij blijven dit volgen.
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ICT
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

6.791
3.367
33.669
43.827

euro
euro
euro
euro

De investeringen binnen ICT hebben betrekking op
laptops, ipads en SSD schijven. Binnen het inventaris zijn investeringen in een beamer, speakerset en
stellingen zichtbaar. De leermiddelen bestaan uit
Wondering the World, Wereld in getallen, Veilig leren
lezen en My name is Tom.

Treasury verslag
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten
plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorDe kapitalisatiefactor komt met name in beeld gaand jaar. Zowel de publieke als de private middewanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Het len zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal.
kengetal geeft de rijkdom van het schoolbestuur De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt
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Continuïteitsparagraaf

Staat van baten en lasten - begroting
Bedragen x € 1.000
Realisatie
		2018

Toekomstige externe ontwikkelingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 20192023 is rekening gehouden met externe ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de
Miljoenennota 2019, ontwikkelingen in de cao en de
middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer
informatie de verantwoording bij de begroting 2019.

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

6

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

2.036
27
50

2.076
36

2.104
25

2.162
25

Totaal baten

2.113

2.112

2.129

2.187

Lasten				
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten

Toekomstige interne ontwikkelingen
Teldatum per 1 oktober		

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderbouw totaal			211
Bovenbouw totaal			222

214
209

221
209

226
206

226
209

224
216

Leerlingtotaal			433

423

430

432

435

440

450
400
350
300
2011

2012

1.769
63
96
212

1.799
62
96
213

1.827
60
96
210

Totaal lasten
2.151
2.141
2.171
2.193
						
Saldo baten en lasten
-38
-29
-41
-6
(R1) Saldo fin. baten en lasten
-1
Nettoresultaat

-38

-29

-41

-6

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure
investeringen de komende jaren.
Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Dit is ook mogelijk door het aanwezige
vermogen. Ook voor 2022 en 2023 is een negatief bedrag van 9.000 en 3.000 euro zichtbaar. Een
substantieel gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door de kostenplaats vervoer. Van jaar tot jaar zal nader bekeken worden of de omvang van het verlies acceptabel is. Er is naar de toekomst toe nog geen
rekening gehouden met mogelijke besparingen of vermindering van de formatie.

Verloop leerlingaantal

2010

1.766
64
102
219

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor werkdrukvermindering met ingang van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal
dit worden ingezet om langer een ruime formatie aan te houden om zo de werkdruk laag te houden.

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaren redelijk stabiel geweest. In 2018 waren er 10 leerlingen minder dan het jaar ervoor. De komende jaren is rekening gehouden met een voorzichtige stijging naar circa
440 leerlingen. Onzekerheid bestaat nog over de effecten van eventuele scholen in Lunteren en De Valk.
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Functiecategorie			2018

2019

2020

2021

2022

2023

Directie			1,00
Onderwijzend personeel			21,49
Onderwijsondersteunend personeel
7,60
Schoonmaak			0,37
Vervanging eigen rekening		1,15

1,00
19,73
6,88
0,37
1,00

1,00
19,78
6,88
0,37
1,00

1,00
19,78
6,88
0,37
1,00

1,00
19,78
6,88
0,37
1,00

1,00
19,78
6,88
0,37
1,00

Totaal			30,60

28,98

29,04

29,04

29,04

29,04

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Er zijn op dit moment
16 groepen en jaarlijks wordt een instroomgroep gevormd. Omdat het leerlingaantal de komende jaren redelijk stabiel lijkt te blijven zal de komende schooljaren het aantal groepen naar verwachting niet
wijzigen. Ten opzichte van 2018 neemt de inzet af. Dit heeft met name te maken met het beëindigen
van dienstverbanden van langdurig zieke werknemers.
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Balans - begroting
Bedragen x € 1.000
Ultimo
		2018

Ultimo
2019

Ultimo
2020

Ultimo
2021

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

524
12

647
0

645
-

645
-

Totaal vaste activa

536

647

645

645

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

108
899

129
711

129
642

129
658

Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken
hanteert de school een planning en control cyclus
waarbij de directie samen met een externe adviseur
van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties
monitort en hier ook periodiek verantwoording over
aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door
de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar
door de directie wordt opgesteld en ter fiattering
aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd. In deze
meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in
hoeverre acties nodig zijn.

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle,
de administratieve organisatie beschreven van de
processen met een financieel risico. Hierin is de
Totaal vlottende activa
1.007
840
771
787
functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het
Totaal activa
1.542
1.487
1.417
1.433
						bestuur en haar administratieve dienstverlener, VGS
Administratie, is daarnaast een Service Level AgreePassiva
ment van toepassing.
Algemene reserve
490
423
401
412
Best. reserve publiek
360
373
373
373
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Best. reserve privaat
393
376
356
339
De meerjarenbegroting is opgesteld in een verandeBest. fonds publiek
rende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén
Best. fonds privaat
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke
instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed is
Eigen vermogen
1.243
1.172
1.131
1.124
sprake van een tekort op de materiële bekostiging.
Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op een
Voorzieningen
118
116
87
110
correctie hiervoor. Dit gaat ten koste van personele
Langlopende schulden
inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middeKortlopende schulden
181
199
199
199
len voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar
2021/22.
Totaal passiva
1.542
1.487
1.417
1.433
Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een
voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa toe zullen nemen om daarna redelijk
stabiel te blijven. Kanttekening hierbij is wel dat er na 2019 gebruik is gemaakt van stelposten om de
kengetallen niet teveel te vertekenen.
Door de begrote negatieve resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De
voorziening groot onderhoud laat een wisselend verloop zien door beperkte onttrekkingen de komende jaren.
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Een meer schoolspecifiek risico is de instroom van
het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan fluctueren wat leidt tot wisselingen in de
bekostiging. Het risico wat hierbij meespeelt zijn de
schoolontwikkelingen in de regio.

6

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden,
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing
en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.
Mogelijk ontstaan er ook nog verplichtingen vanuit
de wachtgeldregeling.
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er
een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een
risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd
zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s
rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de
school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’.
Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.

Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s
en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in
haar financieel beleid onder andere het kengetal
weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.
Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer
is gebruik gemaakt van een afwijkend risicoprofiel
van 30%. Eens in de 4 jaar wordt het risicoprofiel
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school opnieuw geactualiseerd. Ook tussentijds worden de
krijgt tot nu toe de formatie rond en heeft de ko- bestaande risico’s regelmatig tegen het licht gehoumende jaren te maken met een stabiele formatie. den.
Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker wordt
om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken,
duur extern personeel ingezet moet worden om ga- wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderten op te vullen. Het bevoegd gezag is hiervan op de kennen, om indien nodig acties te ondernemen om
hoogte en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk de impact van het risico te verkleinen. De meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het efvoor te blijven.
fect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas
lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen
in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en
controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden
die de continuïteit van de organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.
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Exploitatierekeningen 2018
Staat van baten en lasten over 2018 van de STADHOUDER WILLEM-III SCHOOL
		

2018

Begroting 2018

2017

Baten

Staat van baten en lasten over 2018 van de VERENIGING
		

2018

Begroting 2018

2017

Ledencontributies
Collect. kerken/donaties/giften
Leerlinggebonden activiteiten
Bijdragen overblijven
Overige baten

6.358
1.095
28
8.057

7.000
500
8.125

6.380
600
10.518

Totaal baten

15.537

15.625

17.498

Baten

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
en - subsidies
Overige baten

2.036.168

1.927.006

1.911.435

Lasten

27.159
14.181

28.000
6.000

43.318
21.443

Totaal baten

2.077.508

1.961.006

1.976.196

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

1.766.285
61.139
101.638
184.675

1.698.973
61.117
98.400
169.700

1.692.164
63.289
106.174
194.413

Betaalde giften/bijdragen
Personele lasten
Jubilea
Representatiekosten
Leerlinggebonden activiteiten
Afschrijvingen
Lasten m.b.t. fondsen
Overige lasten

2.104
2.460
1.100

1.000
1.000
2.000
2.000
5.065
8.000
2.000

1.200
121
1.650
2.460
-

Totaal lasten

5.664

21.065

5.431

Saldo baten en lasten

9.873

-5.440

12.067

Totaal lasten

2.113.737

2.028.190

2.056.040
Netto resultaat

9.873

-5.440

12.067

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

-36.229
-834

-67.184
500

-79.844
-466

Netto resultaat

-37.063

-66.684

-80.310

Lasten

In de verenigingslasten zijn de ‘afschrijvingen’ meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten
en lasten zijn deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

We willen dit jaarverslag besluiten met een aansporing uit de brief van Paulus aan
de Hebreeën:

Staat van baten en lasten over 2018 van het VERVOER
		

6

2018

Begroting 2018

2017

Collect. kerken/donaties/giften
Bijdragen ouders
Opbrengsten oud papier
Overige baten

7.590
4.704
7.935
-

6.000
6.500
8.125
4.000

8.501
4.820
10.376
-

Totaal baten

20.228

24.625

23.697

Overige lasten

31.515

29.000

27.237

Totaal lasten

31.515

29.000

27.237

Netto resultaat

-11.287

-4.375

-3.539

Baten

“Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt
dergenen, die door geloof en lankmoedigheid
de beloftenissen beërven”

Lasten
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- Hebreeën 6:12 -
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Aantekeningen
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Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
T 0318-613645
F 0318-453513
E info@stwillem3ede.nl
W www.stwillem3ede.nl
Bankrekening IBAN: NL 46 ABNA 097 859 17 98
ten name van ‘Vereniging scholen OGG te Ede’

