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1. Inleiding

Met dit document nodigen we u uit voor de ledenvergadering, die gehouden 
wordt op D.V. dinsdag 29 juni 2021. U bent van harte welkom. 

In dit boekje vindt u de uitnodiging, agenda en de stukken (waaronder het door 
het bevoegd gezag vastgestelde jaarverslag 2020) voor de ledenvergadering van 
de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud 
Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede. We hebben alle benodigde 
informatie voor de ledenvergadering in één handzaam document samengevoegd.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het beleid en de resultaten 
van het onderwijs aan de Stadhouder Willem III school in het afgelopen jaar. Het 
verslag van de toezichthouder is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
secretaris, de heer G. Jansen. Het verslag van de directeur-bestuurder en het 
financieel jaarverslag onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder de 
heer J. van der Tang.

Hoogachtend,
Namens bevoegd gezag en bestuur,

G.J. van Lent, voorzitter
J. van der Tang, directeur-bestuurder

Geachte leden van de schoolvereniging,
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2. Uitnodiging ALV

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden op 

D.V. dinsdag 29 juni 2021

Aanvang 20.00 uur. Over de locatie wordt u na aanmelding geïnformeerd.

AGENDA

1. Opening door ouderling de heer G.J. van Lent
2. Mededelingen
3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020
4. Verslagen 2020

De verslagen over 2020 zijn bijgevoegd.

U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de verslagen uiterlijk D.V. vrijdag 25 juni 2021 
per e-mail te stellen aan de heer J. van der Tang, jvdtang@stwillem3ede.nl.

5. Presentatie bestuurlijke samenwerking Voetiusschool en Stadhouder Willem III school

6. Verkiezing leden bevoegd gezag
Aftredend zijn (in alfabetische volgorde): 
• De heer G.J. van Grootheest
• De heer M.P.C. Veenendaal
Beiden stellen zich niet herkiesbaar.

Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor* :
• De heer H. Roelofsen en de heer M.H.A. Top
• De heer J. Siebelink en de heer H. Schalk

7. Pauze

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
9. Vaststelling verslagen 2020
10. Uitslag verkiezing bevoegd gezag
11. Rondvraag
12. Sluiting door de heer J. van der Tang

Namens het bevoegd gezag,

de heer G. Jansen, secretaris

*Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten vindt u op de volgende pagina (in chronologische volgorde).
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Naam Adres Leeftijd Kinderen op school 
(+aangemeld)

Functie Gezindte

1. H. Roelofsen Enkstein 6, Ede 43 3 Eigenaar 
administratiekantoor

OGG

2. M.A.H. Top Wildforster 6, Ede 30 3 Coördinator bij 
autoverhuurbedrijf

OGG

3. J. Siebelink Krommesteeg 6, Ede 36 4 Ondernemer OGGiN Hessenweg

4. H. Schalk Goorsteeg 120, Ede 44 1 Directeur 
reïntegratiebedrijf

OGGiN Hessenweg
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3. Notulen ALV 
Stadhouder Willem III school
Gehouden op 6 oktober 2020 in de school. Aanwezig: 27 leden.

1. Opening 
De voorzitter, de heer G.J. Van Lent, heet iedereen van 
harte welkom en geeft het woord aan de heer J. van 
Ginkel. 

Opening door de heer Van Ginkel door het laten zingen 
van psalm 91:1 waarna hij voorgaat in gebed. Daarna 
leest hij Psalm 34. Bij het openingswoord wenst hij de 
aanwezigen toe dat de Heere deze psalm wil verklaren 
aan ieder persoonlijk.

David is uit grote nood gered en roept daarom op de 
Heere te loven en groot te maken. In vers 6 staat 
vervolgens: ‘Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een 
waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet 
schaamrood geworden.’ Dat zijn zij die de Borg en 
Zaligmaker van David hebben gezien. Die schare die 
niemand tellen kan, daar zijn een Manasse, een Rachab, 
een Simeon en Anna bij. Zij hebben gezien met geeste-
lijke ogen en hebben de Heere mogen leren aanlopen 
als een waterstroom. Leg uw eigen leven eens naast 
Davids leven, de man naar Gods hart. Hebben wij zo 
ook op Hem mogen zien en Hem mogen aanlopen als 
een waterstroom? 

Aanlopen is aanhouden, zonder ophouden. David is 
daar niet beschaamd mee uitgekomen. Hoe is het met 
ons aanlopen van de Heere, voor onszelf, onze kinde-
ren en kleinkinderen?
Met deze vraag sluit de heer Van Ginkel zijn openings-
woord af en wenst hij Gods zegen toe aan ouders, 
leerkrachten en directie.

De heer Van Lent staat stil bij de bijzondere tijd, nu 
wereldwijd het coronavirus rond gaat. Tegelijkertijd 
mogen wij hier nog zijn, en bestaat de school inmiddels 
50 jaar. De Heere heeft nog gewaakt over onze school. 
Hij deelt mee dat de pauze vervalt in verband met het 
coronavirus. 

2.  Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

3. Notulen ledenvergadering 18 juni 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt 
gemeld dat naar aanleiding van vragen van de heer Bor 
er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de heer 
Bor en de heer Van der Tang, directeur-bestuurder. 

4.  Verslagen 2019
Door de heer J. van der Tang, directeur-bestuurder, 
wordt een korte toelichting gegeven op de verslagen. 
• Financieel: er is geen geld over, maar anderzijds is er 

geen reden tot zorg. De reserves zijn afgestemd op 
het feit dat we een zelf-risicodragende school zijn. 

 Verder terugdringen van personeelskosten is 
bewust niet gedaan. 

• Onderwijsinspectie: de onderwijsinspectie is op 
school geweest en heeft met diverse geledingen 
gesproken. Het eindresultaat is positief. De inspec-
tie was erg positief over het schoolklimaat. 

• Corona: het is een zegen dat er, ondanks dat er 
collega’s getroffen zijn door het coronavirus, ons 
niemand is ontvallen of blijvende schade is ontstaan. 
Ook is het virus in een aantal gezinnen geweest. Het 
thuisonderwijs dat in maart startte, is in één dag 
georganiseerd en de schoolboeken zijn thuisbe-
zorgd bij alle leerlingen. Een enorme prestatie van 
het team. 

• Ontwikkeling scholen in de regio: er loopt op dit 
moment een onderzoek naar de toekomstige 
huisvestingsbehoefte van reformatorische scholen 
in de regio. Meer informatie volgt als de resultaten 
bekend zijn. 

• Verslagen: er zijn over de verslagen geen 
vragen binnengekomen. 
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5.  Verkiezingen leden bevoegd gezag
Aftredend en herkiesbaar zijn de heer G.A. van den 
Berg, de heer G. Jansen en de heer D.W.I. Oudijn. 
Het bevoegd gezag stelt de volgende tweetallen voor:
- de heer G.A. van den Berg en de heer N. Goudriaan
- de heer G. Jansen en de heer H. Roelofsen
- de heer D.W.I. Oudijn en de heer M. Bunt 
Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten is opgenomen 
bij de agenda. 
Er wordt een stemcommissie benoemd. 
De stemming vindt plaats en na het ophalen van de 
stembriefjes wordt de agenda vervolgd. 

6.  Pauze (de pauze is vervallen)

7.  Verslag kascontrole en benoeming nieuwe 
kascommissie
De kascommissie, de heer G. van Dijk en de heer J.C.J. 
van de Merbel, hebben de stukken gecontroleerd en in 
orde bevonden. De voorzitter dankt hen voor het werk.
Door de vergadering wordt decharge verleend aan het 
bestuur. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de heer 
J.C.J. van de Merbel en de heer J. Siebelink. 

8. Vaststelling verslagen 2019
Het verslag van de toezichthouder, het verslag van de 
directeur-bestuurder én het financieel jaarverslag 
worden ongewijzigd vastgesteld. 

9. Uitslag verkiezing bevoegd gezag
Er zijn 27 leden aanwezig. Er zijn 27 stemmen uitge-
bracht. De uitslag van de stemming is als volgt:
De heer Van den Berg 25 stemmen, de heer Goudriaan 
2 stemmen. 
De heer Jansen 27 stemmen, de heer Roelofsen 0 
stemmen. 
De heer Oudijn 25 stemmen, de heer Bunt 2 stemmen. 
Dit betekent dat de heren Van den Berg, Jansen en 
Oudijn zijn verkozen. 
Allen nemen hun verkiezing aan. 

10.  Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld. 

11.  Sluiting door de heer Van der Tang
De heer Van der Tang bedankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid. Hij sluit vervolgens de vergadering met 
het laten zingen van psalm 91:8 en dankgebed. 
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4. 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 reformato-
risch onderwijs. Dit heeft geleid tot de oprichting van 
de Stadhouder Willem III School in 1970. De vereniging 
vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en 
kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. 

In 2020 mochten we herdenken dat de school 50 jaar 
bestond. In het jubileummagazine dat ter gelegenheid 
hiervan is uitgegeven, memoreert de huidige direc-
teur-bestuurder woorden van ds. Van der Poel, 
uitgesproken bij de ingebruikname van de nieuwe 
school. Hij wenste dat God dit gebouw mocht gebrui-
ken als middel om Gods Koninkrijk te bouwen. Daar wil 
onze school voor staan: het zoeken van het zielenheil 

van onze kinderen. De Bijbel, Gods dierbaar Woord, 
vormt het hart van ons onderwijs en dat wordt óók in 
onze tijd bedreigd. Er staat er echter Eén boven: dat we 
het dan ook alleen van Hem mogen verwachten. Dat is 
onze hartelijke wens en bede.

Het bevoegd gezag van de schoolvereniging (oftewel 
de toezichthouder) bestond in 2020 uit elf leden, 
waarvan vier leden benoemd zijn door en vanuit de 
kerkenraden van de vier participerende kerken. 

Drie leden van het bevoegd gezag waren bij de leden-
vergadering 2020 aftredend en herkiesbaar, de heren 
G.A. van den Berg, G. Jansen en D.W.I. Oudijn. Het 
bevoegd gezag stelde de volgende tweetallen voor:

• De heer G.A. van den Berg en de heer N. Goudriaan
• De heer G. Jansen en de heer H. Roelofsen
• De heer D.W.I. Oudijn en de heer M. Bunt 

De drie zittende leden zijn herkozen en hebben hun 
benoeming aanvaard.

Het bevoegd gezag bestond per 31 december 2020 uit de volgende personen:

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer G.J. van Lent 
(voorzitter); tevens 
afgevaardigde vanuit de 
participerende kerken

Concerncontroller/manager afdeling 
Concerncontrol Gemeente Ede

Lid (ouderling) kerkenraad 
Gereformeerde Gemeente Ede

De heer G. Jansen (secretaris) Interim manager en organisatieadviseur bij 
Fiducio Management

-

De heer M.P.C. Veenendaal 
(penningmeester)

Bankemployee ABN AMRO Bestuurslid – Stichting 
Verkoopcommissie Ouderenzorg 
Barneveld

De heer G.A. van den Berg (2e 
secretaris)

Directeur bij Veluwe Granen BV Bestuurslid PKV SGP Ede; 
Bestuurslid Spaans Evangelische 
Zending (SEZ)

De heer G.J. van Grootheest Adviseur/tekenaar op het gebied Ruimtelijke 
ordening en milieu bij Architectenbureau 
DBL Lunteren bv; Eigenaar eenmanszaak De 
Boekenkamer te Kootwijkerbroek

-
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Vanuit de participerende kerken:

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer C.W. Kapaan (2e voorzitter) Maatschappelijk werker Het 
Venster te Nunspeet

-

De heer D.W.I. Oudijn Vakmedewerker A 
Preventie/Brandveilig 
Gebruik; Bevelvoerder 
Brandweer

-

De heer J. van Vulpen(2e 
penningmeester)

Informatieadviseur, 
Thorbecke 

-

Naam Hoofdfuncties Nevenfuncties

De heer J. van Ginkel 
(Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Hessenweg, Ede/Wekerom)

Eigenaar van Ginkel 
Vastgoedmanagement

Lid (ouderling) kerkenraad 
Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Hessenweg, Ede/Wekerom

De heer G.J. van Lent 
(Gereformeerde Gemeente, Ede)

Zie tabel hierboven Zie tabel hierboven

De heer G. van Steenbergen 
(Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Noordelijke Spoorstraat, Ede)

Interieurontwerper Lid (ouderling) kerkenraad Oud 
Gereformeerde Gemeente in Nederland, 
Noordelijke Spoorstraat, Ede

De heer B. Teunissen
(Oud Gereformeerde Gemeente, 
Schaapsweg, Ede)

Telescoopkraanmachinist Lid (ouderling) kerkenraad Oud 
Gereformeerde Gemeente, 
Schaapsweg, Ede
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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 drie jaar. 
De kandidaten worden gesteld door het bevoegd 
gezag. Daarbij worden in principe de volgende regels 
gehanteerd: 
• De kandidaat heeft kinderen bij ons op school
• De kandidaat is voor wat betreft zijn achtergrond 

aanvullend op de zittende bestuursleden
• Er verdwijnt bij aftreden niet te veel kennis uit het BG
• Vijf zittingstermijnen van drie jaar is een reëel 

maximum (op deze wijze proberen we de continuïteit 
binnen het bevoegd gezag te borgen).

In 2020 was aan de school een directeur-bestuurder 
met een benoemingsomvang van vijf dagen per week 
verbonden. De directeur-bestuurder werd onder-
steund door twee teamleiders, één voor de bovenbouw 
en één voor de onderbouw, die samen het MT vormen. 
Er is sprake van een goede samenwerking.

De directeur-bestuurder legde vier maal per jaar 
verantwoording af aan het bevoegd gezag door middel 
van een managementrapportage.

Bestuur en toezichthouder werken vanuit het strate-
gisch beleidskader van het bevoegd gezag. In dit 
document wordt beschreven binnen welke kaders de 
directeur-bestuurder de beleidsvoorbereidende en 
uitvoerende taken kan en mag uitvoeren. 
Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteert de 
toezichthouder de door de PO-raad (sectororganisatie 
Primair Onderwijs) vastgestelde ‘code Goed Bestuur’. 
Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren en 

realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het 
proces, doelmatige besteding van middelen en risico-
management. 

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 op het gebied van onderwijs en identiteit, 
personeel, huisvesting, organisatie en financiën zijn in 
kaart gebracht en op basis van de mate van impact en 
de kans van optreden van deze risico’s is een inschat-
ting gemaakt van de te vormen reserves. Momenteel 
zijn de reserves voldoende hoog om de ingeschatte 
risico’s te dekken.

Uitgangspunt is dat de toezichthouders hun werkzaam-
heden 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. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt. 

De toezichthouder neemt deel aan het Lerend Netwerk 
waaraan acht reformatorische scholen uit de 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.
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Ook in 2020 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. In opdracht van 
alle reformatorische scholen met een gesloten 
toelatingsbeleid van de gemeenten Barneveld en Ede is 
een externe projectleider aangetrokken, om te onder-
zoeken welke behoefte er is aan meer thuisnabij 
onderwijs voor de doelgroep. Daarvoor is tevens een 
werkgroep gevormd, ingesteld door en samengesteld 
uit afgevaardigden van de deelnemende scholen. 
Betreffende rapportage is begin 2021 uitgebracht en 
voor een reactie naar alle direct of indirect betrokken 
partijen (besturen en kerkenraden) gezonden.

Verder is een verzoek tot samenwerking gekomen van 
de reformatorische school te Doorn. Op dit moment 
loopt een traject om te bezien of en in welke vorm dit 
gestalte zou kunnen krijgen. Het is het voornemen dit 
in de loop van de eerste helft 2021 nader te concreti-
seren en hierover besluiten te nemen.

Aan de school is een medezeggenschapsraad en een 
ouderraad verbonden. In de eerste raad hebben drie 
ouders en drie personeelsleden zitting. In de ouderraad 
participeren elf ouders van kinderen van de school. 

Verantwoording
Het bevoegd gezag legt, in het kader van haar functie 
als toezichthouder, verantwoording af aan de leden van 
de vereniging en aan de overheid door middel van het 
jaarverslag van de toezichthouder over het functione-
ren van de school en de doelmatige besteding van de 
middelen van de rijksoverheid.

De toezichthouder heeft een beslissende stem ten 
aanzien van de identiteit van de school. In het verslag-
jaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht:

• het participeren in de kennismakingsgesprekken 
(ouders) en benoemingsgesprekken (personeel);

• het goedkeuren van identiteitsgebonden 
leermiddelen; 

• het openen van het schooljaar en het participeren 
tijdens de afscheidsbijeenkomst van groep 8

• het meedenken over leefregels binnen de school;
• het bewaken van het aannamebeleid.

De toezichthouder heeft in 2020 vijf keer vergaderd 
met de directeur-bestuurder, de vergadering van maart 
kon niet fysiek plaatsvinden. De stukken zijn echter 
digitaal behandeld en in de eerstvolgende vergadering 
bekrachtigd. Naast de drie fysieke vergaderingen waarin 
de directeur-bestuurder verantwoording aflegde over 
het gevoerde beleid en de doelmatige besteding van de 
middelen is er één korte vergadering gewijd aan het 
50-jarig jubileum van de school en één aan de ontwik-
kelingen van de scholen in de regio. 
In verband met de maatregelen rond het coronavirus 
hebben er nagenoeg geen klassenbezoeken door de 
leden van het bevoegd gezag plaatsgehad. In januari 
hebben ds. A.F.R. van de Veen en de heer J. van Ginkel 
(OGGiN Hessenweg) nog wel alle klassen bezocht.

Eenmaal per twee jaar vergadert het bevoegd gezag 
met (een delegatie van) de in het bevoegd gezag 
participerende kerkenraden. Dit overleg heeft op 15 
september 2020 in goede harmonie plaatsgevonden. 

De medezeggenschapsraad heeft in 2020 vier reguliere 
vergaderingen gehad. Vanwege corona heeft er geen 
fysiek overleg met het bevoegd gezag plaatsgevonden. 
De afstemming van de jaarrekening vond schriftelijk 
plaats. Van de tweede wettelijk voorgeschreven 
overlegvergaderingen is door de MR, na overleg met 
toezichthouder, geen gebruik gemaakt. De ouderraad 
vergaderde vijf keer. 

In het verslagjaar is er weer veel gebeurd, veel veran-
derd. Wat niet verandert, is onze grondslag, te weten 
Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren 
van Enigheid. Dit was, is en blijft het kompas voor de 
vorming van en het onderwijs aan de kinderen die aan 
ons zijn toevertrouwd. 

De toezichthouder heeft het achterliggende jaar 
aandacht besteed aan onder meer:
• maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn 

voor het reformatorisch onderwijs;
• toezicht op de identiteit van de school;
• het benoemen van nieuw personeel;
• toezicht op de uitvoering van het jaarplan gebaseerd 

op de schoolplannen voor de periode 2019-2023;
• toezicht op het project ter verbetering van de 

leerresultaten; 
• toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtin-

gen en de code goed bestuur;
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• toezicht op de rechtmatige verwerving en doelma-
tige besteding van middelen op basis van de financi-
ele managementrapportage;

• het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en 
het bestuursverslag;

• de opdrachtverstrekking aan de accountant;
• de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast heeft de toezichthouder haar werkgevers-
functie vervuld richting de directeur-bestuurder. De 
toezichthouder heeft geconstateerd dat de direc-
teur-bestuurder de algemene belangen en de identiteit 
van de school behartigt op de wijze die de toezichthou-
der voorstaat. 

Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak 
heeft de toezichthouder regelmatig overleg met de 
directeur-bestuurder. Een deel van het werk wordt 
voorbereid door de kennisgroepen:
• Identiteit en Onderwijs (I & O);
• Personeel en Organisatie (P & O);
• Huisvesting en Beheer (H & B);
• Financiën (Fin).
Deze kennisgroepen hebben in 2020 alle één keer of 
meerdere keren vergaderd. 

Daarnaast vond periodiek overleg plaats tussen 
directeur-bestuurder en voorzitter en secretaris in het 
zogeheten TBO-overleg (Toezichthouder-Bestuurder 
Overleg). Hierin vindt ook het jaarlijkse resultaatge-
sprek met de directeur-bestuurder plaats.

Wat betreft de planning & control cyclus kan gezegd 
worden dat, met het opstellen van de begroting voor 
onze school voor het jaar 2020 de financiële situatie 
helder in beeld was. Vasthouden aan de begroting is 
uitgangspunt. Nadat de begroting is vastgesteld, zijn 
daarmee ook de interne budgettaire kaders vastge-
steld. Uiteindelijk is het gelukt om binnen de begroting 
te blijven en het negatieve resultaat terug te dringen. 

De toezichthouder heeft vastgesteld dat de doelen op 
het gebied van identiteit en de leerresultaten zijn 
behaald. Dit ondanks de beperkende maatregelen die 
rondom corona genomen moesten worden. Daar zijn 
we blij mee en het stemt tot dankbaarheid. De toe-
zichthouder constateert dat er een goede sfeer heerst 
binnen de school.
 

Ten slotte
Het voorgaande is de gebruikelijke opsomming van de 
inspanningen over het jaar. Maar moeten we terugblik-
kend op 2020 niet zeggen: “Een veelbewogen jaar ligt 
achter ons?”
Als gevolg van de plotseling opkomende corona gingen 
veel zaken ineens anders, konden geen doorgang 
vinden of vonden op een andere wijze plaats. Dan 
memoreren we allereerst de plotselinge schoolsluiting 
in maart, die duurde tot begin juni en vanaf half 
december opnieuw werkelijkheid werd.
Een woord van dank aan directie en personeel is ook in 
dit verslag zeker op zijn plaats, voor de wijze waarop zij 
snel en adequaat op deze situatie hebben ingespeeld. 
En in het verlengde hiervan geldt dit eveneens voor de 
ouders, die plotseling voor een langere periode 
thuisonderwijs moesten geven. 

Veel voorgenomen activiteiten rondom ons jubileum 
moesten we annuleren of op veel beperktere schaal 
vormgeven. De jaarlijkse vergadering van bevoegd 
gezag en personeel moesten we node laten vervallen. 
Onze jaarlijkse ledenvergadering, die normaal in juni 
plaatsvindt, werd verzet naar oktober en moest toen 
alsnog beperkt blijven tot de aanwezigheid van maxi-
maal 30 leden.

Maar vooral denken we dan ook aan rouw, verdriet en 
leed dat ook in veel van onze families is gekomen. 
De Heere geve dat daarin Zijn ondersteuning ervaren 
mag worden.

Tot slot blijft de vraag: wat heeft het ons te zeggen, 
waar heeft het ons gebracht? Gewenning ligt zo dicht 
bij ons natuurlijk bestaan. Lijden wij echt aan de 
situatie? De Heere spreekt! Horen wij Zijn stem erin? 
Ons past erkenning en diepe verootmoediging voor 
wat de Heere ondanks alles nog, onverdiend, gaf en 
liet. Maar bovenal geve Hij ons niet te rusten voordat 
wij zeker mogen weten geborgen te zijn in die enige Ark 
der Behoudenis, waarin alleen de ware veiligheid te 
vinden is. Het is onze wens dat het werk voor en op 
onze school daartoe gebruikt en gezegend mag zijn.
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5. Verslag van de 
directeur-bestuurder over 2020

Schoolgegevens
De Stadhouder Willem III school is een reformatori-
sche school voor primair onderwijs en gevestigd te 
Ede. De school vervult een streekfunctie en wordt 
bezocht door 418 leerlingen uit de gemeente Ede. Aan 
de school zijn per 31 december 2020 47 personeelsle-
den (fulltime en parttime, onderwijsgevend en onder-
wijsondersteunend) verbonden. 

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

Directeur-bestuurder is de heer J. van der Tang. Hij is 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via het 
mailadres jvdtang@stwillem3ede.nl. 

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’. 

De onderwijsdoelstelling van de school willen we als 
volgt omschrijven:

Vanuit de eenheid gezin - kerk - school wordt, 
overeenkomstig de doopbelofte, elk kind zo 
onderwezen dat het zijn unieke gaven op het 
terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikke-
len. Zo verwerft het kind kennis, inzicht, vaardig-
heden en een innerlijke houding passend bij diens 
persoonlijke begaafdheid. Dit 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

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. 

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. Het identiteitsprofiel 
wordt aan alle ouders verstrekt. Het bewaken van de 
identiteit zien we als een gezamenlijke taak van betrok-
kenen bij de school.

Binnen de school wordt aandacht besteed aan 5 
schoolbrede regels. De eerste regel staat boven de 
andere 4 regels: ‘Wij leven volgens de Bijbel’. De andere 
regels luiden: ‘Wij zorgen ervoor dat iedereen het fijn 
heeft’, ‘Wij letten op ons taalgebruik’, ‘Wij gebruiken 
onze gaven en talenten’ en ‘Wij zorgen voor onze 
omgeving’. Deze regels bevatten elk een aantal con-
crete voorbeelden. Naast de algemene regels zijn er 
gangregels (rust en netheid) en pleinregels. Elke maand 
worden de schoolregels besproken in alle klassen. 
We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig volgt 
op school, daarom heeft dit een belangrijke plaats in 
onze dagelijkse schoolpraktijk. Er zijn in 2020 geen 
situaties geweest waarbij het pestprotocol moest 
worden ingezet.

De kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de 
Stadhouder Willem III school bezoeken is in het 
hieronder staande overzicht weergegeven. 

Algemene informatie
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Jaar 2016 2017 2018 2019 2020

Gezindte Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. 

Oud Ger. Gem. in Ned. 69 16 72 16,6 70 16,5 68 16 64 15

Oud Ger. Gem. 108 25 110 25,4 101 23,9 106 25 94 23

Ger. Gem. in N. (incl. BV) 23 5,3 21 4,9 19 4,5 17 4 18 4

Ger. Gem. 188 43,5 184 42,5 187 44,2 189 44,5 197 47

Chr. Geref. 7 1,6 9 2,1 6 1,4 3 0,7 0 0

PKN 2 0,5 4 0,9 6 1,4 6 1,4 8 2

HHK 30 6,9 29 6,7 30 7,1 32 7,5 34 8

Thuislezend 5 1,2 4 0,9 4 0,9 4 0,9 3 1

Anders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afgewezen i.v.m. identiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 432 100 433 100 423 99,9 425 100 418 100

Directiebeoordeling:
Het totaal aantal leerlingen is iets gestegen. De 
ontwikkeling van het percentage leerlingen afkomstig 
van de verschillende kerkverbanden laat geen signifi-
cante wijzigingen zien.

Onderwijs
Het jaar 2020 viel in de schoolplanperiode 2019-2023. 
In dit schoolplan zijn de doelen voor deze vier jaar 
opgesteld. We onderzoeken alternatieve onderwijsvor-
men om zo nog beter aan te sluiten bij de behoeften 
van onze leerlingen. Missie, visie en onderwijsdoelstel-
ling, zoals hierboven verwoord, zijn niet gewijzigd. 

We hebben in ons schoolplan 2019-2023 de volgende 
ambities verwoord:
1. We streven naar een positieve, professionele, 

betrokken en resultaatgerichte schoolcultuur.
2. We richten ons op bredere talentontwikkeling, zoals 

creatieve/muzikale/technische vaardigheden 
(klusklas en dergelijke).

3. We bezinnen ons op ons onderwijssysteem en 
verkennen alternatieve vormen, zoals groepsdoor-
brekend werken, individueel leren, uitbreiding ICT en 
de inzet van vakleerkrachten. 

4. We optimaliseren het leerstofaanbod van verschil-
lende vakken, zoals Engels, sova, gym voor kleuters.

5. We besteden meer aandacht aan de vorming van 
onze kinderen op het gebied van identiteit, 
omgangsvormen, mentaliteit (burgerschap) om 
kinderen voor te bereiden op hun plaats in de 
samenleving.

In 2020 kregen onder andere de volgende specifieke 
onderwerpen aandacht:
• Tijdens de eerste lockdown werd het thuisonderwijs 

vormgegeven. De leerkrachten hebben dit met grote 
inzet direct opgepakt.

• We hebben ons als team ontwikkeld in het realise-
ren van digitaal lesaanbod en online lesgeven, 
zodat kinderen thuis zo goed mogelijk begeleid 
werden.

• Na de schoolsluiting werd, net als aan het begin van 
het schooljaar, opnieuw veel aandacht besteed aan 
groepsvorming. 

• We zijn gecertificeerd als SAM opleidingsschool.
• De toetsresultaten zijn geanalyseerd. Er waren geen 

grote veranderingen te zien, daarmee zagen we dat 
achterstanden op cognitief niveau als gevolg van 
corona meevielen voor onze leerlingen.
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• Mede om de werkdruk te verlagen is de reeds in 
2018 ingevoerde manier van onderwijsondersteu-
ning gecontinueerd. Aan elk leerjaar is een onderwij-
sassistent gekoppeld die groepjes leerlingen extra 
ondersteunt bij de vakgebieden rekenen, spelling en 
begrijpend lezen. De leerdoelen worden vooraf met 
de leerlingen afgesproken. 

• Er zijn twee onderwijsassistenten die de AD-PEP 
opleiding volgen en die breder ingezet kunnen 
worden, hetgeen de werkdruk bij de collega’s die 
voor de klas staan verlaagt.

• De leerlijn Engels is verder geoptimaliseerd, met 
name op het gebied van leesvaardigheid. 

• Rond bid- en dankdag is er schoolbreed aandacht 
besteed aan één Bijbels thema.

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. De beschikbare 
middelen zijn onder andere aangewend voor Interne 
Begeleiding, RT en een zorgklas. Dit heeft mede geleid 
tot een laag doorverwijzingspercentage naar het speci-
aal onderwijs. 

Gevolgen van corona voor de school
De school is vanwege corona twee keer een periode 
gedeeltelijk gesloten geweest, van medio maart tot 
begin juni en vanaf half december. In de periode maart-
juni hebben we opvang georganiseerd voor een klein 
aantal kinderen waarvan ouders een cruciaal beroep 
hebben of om een andere dringende reden. 
Een aantal activiteiten moesten worden geannuleerd:
• de jaarlijkse thema-avond voor de ouders
• de contactavond in mei
• de voorleesmorgens voor de kinderen die nieuw 

instromen
• een aantal activiteiten van de ouderraad
• het personeelsuitje
• de schoolreizen
• diverse vergaderingen
• eindtoets groep 8
• kennismakingsgesprekken nieuwe ouders
• jaarsluiting met personeel
Verschillende activiteiten waar we anders de ouders bij 
betrekken, moesten we alleen met de kinderen doen, 
zoals jaaropening, jubileumactiviteiten en de mediabij-
eenkomst groep 8. De afscheidsavond groep 8 hebben 
we anders vormgegeven.

Als gevolg van de tijdelijke schoolsluiting hebben de 
kinderen aan het eind van het schooljaar een aange-
past rapport gekregen.
Corona heeft in 2020 heeft per saldo geen negatief 
effect op de financiën gehad.

Prestatiebox
We hebben ook in 2020 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.

De leerlingen die minder makkelijk mee kunnen komen 
met één of meerdere vakken hebben we ook dit jaar 
een aantal dagdelen per week lessen aangeboden in 
een kleinere groep. In deze Klimop groep wordt 
specifieke aandacht gegeven aan de individuele 
behoefte van de betreffende leerlingen. Ondanks het 
wegvallen van de gemeentelijke subsidie is deze 
belangrijke voorziening gehandhaafd.

In 2020 is de eindtoets van groep 8 vervallen. Onze 
indruk is dat de leerlingen geen grote achterstanden 
hebben opgelopen door corona. We hebben de 
adviezen voor het vervolg onderwijs zonder de eind-
toets kunnen doen zonder dat dit tot meningsverschil-
len met de ouders heeft geleid. Door middel van de 
periodieke driehoeksgesprekken, waarbij teamleider, 
intern 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. Geza-
menlijk 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 corona stond de doorontwikkeling van ons 
onderwijs wel wat onder druk en zijn enkele zaken uit 
het jaarplan doorgeschoven naar het volgende 
schooljaar. 
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Leerlingenaantal
De ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afgelopen jaren is als volgt:

Directiebeoordeling:
De school heeft vele jaren een stijging van het leerlingenaantal laten zien die in de jaren 2016, 2017 en 2018 afvlakte. 
In 2019 waren er 2 leerlingen meer dan in 2018 en in 2020 waren er 7 minder dan in 2019. Voor 2021 verwachten we 
423 kinderen op school te hebben. Het aantal leerlingen is dus redelijk stabiel. Hoe het aantal leerlingen zich de 
komende jaren zal ontwikkelen is mede afhankelijk van het resultaat van de initiatieven voor scholen of dependan-
ces in onze nabije omgeving.

Opbrengsten - resultaten 

Eindtoets groep 8:

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 alleen een ondergrens. Daar zaten we in 2018 en 2019 ruim boven. We verwachten dat 
we deze lijn de komende jaren kunnen voortzetten. In 2020 was er geen landelijke Eindtoets in verband met de 
tijdelijke schoolsluiting.

Leerlingaantal 1 oktober 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

346 370 388 415 422 430 432 432 433 423 425 418

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal leerlingen 36 35 43 47 44 51 46 63 49 56

Gemiddelde score 534,7 533,2 528,1 535,2 532,4 532,2 82,3 85,2 84,6 Nvt

Ondergrens Inspectie 533,8 532,6 532,9 532,9 533,4 533,4 78,5 78,7 78,7 Nvt

Afwijking t.o.v. ondergrens +0,5 +0,6 -4,8 +2,3 -1,0 -1,2 +3,8 +6,5 +5,9 Nvt

Afwijking t.o.v. ondergrens in % +1,48 +1,84 -14,59 +6,99 -2,99 -3,59 +4,84 +8,26 +7,5 Nvt
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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 2017 t/m 2020 zijn als volgt:

Directiebeoordeling: 
We streven ernaar dat het percentage 
van niveau D/E niet boven de 25% komt. 
Bij de meeste vakken scoren we op of 
boven het landelijk gemiddelde. Er wordt 
door het team hard gewerkt om deze 
positieve koers vast te houden. Rekenen, 
wiskunde en begrijpend lezen is een 
aandachtspunt in groep 8.

Toets en jaar (in %) groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

Rekenen voor kleuters

2017 13

2018 6

2019 27

2020 27

Taal voor kleuters

2017 9

2018 2

2019 16

2020 11

Technisch lezen

2017 13 16 11 12 17 12

2018 8 8 13 12 2 8

2019 18 12 8 21 9 0

2020 26 7 5 10 11 8

Begrijpend lezen

2017 8 15 22 21 10

2018 6 12 41 18 13

2019 10 8 24 21 13

2020 9 14 22 22 35

Spelling

2017 4 8 15 14 8 21

2018 8 4 20 15 8 19

2019 12 6 12 22 6 10

2020 16 4 8 14 11 13

Rekenen en wiskunde

2017 24 10 18 26 25 18

2018 19 10 15 32 32 13

2019 16 8 20 14 26 30

2020 24 8 12 27 18 32

Toelichting

boven gemiddeld (A) 25% 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 2017 bedroeg 
13%. Het jaar erna scoorde 8% 
(schuin eronder) een D- of E 
score en het jaar daarna ook 8%.

net boven gem. (B) 25%

net onder gem. (C) 25%

Zwak (D) 15%

Zeer zwak (E) 10%
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Directiebeoordeling:
We zien dat de groep leerlingen die uitstroomt naar 
VMBO kb/VMBO gl-tl, in lijn met de toetsresultaten 
van deze groep in de achterliggende jaren, groter is in 
vergelijking met voorgaande jaren. Verder gaan 
VO-scholen steeds meer over naar combinatiegroepen 
(zoals havo/vwo) en is het aantal kinderen dat uit-
stroomt naar vwo daarom kleiner.

Leerlingenvervoer
Er rijdt één schoolbusje voor leerlingen die uit het 
buitengebied komen. De ouders van deze leerlingen 
dragen bij aan de kosten. Vanwege de hoge vervoers-
kosten, voert de school hierin een terughoudend 
beleid. 

Personeel
Met alle personeelsleden is in het voorjaar een functio-
neringsgesprek gevoerd. Onderwijskundige, organisa-
torische en persoonlijke zaken worden hierin 
besproken, alsmede de identiteit, de communicatie, de 
veiligheid binnen de school en de persoonlijke ontwik-
keling. In het najaar van 2020 is een nieuw functieboek 
in gebruik genomen waarin alle functie die in school 
worden uitgeoefend zijn opgenomen. Elke medewerker 
is in één van die functies geplaatst. Dit heeft eendui-
digheid gegeven in de uit te voeren werkzaamheden en 
het bijbehorende salaris. 

Ook hebben alle leerkrachten minimaal één klassenbe-
zoek ontvangen van één van de teamleiders. De 

onderwijskundige ontwikkelingen/afspraken staan hier-
bij centraal. Ook kregen alle leerkrachten een aantal 
flitsbezoeken van één van de teamleiders. Flitsbezoe-
ken 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 
een gesprek. Tevens hebben de zogenaamde driehoek-
gesprekken 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.

Verschillende leerkrachten hebben in 2020 nascholing 
gevolgd. Een viertal collega’s is gestart met een 
managementopleiding.

Het afgelopen jaar kwam het personeel, hoewel minder 
frequent, toch 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. 

Eén van onze medewerkers was langdurig ziek. Van het 
overige personeel ligt het ziekteverzuimpercentage op 
de Stadhouder Willem III school in 2020 laag. In 
onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het 
ziekteverzuim te zien.

Uitstroom van leerlingen
In het onderstaande overzicht kunt u zien waar de leerlingen die de Stadhouder Willem III school verlaten, naar toe 

Totaal VWO HAVO/
VWO

VMBO gl-tl/
HAVO

VMBO kb/
VMBO gl-tl

VMBO bb/
VMBO kb

pro/
VMBO bb

2015 - 2016 51 7 16 15 6 2 5

2016 - 2017 46 7 14 9 8 1 7

2017 - 2018 64 14 25 7 8 4 6

2018 - 2019 49 7 19 9 9 3 2

2019 - 2020 57 2 15 19 14 2 5

Ziekteverzuim 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Percentage 2,45 0,36 1,28 3,69 5,54 4,05 3,39 3,93

19



Directiebeoordeling:
Het ziekteverzuim in 2020 laat een redelijk gemiddeld 
percentage van de afgelopen 5 jaar zien en ligt onder 
de norm van 5%. Het percentage is beïnvloed door de 
hierboven genoemde langdurig zieke collega. 
Bij eventueel ontslag van personeel waarbij sprake is 
van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voorgelegd 
worden aan de rechter. Dit omdat onderling overeen-
gekomen ontslagvergoedingen niet uit de bekostiging 
mogen worden betaald. Alleen ontslagvergoedingen 
die door de rechter zijn bekrachtigd mogen uit de 
bekostiging worden voldaan.

Huisvesting
In 2020 is een aantal zaken op het gebied van huisves-
ting uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende grote 
aanpassingen:

• Er zijn diverse (geplande) onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. 

• Er is een deel van het binnenschilderwerk gedaan. 
• In de kleuterhal is een nieuw plafond inclusief 

verlichting aangebracht .
• Enkele lokalen van de kleuters zijn gestuukt en 

geschilderd. 
• De vernieuwing van het kleuterplein is voltooid. Bij 

het nieuwe kleuterplein is er veel aandacht voor 
vergroening. Het nieuwe plein wordt gekenmerkt 
door veel planten die insecten aantrekken en is er 
rekening gehouden met een betere benutting van 
het regenwater.

• In 2020 zijn de cv-ketels door energiezuinige ketels 
vervangen.

• Samen met een externe deskundige is gestart met 
het opstellen van een nieuw meerjarenonderhouds-
plan.

• Mogelijke nieuwbouw of vernieuwbouw van ons 
schoolgebouw zal voor 2034 niet aan de orde zijn. 
Het huidige onderwijshuisvestingsplan van de 
gemeente Ede loopt tot 2030. Omdat de financiële 
ontwikkelingen van de gemeente Ede onder druk 
staan, is nieuwbouw dan wel verbouw van ons 
schoolgebouw verschoven van 2031 naar 2034.

Vandalisme
In 2020 hebben we als school niet met vandalisme te 
maken gehad. 

Communicatie
Interne communicatie vindt onder andere plaats op de 
volgende wijze:
• Communicatie tussen leerkracht en ouders met 

betrekking tot de leerlingen verloopt via Parro; 
schoolbrede informatie vanuit het MT en van de 
managementassistente wordt vanuit ParnasSys via 
mail verzonden. 

• De maandelijkse nieuwsbrief.
• Periodiek een klassennieuwsbrief
• De sfeermail per klas die drie keer per jaar ver-

stuurd wordt. 
• Het ouderportaal van Parnasys.
• 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 plaats-

vinden.
• Het houden van ‘luistergesprekken’ aan het begin 

van het schooljaar.
• De jaarlijkse inschrijfavond in januari. 
• Op verzoek wordt er ouderbezoek afgelegd door de 

leerkrachten. 

Extern is er onder andere communicatie met:
• De gemeente middels het BO3-overleg. Hierin 

participeren naast de gemeente alle scholen van 
Ede en wordt onder andere gesproken over renova-
tie en nieuwbouw van scholen.
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• De gemeente door middel van een jaarlijks overleg 
over de huisvesting.

• Collega-directeuren van een aantal reformatorische 
scholen uit de omgeving (Vebakowosz).

• De besturenorganisatie VGS (Vereniging Gerefor-
meerd Schoolonderwijs).

• De schoolbegeleidingsdienst Berséba en hoge-
school Driestar-Educatief.

• De buurtbewoners die het sleutelbeheer van het 
schoolplein verzorgen.

In 2020 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 privacywet heeft de functionaris 
gegevensbescherming een eerste gegevensbescher-
mingseffectbeoordeling uitgevoerd. Benodigde acties 
daaruit zijn in gang gezet. 

Klachten
Er zijn in 2020 geen klachten conform de klachtenrege-
ling binnengekomen. Enkele binnengekomen meldingen 
van ouders zijn naar wederzijdse tevredenheid bespro-
ken tussen de ouders en de directeur-bestuurder. 

‘Schouder aan Schouder’
Enkele ouders hebben het initiatief genomen om 
opvoedingskringen te starten, genaamd ‘Schouder aan 
Schouder’. Hoewel de opvoeding thuis de primaire taak 
van de ouders is, steunt de school dit initiatief door de 
ouders vergaderruimte in de school te bieden. 

Jubileum en huisstijl
In augustus 2020 bestond de school 50 jaar. Er is een 
jubileumprogramma voor het schooljaar 2020-2021 
opgesteld. Hiervoor was reeds in 2019 intern een 
jubileumcommissie samengesteld en een extern 
bureau ingeschakeld voor het samenstellen van een 
jubileummagazine. Tevens was er een bureau ingescha-
keld om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. De nieuwe 
huisstijl is gelanceerd bij de start van het schooljaar 
2020-2021 door de onthulling van het nieuwe logo op 
de gevel van de school. De benodigde sleutel werd 
gebracht door een roofvogel. Het jubileumboek is 
succesvol uitgebracht. De door de jubileumcommissie 
geplande activiteiten in 2020 konden door corona voor 
een groot deel (nog) niet worden uitgevoerd.
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6. Verantwoording financiën

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele organisatie.
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven. 

Realisatie staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Realisatie 2019 
x € 1.000 

Realisatie 2020 
x € 1.000 

Begroting 2020
x € 1.000

Verschil

Baten

Rijksbijdragen  2.177  2.280  2.191  88 

Overige overheidsbijdragen  3  3  -  3 

Overige baten  53  34  33  2 

Totaal baten  2.232  2.317  2.224  93 

 

Lasten  

Personele lasten  1.766  1.948  1.839  108 

Afschrijvingen  60  62  65  -3 

Huisvestingslasten  109  98  101  -3 

Leermiddelen  98  102  96  6 

Overige instellingslasten  136  138  143  -5 

Totaal lasten  2.168  2.348  2.245  103 

 

Saldo baten en lasten  64  -31  -21  -9 

 

Saldo fin. baten en lasten  -0  -1  -  -1

    

Nettoresultaat  64  -31  -21  -10

 

Bestemmingsreserve  -78  78  -  78 

    

Genormaliseerd resultaat  -14  47  -21  68 

Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil

Stadhouder Willem III-school  72.529  -11.547  -1.353  -10.194 

Vereniging  6.900  4.273  -2.142  6.415 

Vervoer  -15.267  -23.616  -17.700  -5.916 

Totaal  64.162  -30.890  -21.195  -9.695 
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Algemeen
Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de 
exploitatie van 2020, is de besluitvorming rondom het 
afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is 
uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 
2019 een nieuwe cao afgesloten, waarin diverse 
verhogingen van salarissen waren opgenomen. De 
afspraken in deze cao hebben substantiële consequen-
ties op de jaarresultaten 2019 en 2020. De opbreng-
sten om deze hogere salarissen te kunnen doen zijn 
namelijk grotendeels in 2019 ontvangen, terwijl de 
lasten in 2020 zijn gemaakt. Het matchen van deze 
opbrengsten en kosten is vanwege wet en regelgeving 
niet mogelijk gebleken. Het effect hierdoor is geweest 
dat het resultaat van 2019 een veel hogere realisatie 
laat zien, welke als tekort in het verslagjaar 2020 weer 
terugkomt. Dit is ook zichtbaar aangezien het nettore-
sultaat van 2019 uiteindelijk veel positiever uitkomt dan 
dat er was begroot. In 2020 is dit beperkter zichtbaar 
omdat daar een besparing zichtbaar is. De regels 
‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd 
resultaat’ laten zien wat de correctie voor beide jaren is 
geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als 
de baten gematcht hadden kunnen worden met de 
daarbij behorende kosten. Het genormaliseerde 
resultaat kan daardoor het beste worden vergeleken 
met de begroting. De uiteindelijke realisatie 2020 is dus 
substantieel positiever. 

Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 
heeft als oorzaken dat er in de baten meer ontvang-
sten zijn geweest door hogere indexaties en hogere 
ontvangsten van het samenwerkingsverband. Ook zijn 
er in 2020 hogere loonkosten die zichtbaar zijn worden 
veroorzaakt door de nieuw afgesloten cao. Genoemde 
afwijkingen zijn, naast een voordeel op de inzet, ook 
voor een groot deel de verklaring voor de afwijking rea-
lisatie-begroting. 

Nadere toelichting
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige 
ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per 
categorie ten opzichte van de begroting:

De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 
88.000 euro. De indexatie van de reguliere rijksbijdra-
gen is 73.000 euro geweest. De indexaties zijn ontvan-
gen vanwege hogere loonkosten en tevens zijn hierin 
de verhoogde pensioenlasten verrekend. Aan werk-
drukgelden zijn uiteindelijk ruim 2.000 euro aan lagere 
inkomsten geweest. De bijdragen voor passend 

onderwijs zijn 17.000 euro hoger vanwege extra 
uitkeringen van het samenwerkingsverband, welke in 
juli maar met name in december zijn ontvangen. 

Er zijn geen bijdragen vanuit de gemeente begroot. 
Naast een subsidie vanwege het jubileum is er een 
vandalismevergoeding ontvangen. 

De overige baten komen 2.000 euro hoger uit dan 
begroot. Ook de baten van de vereniging en de kosten-
plaats vervoer zijn hierin verwerkt. De baten voor de 
vereniging waren 2.000 euro hoger. 

De personele lasten komen op totaalniveau 108.000 
euro hoger uit dan begroot. Voor 106.000 euro heeft 
dit betrekking op loonkosten en op de overige perso-
nele lasten is een overschrijding van afgerond 2.000 
euro zichtbaar. Deze overschrijdingen kennen de 
volgende verklaringen:
• De overschrijding is voor 126.000 euro te verklaren 

vanwege de cao wijziging. Aangezien de cao met 
terugwerkende kracht is ingegaan is er in 2020 loon 
betaald wat nog betrekking had op 2019. Binnen 
deze indexatie zijn ook gestegen lonen, pensioen-
premies en overige indexaties meegenomen. Hier 
staan hogere rijksbijdragen tegenover, en deels de 
ontvangsten van 2019;

• In de inzet zijn afwijkingen zichtbaar in met name het 
onderwijsondersteunend personeel. In totaliteit 
heeft deze kleine meerinzet circa 8.000 euro gekost;

• Op de vervangingsinzet is een voordeel zichtbaar. 
Vanwege het eigenrisicodragerschap worden er 
vervangingskosten meegenomen met de omvang 
van 1 fte. Het voordeel hierop bedraagt uiteindelijk 
28.000 euro;

• De overige personele lasten laten een overschrijding 
zien van 2.000 euro. Het voordeel dat is ontstaan op 
de lasten voor scholing/schoolontwikkeling en 
personeelsactiviteiten, is gecompenseerd door 
extra lasten voor bedrijfsgezondheidszorg en kosten 
voor regionale samenwerking (werkgroep regionale 
samenwerking).

De afschrijvingen komen iets voordeliger uit. Het totaal 
geïnvesteerde bedrag is lager dan dat daarvoor was 
begroot. 

Ook binnen de huisvestingslasten is een besparing 
zichtbaar. De kosten voor klein onderhoud komen lager 
uit waar een hogere realisatie van de schoonmaakkos-
ten (corona) tegenover staat. 
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De leermiddelen zijn 6.000 euro hoger dan de begro-
ting. De kopieerkosten en de kosten voor het onder-
wijsleerpakket laten een overschrijding zien. De lagere 
computerkosten dempen de overschrijding.

De overige instellingslasten laten voordeel zien van 
circa 5.000 euro. Ook de lasten van de vereniging en 
de kostenplaats vervoer zijn hier verwerkt. De kosten 
voor vervoer lagen 6.000 euro hoger terwijl de lasten 
voor de vereniging juist een voordeel van 5.000 euro 
laten zien. Verder zijn er een aantal verschuivingen 
zichtbaar. De administratiekosten lijken hoger, maar de 
advieskosten die daarbinnen vallen zijn nog begroot 
onder de kosten voor bestuurs-/managementonder-
steuning. De kosten voor de schoolkrant lijken sub-
stantieel te overschrijden (kosten voor ontwikkelen 
nieuwe huisstijl, deze post heet administratief eigenlijk 

PR/Schoolkrant), maar dit past binnen de begrote post 
‘overige’ waar met de kosten voor de nieuwe huisstijl 
ook rekening was gehouden. Hoewel deze kosten wel 
hoger uit zijn gevallen, was er ook een post begroot 
voor het jubileum van de school, waarvoor de kosten 
veel lager waren. 

Als gevolg van de dalende rente zijn er geen renteba-
ten begroot. Er zijn wat bankkosten zichtbaar. 

Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis heeft de school beperkt extra 
kosten gemaakt. Met name de schoonmaakkosten en 
de kopieerkosten zijn toegenomen. Daar staan lagere 
kosten aan leerlingenactiviteiten en vervanging 
tegenover. De coronacrisis heeft geen impact gehad 
op de meerjarenbegroting van 2021-2025.

ACTIVA Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

Immateriële vaste activa  -  -  - 

Materiële vaste activa  584  511  524 

Financiële vaste activa  5  12  12 

Totaal vaste activa  588  523  536 

Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  131  111  108 

Liquide middelen  997  1.010  899 

Totaal vlottende activa  1.128  1.121  1.007 

Totaal activa  1.716  1.644  1.542 

Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
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Het resultaat 2020 is positiever ten opzichte van het 
voorgaande jaar als het genormaliseerde resultaat 
wordt vergeleken met de begroting. Een belangrijke 
reden voor het positievere resultaat is het voordeel op 
de vervanging. Daarnaast is de verhouding indexatie/
gestegen loonkosten in 2020 per saldo positief en zijn 
er extra baten voor passend onderwijs ontvangen. 

In 2020 is er voor 134.742 euro geïnvesteerd in 
materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 
136.500 euro. Er is in 2020 een bedrag van 60.000 
euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de 
activa is gestegen. De gerealiseerde investeringen 
hebben betrekking op de volgende categorieën:

Inventaris  € 41.928

Gebouwen  € 38.248

ICT  € 25.987

Overige materiële vaste activa  € 20.550

Leermiddelen  € 8.029

Totaal  € 134.742

De investeringen in het inventaris hebben betrekking 
op investeringen in met name touchscreens en airco’s. 
Binnen de ‘gebouwen’ is een verbouwing zichtbaar voor 
wat betreft het kleutergedeelte. De ICT bestaat 
voornamelijk uit een server en laptops. De overige 
materiële vaste activa heeft betrekking op een nieuw 
kleuterplein en nieuwe gevelreclame. De leermiddelen 
tenslotte laat een investering zien in de methode 
“Vertel het door”. 

De reserves zijn met afgerond 31.000 euro gedaald wat 
overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen 
de publieke (school) en private (vereniging/vervoer) 
reserves. Het tekort dat dit jaar in het resultaat is 
ontstaan door de verwerking van de cao, is verminderd 
op de in 2019 gevormde publieke bestemmingsreserve. 

De voorzieningen laten een gelijke stand zien. Aan de 
voorziening groot onderhoud is 44.000 euro gedo-
neerd en is er hetzelfde bedrag onttrokken (met name 
CV en aanpassingen kleuterplein). Daarnaast is er op 
basis van het personeelsbestand een voorziening voor 
jubileumuitkeringen. 

PASSIVA Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

Algemene reserve              585              497              490 

Bestemmingsreserves publiek              325              426              360 

Bestemmingsreserves privaat              365              384              393 

Bestemmingsfonds publiek                -                  -                  -   

Bestemmingsfonds privaat                -                  -                  -   

Eigen vermogen          1.276          1.307          1.243 

Voorzieningen              139              139              118 

Langlopende schulden                -                  -                  -   

Kortlopende schulden              301              198              181 

Totaal passiva           1.716           1.644           1.542 
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Treasury
In 2020 hebben er geen beleggingen en derivaten 
plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er hebben 
zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van 
voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private midde-
len zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. 
De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt 
naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslag-
jaar 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 waar-
borgen 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 hoofd-
lijnen 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.

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende verwachte leerling-
aantallen in de komende jaren. 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren zien. 
Het leerlingaantal is afgelopen jaren relatief stabiel. Dit wordt ook voor de komende jaren verwacht. De instroom is 
berekend op basis van doopcijfers waardoor deze een betrouwbaar beeld laten zien. 

Teldatum per 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Onderbouw totaal 218 218 218 212 221 215

Bovenbouw totaal 207 200 208 219 221 219

Totaal 425 418 426 431 442 434

Verloop leerlingaantal
500

450

400

350

300

250
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
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Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure investerin-
gen in de komende jaren.

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de verwachting van de 
komende jaren. Er is in de komende jaren reeds rekening gehouden met (fictieve) formatieve wijzigingen, om 
financieel gezien ook uit te blijven komen. Dit zal uiteindelijk van jaar tot jaar worden vastgesteld en hangt van 
meerdere factoren af (ontwikkeling GGL, nieuwe bekostiging, ontwikkeling definitief aantal leerlingen enz.). 

Functiecategorie 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Leerkracht 19,82 20,10 19,94 19,54 19,54 19,54

Onderwijsondersteunend personeel 7,05 6,83 7,19 7,34 7,34 7,34

Schoonmaak 0,42 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48

Vervanging eigen rekening 0,75 0,48 0,70 0,70 0,70 0,70

Totaal 29,04 28,87 29,31 29,06 29,06 29,06

Realisatie 2020
x € 1.000

Begroting 2021
x € 1.000

Begroting 2022
x € 1.000

Begroting 2023
x € 1.000

Baten

Rijksbijdragen  2.280  2.280  2.285  2.320 

Overige overheidsbijdragen  3  -  -  - 

Overige baten  34  33  34  34 

Totaal baten  2.317  2.313  2.320  2.354 

Lasten

Personele lasten  1.948  1.917  1.927  1.961 

Afschrijvingen  62  71  82  89 

Huisvestingslasten  98  102  102  102 

Leermiddelen  102  104  104  104 

Overige instellingslasten  138  127  115  115 

Totaal lasten  2.348  2.322  2.331  2.371 

Saldo baten en lasten  -31  -9  -11  -17 

Saldo fin. baten en lasten  -1  -  -  - 

Nettoresultaat  -31  -9  -11  -17 

Genormaliseerd resultaat  47  -9  -11  -17 
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Het overzicht laat de komende jaren negatieve 
resultaten zien. De schoolbegroting is rond of boven 
de nullijn, voor vervoer wordt een negatief saldo 
verwacht. De nullijn is ook de lijn die voor de komende 
jaren gehanteerd zal worden. Uiteindelijk zal van jaar 
tot jaar nader worden bepaald of de omvang van de 
huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en 
gewenst is. Afhankelijk van die uitkomst zal elke 
begrotingsronde bekeken worden wat de 

mogelijkheden zijn binnen de kaders van onder andere 
de kengetallen. 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegro-
ting is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in 
combinatie met de verwachte (en gewenste) investerin-
gen. Het publieke weerstandsvermogen laat een 
aflopende waarde zien wat mede wordt veroorzaakt 
door de verwachte investeringen.

Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is gebaseerd op de 
werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een voorlopige inschatting ten tijde van 
de begroting in het najaar 2020. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikke-
ling is echter wel inzichtelijk.

ACTIVA Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Immateriële vaste activa  -  -  -  - 

Materiële vaste activa  584  744  797  768 

Financiële vaste activa  5  -  -  - 

Totaal vaste activa  588  744  797  768 

Vorderingen  131  141  141  141 

Liquide middelen  997  781  738  784 

Totaal vlottende activa  1.128  922  879  925 

Totaal activa  1.716  1.666  1.675  1.692 

PASSIVA Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Algemene reserve  585  892  898  897 

Bestemmingsreserves publiek  325  -  -  - 

Bestemmingsreserves privaat  365  348  332  315 

Eigen vermogen  1.276  1.240  1.229  1.212 

Voorzieningen  139  164  185  219 

Langlopende schulden  -  -  -  - 

Kortlopende schulden  301  261  261  261 

Totaal passiva  1.716  1.666  1.675  1.692 
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Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële 
vaste activa de komende jaren een stijging laten zien. 
De belangrijkste investeringen voor de komende jaren 
zijn; ipads, een rekenmethode, airco’s en schoolplein-
vernieuwing. Er is nog gedeeltelijk gewerkt met 
stelposten omdat de concrete invulling hiervan nog 
ontbreekt. 

Door de huidige begrote resultaten zal het eigen 
vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De 
voorziening groot onderhoud laat een oplopend beeld 
zien door de geplande onttrekkingen in de komende 
jaren die lager liggen dan de dotaties. Er wordt gewerkt 

aan een nieuw onderhoudsplan waardoor de onttrek-
kingen mogelijk nog anders worden. 

Financiële positie

Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere 
beoordeling worden gegeven van de financiële gezond-
heid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze 
gelden voor 2019 en 2020, worden tevens de begrote 
waarden getoond. De norm geeft de algemene advies-
norm weer.

De liquiditeit en de solvabiliteit voldoen ruim aan de 
gestelde adviesnormen. De vereniging kan dus zowel 
op de korte als de lange termijn aan haar verplichtin-
gen voldoen.

De rentabiliteit is dit jaar negatief en was in 2019 
positief. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. 
Uiteraard kunnen er redenen zijn om hiervan af te 
wijken. Het is wel zaak om de verhouding tussen de 
rentabiliteit en de buffers goed te monitoren. 

De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek 
geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt 
overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de 
dotatie aan de voorziening groot onderhoud. 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om 
vermogen beschikbaar te houden voor het opvangen 
van financiële calamiteiten. Hiernaar is onderzoek 

gedaan. Inclusief de schoolspecifieke risico’s is de 
gewenste buffer 17%. Bij voorkeur op publiek niveau, 
aangezien de eventuele gevolgen uit de schoolspeci-
fieke risico’s ook vanuit de publieke gelden gedragen 
mogen worden. De schoolspecifieke risico’s hebben 
betrekking op de gemoedsbezwaardheid van de 
vereniging waardoor er geen verzekering voor aanspra-
kelijkheid is afgesloten en er een eigenrisicodrager-
schap geldt voor het Vervangingsfonds (ziekte) en het 
Participatiefonds (wachtgeld). Naast een risicobuffer 
kunnen er echter ook nog andere redenen zijn om 
meer vermogen aan te houden. Bij de signalerings-
waarde wordt hier nog wat verder op ingegaan aange-
zien de signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden 
toegelicht.

Kengetal Norm 2019 2020 2021 2022 2023

Liquiditeit 2,00 5,67 3,74 3,53 3,37 3,54

Solvabiliteit 0,50 0,80 0,74 0,74 0,73 0,72

Rentabiliteit n.v.t. 2,87% -1,35% -0,38% -0,48% -0,72%

Huisvestingsratio <10% 5,37% 4,49% 4,79% 4,77% 4,69%

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 13% 36,56% 30,35% 21,77% 18,93% 19,16%

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 13% 16,73% 17,35% 13,84% 11,63% 12,59%

Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde <1 1,30 1,17 1,05 0,98 1,01
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Signaleringswaarde
In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde 
boven de maximale waarde ligt. Onze vereniging houdt 
gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen onder-
vangen. Hiervoor houdt de vereniging zoals gesteld een 
specifieke buffer aan. Deze buffer bestaat uit een 
inschatting wat nodig is aan vermogen om de continuï-
teit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast 
deze buffer wordt er vermogen aangehouden voor de 
volgende doeleinden:

• Er is een vordering opgenomen aan het ministerie 
van OCW vanwege een onregelmatig betaalpatroon 
van de bekostiging. Door de toekomstige vereen-
voudiging van de bekostiging vervalt deze vordering 
en zal in mindering worden gebracht op het eigen 
vermogen. Deze vordering betreft eind 2020 een 
bedrag van 104.000 euro;

• Voor 2023 dient de voorziening groot onderhoud te 
worden omgezet naar een nieuwe systematiek. Dit 
zal tot gevolg hebben dat er naar alle waarschijnlijk-
heid een hogere stand van de voorziening benodigd 
is (wat ten kosten gaat van het eigen vermogen). De 
omvang is nog niet exact bekend maar is geschat op 
200.000 euro;

• Dit bedrag kan ook meevallen aangezien nieuw-
bouw/renovatie over circa 13 jaar wordt verwacht. 
Hierbij geldt echter een verwachte eigen bijdrage die 
nog hoger ligt dan dit bedrag waardoor het ook een 
reëel spaarbedrag is; 

Reservepositie
Uit de begroting blijkt reeds dat de aanwezige financi-
ele ruimte wordt ingezet waarbij het toekomstige 
aanwezige publieke vermogen onder de signalerings-
waarde uit lijkt te komen. Daarnaast blijkt uit voor-
gaande paragraaf dat de vereniging een verhoogd 
risicoprofiel kent, en spaart voor een eigen bijdrage in 
de toekomstige nieuwbouw, waarmee een hogere 
signaleringswaarde gerechtvaardigd is. 

Risico’s en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem
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 meerjarenbegro-
ting die voorafgaand aan elk jaar door de directie 
wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van 
toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegro-
ting 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 proces-
sen met een financieel risico. Hieruit blijkt de functie-
scheiding en is de overdraagbaarheid en 
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen 
het bestuur en haar administratieve dienstverlener, 
VGS Administratie, is daarnaast een Service Level 
Agreement van toepassing. 

Belangrijke risico’s
De meerjarenbegroting is opgesteld in een verande-
rende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén van 
de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke 
onzekerheid op verschillende fronten. Sector breed is 
sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit 
gaat ten koste van personele inzet. 

Een ander risico is het lerarentekort. Onze school 
krijgt tot nu toe de formatie rond. Vervanging blijkt 
echter steeds lastiger te realiseren. Risico hierbij is dat 
bij het niet tijdig vinden van passend onderwijskundig 
personeel relatief duur extern personeel ingehuurd 
moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is 
hiervan op de hoogte en probeert deze ontwikkeling 
waar mogelijk voor te blijven.

Een meer school-specifiek risico is de instroom van 
het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom 
kan sterk fluctueren, hetgeen leidt tot wisselingen in 
de bekostiging. De monitoring van het leerlingenaantal 
is een voortdurend punt van aandacht en wordt van 
jaar tot jaar bijgesteld en besproken. 

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. 
Te denken valt aan uitval van personeelsleden, langdu-
rig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het 
uiterste geval ontslag. Ook de mogelijkheid van interne 
overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent 
arbowetgeving spelen hierbij een rol. Als deze zaken 
zich voordoen, kan er sprake zijn van financiële 
gevolgen. Waar mogelijk wordt hier aandacht aan 
geschonken om zo het risico te beperken en de 
financiële gevolgen beperkt te houden. 
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In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent 
onderwijskwaliteit te onderkennen. De deskundigheid 
van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s 
zijn het verlies van leerlingen of inspanningskosten om 
de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het 
personeel zoveel als mogelijk de gelegenheid geboden 
om zich bij te scholen om zo de onderwijskwaliteit op 
peil te houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget 
beschikbaar. 

De vereniging is niet aangesloten bij het Vervangings-
fonds waardoor zij vervanging en overige kosten bij 
ziekte zelf draagt. Daarnaast is er ook geen aansluiting 
bij het Participatiefonds. Eventuele gevolgkosten bij 
ontslag (wachtgeld) komen voor rekening van de 
vereniging. Daarnaast is er geen aansprakelijkheidsver-
zekering afgesloten, waardoor de gevolgen van dit 
risico ook voor de vereniging zelf komt. 

Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico 
op onverwachte lasten. Aandachtspunt hierbinnen is 
dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud 
volgens een andere systematiek opgebouwd dient te 
worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald 
moeten worden per onderhoudscomponent én zal op 
een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het 
effect van deze andere systematiek is meestal dat dit 
zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorzie-
ning groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks 
effect op het eigen vermogen. 

De gevolgen van de coronacrisis voor onze organisatie 
zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor zover wij 
dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen 
voor onze organisatie vooralsnog beperkt.

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 identiteit, communicatie 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 weer-
standsvermogen 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 specifiek risicoprofiel van 17%. Dit 
betreft een verhoogde norm vanwege het eigenrisico-
dragerschap voor het VF en PF en het ontbreken van 
een aansprakelijkheidsverzekering. 

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt 
in elk geval getracht om risico’s tijdig te onderkennen, 
en indien nodig acties te ondernemen om de impact 
van het betreffende risico te verkleinen. De meerjaren-
begroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect 
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 hebben 
gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen 
aan de systemen door te voeren. 
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Staat van baten en lasten over 2020 van de school

2020 Begroting 2020 2019

Baten

Rijksbijdragen 2.279.790  2.191.487  2.177.027 

"Overige overheidsbijdragen en - subsidies"  3.252  -  2.708 

Overige baten  13.773  13.795  23.111 

Totaal baten  2.296.814  2.205.282  2.202.846

Lasten

Personeelslasten  1.947.781  1.839.379  1.765.581 

Afschrijvingen  59.526  62.256  57.767 

Huisvestingslasten  97.934  101.300  108.740 

Overige lasten  203.121  203.700  198.085 

Totaal lasten  2.308.362  2.206.635  2.130.173 

Saldo baten en lasten  11.547-  1.353-  72.673 

Financiële baten en lasten  403-  -  145-

Nettoresultaat  11.547-  1.353-  72.529
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Staat van baten en lasten over 2020 van de vereniging

2020 Begroting 2020 2019

Baten

Ledencontributies  6.256  7.000  4.915 

Collecten kerken/donaties/giften  2.775  500  550 

Overige baten  -  -  5.483 

Totaal baten  9.030  7.500  10.948 

Lasten

Personeelslasten  -  1.000  - 

Personeelslasten  -  3.000  - 

Personeelslasten  200  500  - 

Afschrijvingen  1.847  2.000  1.588 

Huisvestingslasten  2.460  2.642  2.460 

Overige lasten  -  500  - 

Totaal lasten  4.507  9.642  4.048 

Saldo baten en lasten  4.523  2.142-  6.900 

Financiële baten en lasten  250-  -  - 

Nettoresultaat  4.273  2.142-  6.900 

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.
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Staat van baten en lasten over 2020 van het vervoer

2020 Begroting 2020 2019

Baten

Collecten kerken  4.737  6.000  8.284 

Bijdragen ouders  6.683  5.300  4.915 

Opbrengsten oud papier  -  -  5.483 

Totaal baten  11.421  11.300  18.682 

Lasten

Kosten leerlingvervoer  35.036  29.000  33.949 

Totaal lasten  35.036  29.000  33.949 

Nettoresultaat  23.615-  17.700-  15.267-
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We willen dit jaarverslag besluiten met de volgende bedewens:

“En de lieflijkheid des HEEREN onzes 
Gods zij over ons; en bevestig Gij het 
werk onzer handen over ons, ja het 
werk onzer handen, bevestig dat.”

Psalm 90:17
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