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1 Voorwoord 

 

 
In 2019 hebben 120 medewerkers zich ingezet voor 1100 leerlingen om het christelijk 
onderwijs binnen de vijf scholen van VPCO Ichthus vorm te geven. Onze leerlingen verdienen 
een postief klimaat waarin ze hun kansen en talenten kunnen benutten. Bij Ichthus zit deze 
positieve en christelijke houding sterk verankerd in de grondhouding van de medewerkers. 
Diverse ontwikkelingen hebben in 2019 een rol gespeeld. In augustus heeft de vorige 

bestuurder ruimte gemaakt voor twee nieuwe directeur-bestuurders. Deze ontwikkeling heeft 
in 2019 gezorgd voor nieuwe accenten binnen Ichthus. In het SBP was al een duidelijke 
richting gegeven om ‘het leren’ binnen Ichthus centraal te stellen. Vanaf augustus betekende 
dit dat er ingestoken is om de lerende cultuur binnen Ichthus vorm te geven en het 

bewustzijn van het kwaliteitsdenken te vergroten. Dit krijgt vorm binnen de diverse 
netwerken en het kwaliteitstraject dat gestart is. Cultuurveranderingen gaan stapsgewijs en 

moeten blijvende impulsen krijgen gedurende langere tijd. De ingrediënten voor het ‘samen 
leren’ worden steeds meer versterkt en uiteindelijk zal er meer verbinding en vertrouwen 
binnen Ichthus ontstaan. 
In dit jaarverlag leggen wij verantwoording af voor het gevoerde beleid. We hebben ervoor 
gekozen om een kort en bondig verslag te maken m.b.v. het format van Groenendijk zodat 
wij aan de wettelijke vereisten en aan de richtlijnen (RJO en RJ) en regelingen voor de 
jaarverslaglegging voldoen. 

 
In dit jaarverslag treft u de volgende onderdelen: 
1. Voorwoord  
2. Verplichte thema’s uit wet- en regelgeving  

3. Visie en besturing (inclusief naleving en rechtmatigheid)  
4. Risicomanagement  
5. Bedrijfsvoering  

6. Toekomstige ontwikkelingen 
 
April 2020, Herwieta Molenaar (voorzitter) en Elies Kok, directeur-bestuurders 
 
 
 

Corona 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het coronavirus. Voor de 
vereniging Ichthus betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt ‘op afstand’ 
gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel 
door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en 

het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) 
gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald. 

 

2 Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving 

2.1 Treasurybeleid 
 
Het treasurybeleid van VPCBO Ichthus is opgesteld in april 2017 en is gericht op het 
uitsluiten, dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het renterisico en het interne 
liquiditeitsrisico. 
 

Het debiteurenrisico is de kans dat de belegde middelen niet worden terugontvangen van 
debiteuren. Ichthus geeft hier invulling aan door vrijwel al haar liquide middelen (de 
spaargelden) onder te brengen bij de Rabobank. De betaalrekeningen van Ichthus lopen bij 
de Rabobank, die zowel van S&P als van Moody’s een double-A rating heeft ontvangen. 
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Het renterisico behelst het gevaar verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. 
Bewust is ervoor gekozen om ‘overtolllige gelden’ op een spaarrekening te zetten bij de 
Rabobank. Dit omdat de lange rente vrijwel gelijk was aan de korte rente. De gemiddelde 

rente die ontvangen is op de spaarrekening bij Rabobank over 2019 bedroeg ongeveer 0,2%. 
De rente op deze spaarrekening wordt per jaar achteraf berekend en bijgeschreven. Het saldo 
is vrij opneembaar (tot 25% van het eindejaarssaldo kostenloos, daarboven worden kosten in 
rekening gebracht). 
Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden 
gemaakt door wijziging in de geprognotiseerde liquitditeitsbehoefte. Ichthus voorziet hierin 

door haar financieringsbehoeften ruim van te voren te plannen en door het resultaat van het 
lopend jaar nauwlettend te monitoren. 
 
Indien de lange rente in komende tijd significant hoger komt te liggen dan de korte rente, 

heeft Ichthus haar handen vrij om een deel van het geld opnieuw voor langere tijd vast te 
zetten. Het eigen vermogen is belegd in liquide middelen en spaartegoeden. 
 

2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit 
publieke middelen betreft 

 
De vereniging Ichthus heeft geen beleggingen en/of leningen. 
 

2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk 

 
De vereniging hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor 

onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat 
de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. 
 
Publieke middelen worden door OCW gedefinieerd als: middelen verkregen ten laste van de 
rijksbegroting of anderszins uit hoofde van, bij of krachtens de wet ingestelde heffingen 
verkregen gelden, alsmede opbrengsten daarvan, waarover een instelling de beschikking 
heeft gekregen om de wettelijke taak te verrichten. 

De vereniging verstaat hieronder alle rijksbijdragen c.q. van overheidswege verkregen 
inkomsten (waaronder gemeentelijke bijdragen). 
Niet-publieke middelen zijn, conform de uitleg van OCW: alle financiële middelen waarover de 
instelling beschikt die niet afkomstig zijn uit ’s Rijks kas en niet vallen onder de definitie van 
publieke middelen. 
De vereniging scheidt de voornoemde geldstromen in de financiële administratie zichtbaar. 

Uitgaven in het kader van de wettelijke taak komen in principe als eerste ten laste van 
publieke middelen, tenzij uitgaven op specifieke gronden (bijv. projectvoorwaarden) eerst ten 
laste komen van overige middelen. 
 
De vereniging heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel 
beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van een spaarrekening bij de Rabobank, die voldoet 
aan een minimale single A-rating. Het tegoed op deze rekening is direct opeisbaar.  

 
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de directeur-
bestuurder aan de raad van toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. 
Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag. 
 

2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en 

afgesloten derivatenovereenkomsten 

 
Niet van toepassing. Zie 2.1.1. 
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2.2 Sectorspecifiek 

2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO 

 
Om te komen tot een effectieve aanpak van de werkdruk als van de besteding van de 
middelen is binnen Ichthus een kader voor het werkverdelingsplan vastgesteld. Dit document 
geeft richting en inhoud aan de afspraken die het team maakt op die punten waarvan de CAO 
aangeeft dat besluitvorming bij het team ligt. De invulling van het werkverdelingsplan komt 
met het team tot stand. Het onderwijzend personeel zal de taakverdeling opstellen. Op basis 

van de door het team gemaakte afspraken zal de locatieleider voor ieder individueel 
personeelslid het taakbeleid voor het komende schooljaar in Cupella vastgeleggen. De 
werknemer ontvangt inloggegevens om dit plan in te zien. 
Het bestuur biedt een handreiking, door de kaders binnen het werkverdelingsplan op een rij 

te zetten. Ook de wettelijke vereisten worden genoemd. Deze uitgangspunten zijn  
behulpzaam en leidend om als team tot goede afspraken en besluiten te komen. De kaders 

kunnen in de afspraken, zoals die in het plan geformuleerd worden, niet gewijzigd worden. 
De ruimte voor besluitvorming door het team is helder aangegeven. 
De personeelsgeleding van de MR coördineert de te doorlopen stappen om met het team 
inhoud te geven aan het werkverdelingsplan.  
Voorafgaand aan het formuleren van het plan evalueert de PMR het werkverdelingsplan van 
het vorige schooljaar.  
De directeur is eindverantwoordelijk en controleert of de uitkomst binnen de kaders valt en 

geeft hierop wel/niet akkoord. De directie kan in deze de school vragen de inhoud bij te 
stellen. 
 
In de afgelopen jaren zijn er ook niet-financiële afspraken gemaakt om de werkdruk van het 

personeel te verlagen:  
 Er worden zo min mogelijk avondvergaderingen gehouden; 
 De werktijden voor de medewerkers zijn flexibel (geen vastgestelde eindtijd van de 

schooldag); 
 Duidelijke beleidswijziging om bij 4 scholen eventmanagers in te zetten; 
 Een groot deel van de gymlessen worden door vakleerkrachten of sportcoaches 

gegeven. 
 
 

Bestedingscategorie  Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 

Toelichting (eventueel: hier 

kunt u uw keuze motiveren 
en/of de belangrijkste 
bestedingsdoelen nader 
uitleggen.) 

Personeel  € 162.700,-  

Overig:  
Kleutergym (jan-juli) 
Gymlessen (sept-dec) 

  
€ 4.800,- 
€ 7.100,- 

 
Deels incl.stagiairs pleinsport. 
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2.2.2 Verantwoording middelen prestatiebox 

 
Alle schoolbesturen ontvangen middelen via de prestatiebox om invulling te geven aan 

verbeteringen van de onderwijsprestaties. De middelen worden ambtshalve toegekend. 
VPCBO Ichthus heeft deze middelen benut voor: 
 

1. Talentontwikkeling: op een aantal scholen werkt men met atelieraanbod om 
uitdagend onderwijs te bieden, vooral gericht op de zaakvakken en de creatieve 
vakken. In stand houden van een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. 

2. Duurzame onderwijsverbetering: op alle scholen wordt gewerkt met PBS of The 
Leader in Me, hiervoor zijn de teams getraind en wordt de werkwijze 
geïmplementeerd m.b.v. een externe trainer.  
Daarnaast zijn we in augustus gestart met een traject kwaliteitsverbetering met 

bestuurders en locatieleiders en IB’ers, ondersteund door een externe trainer (mede 
vanuit een subsidie PO-Raad). 

3. Profesionele scholen: in augustus zijn de netwerken Ichthusbreed opnieuw 

vormgegeven. Deels door workshops aan te bieden, geleid door externen. Ook in 
2019 is er scholing aangeboden voor de locatieleiders in de vorm van opleiding 
schoolleider. 

3 Visie en besturing 

3.1 Visie 

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)  

 

Begin 2019 is de aanloop naar het nieuwe ‘Strategisch Beleidsplan’ gemaakt. De visie is 

herijkt en in het visieproces zijn alle geledingen binnen Ichthus meegenomen. In juli is het 
nieuwe SBP vastgesteld in de raad van toezicht. 
 
Onze missie 
VPCBO Ichthus is een professionele organisatie die vanuit een protestants-christelijke 
identiteit basisonderwijs verzorgt van hoog niveau. We brengen kinderen kennis en 

vaardigheden bij die hen in staat stellen zich te ontplooien tot harmonieuze mensen. Ichthus 
wil het protestants-christelijke onderwijs in Huizen verder ontwikkelen en waarborgen voor de 
toekomst. 
 
Onze visie 
Onze missie vertaalt zich in een visie met enkele belangrijke uitgangspunten die bepalend zijn 

voor ons beleid en handelen. 

 
Christelijke identiteit 
Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods Woord en de daarop 
gebaseerde christelijke waarden en normen. 
Wij laten ons in ons denken en handelen inspireren door Jezus Christus. 
Wij verwelkomen ouders/verzorgers en leerlingen die zich thuis voelen bij onze manier van 
werken en leven. 

 
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en uitstekende begeleiding 

 Ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn talenten te ontplooien. Wij 
houden rekening met verschillen en spelen daar actief op in. 

 Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot 
verantwoordelijke en zelfstandige mensen. 

 Wij bieden onderwijs dat leerlingen stimuleert om zelf in toenemende mate 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. 

 Wij bieden gedegen onderwijs, met veel aandacht voor de basisvaardigheden (taal, 
lezen, rekenen). We vinden het cruciaal dat onze leerlingen de (cognitieve) kennis en 
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vaardigheden opdoen die zij nodig hebben om zich later prima te kunnen redden in 
de maatschappij.  

 Wij vinden aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de 

kinderen erg belangrijk. 
 
Een respectvolle en veilige omgeving 

 Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen 
en respectvol leren omgaan met de omgeving/natuur. 

 Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin structuur 

geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. 
 
Een professionele, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie 

 Wij bieden een uitdagende leeromgeving en stellen onze leerkrachten faciliteiten ter 

beschikking om zich te professionaliseren. Onze medewerkers hebben een actieve 
leerhouding en zijn aanspreekbaar op hun werk voor de leerlingen, hun bijdrage aan 
de school en aan Ichthus als organisatie. 

 De leidinggevenden in de organisatie stellen zich dienstbaar op ten opzichte van het 
primaire proces van de scholen van Ichthus. 

 Wij willen met onze scholen midden in de samenleving staan en stellen ons open voor 
nieuwe ontwikkelingen. 

 De relatie met ouders/verzorgers van leerlingen kenmerkt zich door samenwerking en 
door afstemming van verwachtingen over en weer. Wij bevorderen de betrokkenheid 
en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in 

elkaars verlengde liggen. 
 Wij willen de beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten, 

waarbij incidentele risico’s op schoolniveau worden opgevangen op 
verenigingsniveau. 

 

Uit deze missie en visie vloeit voort dat wij tot doel hebben de kinderen optimaal voor te 

bereiden op het leven als volwassenen en op kortere termijn op de goede overgang naar het 
voortgezet onderwijs. Voor leerlingen biedt Ichthus de basis voor het leven. 
 

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste 
producten/diensten 

 

Voor de periode 2019-2023 heeft Ichthus een drietal strategische doelen geformuleerd: 

1. Toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs; 
2. Bekwaam, betrokken en verantwoordelijk personeel; 
3. Intensieve samenwerking met ouders. 

 
Op het terrein van al deze doelen zijn de afgelopen beleidsperiode al de nodige stappen 
gezet. In de periode 2019-2023 gaan we vol bezieling verder op de ingeslagen weg. 
 

3.2 Besturing 

3.2.1 Juridische structuur 

 
De rechtspersoon is een vereniging met de naam: 
‘Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs Ichthus’ 
 
De vereniging is opgericht in 2001 en is gevestigd te Huizen. VPCBO Ichthus is ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088562. 
Aan de vereniging zijn geen andere partijen verbonden. 
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3.2.2 Interne organisatiestructuur 

 
De raad van toezicht heeft 5 leden, waarvan een voorzitter en 4 algemene leden. Het 

dagelijks bestuur is sinds 1 augustus 2019 in handen van twee directeur-bestuurders 
(voorheen algemeen bestuurder). Zij vormen het collegiaal bestuur en zijn beiden integraal 
verantwoordelijk, formeel is een van hen voorzitter. Er is een portefeuilleverdeling gemaakt. 
De kerntaken zijn verdeeld over de volgende portefeuilles: identiteit, personeel, financiën en 
kwaliteit.  
Het college van bestuur stelt de kerntaken en het beleid vast. 

De beide directeur-bestuurders zijn directeur van respectievelijk 2 en 3 scholen. 
Bewustwording van de rolverdeling tussen de dubbelfuntie speelt een rol. 
 
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de 

uitvoering van het beleid. 
 
In de vergaderingen van de raad van toezicht wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten 

gerapporteerd en vindt toetsing plaats of de werkprocessen verlopen binnen de 
beleidskaders. De directeur-bestuurders brengen verslag uit van belanghebbende zaken op 
de school. 
 
Leerlingaantallen per school: 

       

Brin Per 1 oktober 2019 2018 2017 2016 2015 

       

09LO PCBS van der BrugghenSchool 294 297 290 274 253 

10ZZ PCBS de Parel 211 214 198 203 194 

11RH PCBS Rehoboth 186 194 216 221 248 

11YP PCBS de Ark 224 215 206 207 222 

12LB PCBS Beatrixschool 180 182 213 220 242 

 Totaal 1095 1102 1123 1125 1159 

 
De opheffingsnorm van de gemeente Huizen is 179 leerlingen. 

 
In het afgelopen decennium is het totale aantal leerlingen in de gemeente Huizen behoorlijk 
teruggelopen. De lange-termijnprognoses voor de gemeente Huizen geven aan dat er de 
komende jaren sprake zal zijn afvlakking van de daling. Het aantal leerlingen zal naar 
verwachting op de lange duur (15 jaar) met nog ongeveer 4% afnemen. 
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3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

 

In het voorjaar is het traject gestart om het ‘Strategisch Beleidsplan’ (SBP) vorm te geven. 
Diverse geledingen zijn in dit proces meegenomen; de visie is herijkt en het beeld naar de 
toekomst is geschetst. Het ‘samen leren’ is op de startbijeenkomst met alle medewerkers in 

augustus verhelderd. We streven ernaar om ‘samen leren’ binnen alle geledingen van de 

vereniging vorm te laten krijgen.  
 
Het bestuur heeft in augustus drie speerpunten gekozen: onderwijskwaliteit, 
personeelsbeleid en identiteit. 
 
In 2019 hebben we op verschillende terreinen gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Met name aan het versterken van de onderwijsconcepten van de scholen. PCBS 
Beatrixschool, PCBS de Parel en PCBS van der BrugghenSchool hebben gekozen voor het 
concept Positive Behaviour Support (PBS). PCBS Rehoboth is gestart met het concept ‘The 
Leader in Me’.  Beide vormen dragen bij aan het versterken van het pedagogisch klimaat en 
leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden. Kinderen worden gestimuleerd om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en hun taken en rollen. PCBS de Ark 

heeft zich georiënteerd op een concept en is vanaf augustus met ‘The Leader in Me’ gaan 

werken. 
 
De inzet van divices is voortgezet en bij Ichthus heeft 1 op de 2 á 3 leerlingen de 
beschikking over een Chromebook. In augustus is de bovenschoolse ICT’er gestart in zijn 
functie. Deze heeft een rondje langs de ICT-coördinaroren gemaakt op de scholen met de 
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bedoeling om het ICT-netwerk weer leven in te blazen, zodat er een ICT-visie op de scholen 
ontstaat en er gezamenlijk beleid kan worden gemaakt. Er is een inventarisatie gemaakt van 
de digiborden en het ICT-netwerk is gestart met het formuleren van doelen voor de komende 

periode. Volgend jaar zal er een  ICT-beleidsdocument worden gemaakt.  
 
In september van dit jaar hebben we geconstateerd dat het systematisch werken aan de 
onderwijskwaliteit aandacht vraagt. Hiervoor heeft het bestuur een subsidie aangevraagd 
bij de PO-Raad en een externe deskundige ingehuurd. Er is een plan van aanpak geschreven 
om de onderwijskwaliteit te versterken hetgeen heeft geresulteerd in gezamenlijke 

bijeenkomsten met locatieleiders, intern begeleiders en de directeur-bestuurders. Hieruit is 
een PLG Kwaliteit gevormd die het werken aan de onderwijskwaliteit monitort. De definitie 
van ‘goed onderwijs bij Ichthus’ is geformuleerd en er is een kwalteitskalender opgesteld met 
daarin critiria voor de verschillende onderdelen. Tegelijkertijd is met dit traject aan de 

cultuur gewerkt. De verbinding tussen de scholen is versterkt en voor het leren van elkaar is 
een basis gelegd.  
Vanuit het ‘Strategisch Beleidsplan' is een format gemaakt voor de schoolplannen van de 

scholen en de locatieleiders zijn met de teams gestart met het vormgeven van de 
schoolplannen. De oudergeleding van de MR zal hierbij worden betrokken.  
De verbinding met het VO hebben wij verder versterkt door deel te nemen aan het 
regionaal project: Sterk Techniek onderwijs. Er zijn twee medewerkers van Ichthus die 
participeren in dit project. Het doel is om onze leerlingen op het VO kennis te laten maken 
met techniekonderwijs.  
 

Op het gebied van personeelsbeleid hebben diverse zaken gespeeld. Gezien het 
lerarentekort kostte het voor de zomer veel inspanning om nieuwe leerkrachten te werven. 
Deze trend zet zich helaas voort. Ook het vervangen bij ziekte kost veel inspanning van de 
directies van de scholen. Er zijn alternatieve programma’s ingezet zoals KEK-dagen via IPPON 

en eigen cotaceten met aanbod voor techniek-, cultuur- en bewegingsonderwijs. 
De nieuwe medewerkers worden begeleid door een starterscoach waardoor zij goed in hun 

vak kunnen groeien en wij hen voor Ichthus kunnen behouden. 
Het functiebouwhuis is gemaakt en deze is door de GMR goedgekeurd. I.v.m. de nieuwe cao 
zal er een aantal functies moeten worden aangepast. De grootste verandering zal volgend 
schooljaar verwacht worden bij de locatieleiders. 
In 2020 zal er een PLG personeel gevormd worden die zich gaat richten op het herijken en 
verbeteren van het personeelsbeleid.  
Uit een masteronderzoek naar het leren binnen Ichthus van één van de medewerkers blijkt 

dat het beeld bij medewerkers leeft dat er geen geld is voor opleidingen. Dit beeld willen we 
veranderen, daarom stimuleren wij de personeelsleden om zich te scholen. Hierin zien we 
vooruitgang. Er is een projectgroep ‘leren centraal’ opgezet en vanuit deze groep is de 
gezamenlijke studiedag in oktober vormgegeven. Ook is een voorzichtige start gemaakt met 
de Ichthus academie. Zowel het delen van interne kennis als het vernieuwen van kennis 

door externen vindt plaats.  
De directeur-bestuurders zijn gestart met een coachingstraject op het gebied van 

governance. Volgend jaar zullen er gezamenlijke sessies met de raad van toezicht worden 
georganiseerd om in de nieuwe manier van governance thuis te raken. In samenwerking met 
de raad van toezicht is een nieuw intern toezichtkader ‘kader en kompas’ geschreven 
waarbij zowel hard controls als soft controls zijn opgenomen. Via soft controle wilen we de 
verbinding tussen RvT en scholen stimuleren zodat zij naast harde data ook cultuurzaken 
kunnen waarnemen. 

 
Het speerpunt identiteit zal in 2020 verder worden uitgewerkt.  
 

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 

De prognoses van PCBS Beatrixschool en PCBS Rehoboth zijn minder rooskleurig. Er wordt 
hard gewerkt op de scholen om hun profiel zichtbaar te maken in de wijk bij toekomstige 
ouders om zodoende een stabiel leerlingaantal te verkrijgen of iets te gaan groeien. 
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De meeste scholen hebben een methode voor geïntegreerd zaakvakonderwijs ingevoerd. 
Hierdoor is het vak ‘burgerschap’ in ontwikkeling. 
 

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’  
 
Door het inzetten van de werkdrukmiddelen in samenwerking met de teams is er op 4 
scholen ervaring opgedaan met de functie van eventmanager. De commissietaken van de 

leerkrachten worden hierdoor sterk verminderd en de verwachting is dat de evaluatie hiervan 
in het voorjaar van 2020 zeer positief zal zijn. 
In november is een stagiaire aangenomen met een vluchtenlingen status. We gaan in 2020 
bekijken of deze stagiaire binnen Ichthus een passende werkplek kan krijgen. 
In 2020 ontwikkelen wij ons personeelsbeleid.  

 
Wij stimuleren t.a.v. de schoolontwikkeling dat nieuwe ideeën vanuit de medewerkers ingezet 

worden (het eigenaarschap). De organisatie is daarom ingericht met stuurgroepen, leerteams 
en netwerken.  
Wij bieden ruimte aan zij-instromers en herintreders om binnen onze organisatie, met een 
goede ondersteuning, hun plek te vinden binnen het primair onderwijs.  
Geregeld zijn er mensen die een paar dagen meelopen op de school om zich te oriënteren op 
een dergelijk traject. 
 

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de 
daaronder resorterende instellingen zijn aangesloten en van de verbonden partijen 

 

Onze voornaamste samenwerkingspartners zijn de gemeente Huizen, Stichting Kinderopvang 

Huizen, stichting CKO (kinderopvang), scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, de 
educatieve faculteit van de Christelijke Hogeschool Ede, de Marnix Academie en Unita, het 
samenwerkingsverband voor passend onderwijs. 
 

3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, inclusief 
samenwerkingsverbanden 

 

De middelen die worden verkregen uit het samenwerkingsverband worden één maal per jaar 
verantwoord, zowel op financieel gebied als op inhoudelijke doelen. Iedere twee jaar vindt er  
een bestuursgesprek plaats. 

Er is een samenwerkingsverband met de Pabo’s CHE en het Marnixcollege. We zijn select-B 

gecertificeerd. Op de scholen werken ICO’ers die de begeleding van stagiaires verzorgen en 
coördineren.  
 
De intern begeleiders wonen regelmatig bijeenkomsten bij die georganiseerd zijn door de 
gemeente gericht op kind en zorg om zo samen met gemeente en samenwerkingspartners 
een dekkend netwerk te bieden voor hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. 

 

 



 14 

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en 
onbetaalde (neven)functies 

 

Directeur Bestuurders  Naam (Neven)functies, 
betaald en onbetaald 

voorzitter Mevrouw H.W. Molenaar-
Meijerink 

Directeur-bestuurder 

 Mevrouw E.A.M. Kok Directeur bestuurder 

   

Toezichthouders   

voorzitter Mevrouw M. Rebel-Vos 

(tot juli 2021) 

Manager zorg 

vice-voorzitter De heer G. van der Poel 
(tot 4-7-2020) 

Manager HRM 

lid Mevrouw E. van Tongeren- 

Domburg (tot juli ’21) 

Mondhygiëniste en 

secretaris Stichting 
Opdracht in Afrika 

lid De heer G. Hansman 
(tot juli 2021) 

Makelaar 

lid Mevrouw C. Breugem – Van 
Os (tot juli 2023) 

Zelfstandig ondernemer 

3.3 Naleving branchecode 

 
In het kader en kompas voor besturen en toezichthouden 2019-2023, staat vermeld op welke 

wijze de raad van toezicht het interne toezicht vormgeeft, zie 3.4. We werken volgens de 
code goed bestuur van de PO-Raad. 

 

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

 
In samenwerking met de raad van toezicht is een nieuw intern toezichtkader ontwikkeld: 
‘Kader en Kompas’. De keuze is gemaakt om de governance op een moderne manier vorm te 
geven. Hierin spelen zowel hard- als soft controls een rol. 

 

3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt 

 
VPCBO Ichthus volgt de code goed bestuur van de PO-Raad en is lid van de vereniging van 

toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang (VTOI/NVTK). 
 

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

 

Niet van toepassing. 
 

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld 

 
VPCBO Ichthus is een vereniging en dat betekent dat een deel van de horizontale 

verantwoording van de organisatie plaatsvindt naar de algemene ledenvergadering. Verder 
wordt het jaarverslag op de website ter beschikking gesteld zodat iedereen die dat wil er 
kennis van kan nemen. Ichthus werkt met ‘scholen op de kaart’ zodat veel informatie ook 
langs die weg bereikbaar is voor geïnteresseerden. 
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In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op de taken en werkwijze van de raad van toezicht, 
die gericht is op interne beheersing en controle. Doordat Ichthus diensten afneemt van 
Groenendijk Onderwijsadministratie is het voor veel processen verzekerd van professionele 

ondersteuning (ISAE-verklaring). 
 

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan 

 
Verslag van de Raad van Toezicht: 2019 
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT): 
Voorzitter:   Mw. Martine Rebel-Vos 
Vicevoorzitter:  Dhr. Gerhard van der Poel 

Lid:    Mw. Esther van Tongeren-Domburg 
Lid:   Dhr. Gerbert Hansman 
Lid:   Mw. Caroline Breugem-van Os 
 
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 1.000,- op jaarbasis. 
 
De RvT heeft statutair de volgende taken: 

1. De RvT ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de grondslag en doelstelling van de 
vereniging is; 
2. De RvT houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden door het bestuur, staat het met raad terzijde en fungeert als klankbord;  
3. De RvT is in elk geval belast met:  
a. Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan op 

verenigingsniveau;  
b. Het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen en de code 
goed bestuur, als bedoeld in artikel 171 lid 1 onder a van de Wet op het primair onderwijs;  
c. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming 
en aanwending van de middelen, waaronder de middelen verkregen op grond van de Wet op 
het primair onderwijs;  
d. Het aanwijzen van de accountant en het formuleren van diens opdracht;  

e. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d in het jaarverslag;  
f. Het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur;  
g. Het toezien op de kwaliteit van het op de scholen van de vereniging geboden onderwijs;  
h. Het periodiek evalueren en beoordelen van het (onderling) functioneren van de raad van 
toezicht.  
 

Het bestuur verschaft de RvT tijdig de voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijke 
gegevens, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de RvT om alle informatie van 
het bestuur te verlangen die hij nodig heeft om de toezichthoudende functie goed te kunnen 
uitoefenen. 
 
De RvT toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken 

oog houdt op het belang van de organisatie van de vereniging in relatie tot de 
maatschappelijke functie van de vereniging en een zorgvuldige en evenwichtige afweging 
heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de vereniging betrokken zijn. 
Het bewaken van het doel en de grondslag van de vereniging door te toetsen of het bestuur 
de doelen van de vereniging zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, 
daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de vereniging of door de 
overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording 

over aflegt. 
De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de 
vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële 
meerjarenraming respectievelijk de begroting van de vereniging en beleidsuitgangspunten. 
De RvT en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT 
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gehanteerd worden. 
De bevoegdheid voor het vaststellen of wijzigen van het reglement van toezicht, het 
vaststellen van het bestuursreglement en de klokkenluidersregeling. 

Het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, 
ten aanzien van het geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de 
onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten 
van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leerling/student en de 
werknemers, de financiering en het financiële beheer. 
 

VPCBO Ichthus volgt de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en wijkt daar niet van af. 
 
De RvT hanteert globaal de volgende werkwijze: 
De leden van de RvT hebben de taken onderling verdeeld en werken vanuit 2 commissies, te 

weten de remuneratiecommissie die de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur vorm 
geeft en de auditcommissie, voor het financiële toezicht.  
Het voorwerk wordt in deze commissies verricht en de besluitvorming vindt in de 

gezamenlijke vergadering van de RvT plaats. In de vergaderingen van de RvT wordt over de 
voortgang van besluiten gerapporteerd en vindt de toetsing plaats of e.e.a. verloopt binnen 
de vastgestelde beleidskaders. In het verslagjaar 2019 heeft de RvT 7 reguliere 
vergaderingen met de bestuurders gehad. De raad van toezicht kwam bijeen op 17 januari 
2019, 7 maart 2019, 11 april 2019, 23 mei 2019, 11 juni 2019, 19 september 2019 en 12 
november 2019. 
Daarnaast heeft de RvT 2 vergaderingen met de GMR gehad en was er 1 vergadering met de 

identiteitscommissies en 1 vergadering met de ouderraden. De algemene ledenvergadering 
heeft op 26 juni 2019 plaatsgevonden. In deze vergadering werd mw. Caroline Breugem-van 
Os als nieuw lid van de RvT benoemd. 
 

In het afgelopen jaar heef de RvT zich bezig gehouden met o.a. de volgende onderwerpen: 
- Er is in 2019 besloten om verder te gaan met 2 directeur-bestuurders, die samen het 

bestuur vormen van de schoolvereniging en die tegelijkertijd leiding geven aan 2 of 3 
scholen. De RvT heeft samen met de GMR en onder begeleiding van het werving en 
selectiebureau Scolix een selectieprocedure doorlopen waarna per 1 augustus 2019  
2 nieuwe directeur-bestuurders zijn aangesteld, te weten mw. Herwieta Molenaar-
Meijerink en mw. Elies Kok. Er is afscheid genomen van dhr. Evert Vos; 

- Het voorbereiden en goedkeuren van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2019-2023; 
- Het opstellen van een nieuw Intern Toezichtkader samen met het Bestuurlijk 

Toetsingskader genaamd Kader en Kompas; 
- Bespreken van de onderwijskundige resultaten van de 5 scholen met de bestuurders 

en spreken over de plannen van aanpak tot verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs; 

- Het lerarentekort en de werkdruk op de scholen. Landelijke kwesties die helaas ook 

bij onze Ichthusscholen aan de orde zijn. Hoe kunnen we vacatures ingevuld krijgen, 
hoe kunnen we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en hoe kan het extra 

geld dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld zo goed mogelijk worden 
besteed op de scholen om de werkdruk te verminderen? Het doet ons goed om te 
zien dat deze onderwerpen hoge prioriteit bij de bestuurders hebben en dat er veel 
aandacht is voor deze thema’s; 

- De financiën van de vereniging: de tussentijdse financiële rapportages die door de 
bestuurders werden aangeleverd zijn besproken, de jaarrekening 2018, de begroting 

2019 en de meerjarenbegroting 2019-2023 zijn besproken en goedgekeurd; 
- De accountant is aangewezen en er heeft een gesprek met de accountant 

plaatsgevonden over de jaarrekening 2018; 
- De Weerstandsparagraaf is door Verus opgesteld en binnen de RvT besproken en door 

de RvT goedgekeurd; 

- De huisvesting van de scholen en met name de plannen voor nieuwbouw van de 
Rehobothschool. 

 
Tot slot is te vermelden dat er in oktober 2019 met de bestuurders en de GMR een 
verdiepingsbijeenkomst is geweest om de onderdelen identiteit, personeelsbeleid en kwaliteit 
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van onderwijs uit het ‘Strategisch Beleidsplan’ 2019-2023 verder te bespreken. 
 

3.5 Omgeving 

3.5.1 Afhandeling van klachten 

 

Rondom de verwijzing van een leerling naar het speciaal onderwijs is een klacht 
binnengekomen bij het bestuur. Uiteindelijk zijn we er niet in geslaagd om als ouder en 
school tot een gezamenlijke, eensluidende visie te komen. Het kind is toegelaten tot het 
speciaal basisonderwijs. De betreffende ouder heeft zich bij het besluit van Ichthus 
neergelegd.  
Verder zijn er geen klachten ingebracht. Ook de externe vertrouwenspersonen hebben in 

2019 geen klachten ontvangen. 

 

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. 
internationalisering 

 
Op alle scholen wordt Engels aangeboden, ook in de lagere leerjaren. 

 

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering 

 
Er zal met een vakleerkracht Engels op in ieder geval één van de scholen worden gewerkt. 

 

4 Risicomanagement 

 

 
VPCBO Ichthus wil haar risico’s kennen, zoveel mogelijk beheersen en voorbereid zijn om, 
als deze risico’s zich voordoen, juist te kunnen handelen. Evaluatie en identificatie zijn 
leidend voor de vaststelling van beleidsprioriteiten in beleidsprogramma’s en 
meerjarenbegrotingen. 
Nut en noodzaak van risicomanagement vallen grofweg uiteen in twee hoofddoelstellingen:  

 Het onderkennen van de risico’s en vandaar uit adequate maatregelen treffen; 
 Risico-inventarisatie als onderbouwing van het weerstandsvermogen. 

 

De risicoinventarisatie wordt twee maal per jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Vanuit deze aanpassing kunnen actiepunten komen om uit te voeren of risico’s die niet 
meer aan de orde zijn worden afgevoerd van de lijst en eventueel nieuw ontstane risico’s 
worden toegevoegd. 

Wij gebruiken de risicoanalyse voor zowel de vaststelling van beleidsprioriteiten in 
beleidsprogramma’s als ook voor de meerjarenbegrotingen. 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
VPCBO Ichthus werkt met een jaar- en meerjarenbegroting op bestuursniveau. Hiervan 
afgeleid wordt ieder jaar een bestuursformatieplan opgesteld. De begroting is een 
taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn. De budgethouders 

hebben voldoende mogelijkheden om informatie te krijgen over de realisatie van de 
begroting, zodat zij de lasten kunnen beheersen. 
 

Begin 2019 zijn kritische processen van de administratieve organisatie (AO) beschreven in 
een Handboek Administratieve Organisatie. In dit document zijn beleidsmatige, 
administratieve en ondersteunende processen binnen VPCBO Ichthus beschreven. De 

beschreven processen zijn dynamisch van aard en zullen in de praktijk voortdurend getoetst 
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worden op effectiviteit en waar nodig aagepast in een update van dit handboek. 
Een deel van de AO/IC is uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk Onderwijs 
Administratie waarbij gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Service Level Agreement 

(SLA). 
 
Periodieke rapportage 
Ieder kwartaal wordt een periodieke rapportage opgesteld die besproken wordt in de raad 
van toezicht. Deze rapportages geven inzicht in de ontwikkeling op strategisch beleid, 
onderwijskwaliteit, personeel, financiën en huisvesting. In deze rapportage laten wij ook 

zien in hoeverre wij de ambities en doelen en de begroting hebben kunnen realiseren. 
 
Real-time inzicht 
Alle budgethouders hebben online inzicht in de exploitatie versus de begroting en de 

exploitatie van voorgaand jaar. Hiermee kunnen zij de kosten in de gaten houden en weten 
ze welke investeringsruimte ze nog hebben. VPCBO Ichthus gebruikt hiervoor het online 
informatiesysteem van Groenendijk Onderwijs Administratie. In deze systemen zijn de  

financiële gegevens te raadplegen op gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie. 
De informatie wordt dagelijks ververst. Via deze systemen is ook personele informatie 
beschikbaar in zowel omvang (fte’s) als in geld (loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers 
en andere relevante informatie omtrent personeel.  
 

4.1 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 
De belangrijke risico’s liggen voor VPCBO Ichthus in de instandhouding van vijf scholen in 
relatie tot de leerlingenaantallen en gebouwenbeheer. Huisvesting is in zijn algemeenheid 

een concreet risico.  
Een strategisch risico is de mate waarin een een lerende organisatie ontwikkeld kan worden 
waarbij de medewerkers in de ontwikkelstand staan en wij de dialoog aangaan en het 
leiderschap versterken. 
 
Hieronder een overzicht van de risicoinventarisatie en belangrijkste risico’s. Per risico is 
aangeven wat de kans is dat dit risico zich voordoet en wat de financiële gevolgschade is 

met een minimaal en een maximaal bedrag. De gevolgschade is een schade die niet uit de 
reguliere exploitatie gedekt kan worden en een beroep doet op de financiële reserves. 
 

Omschrijving risico's 

Inschatting 
van de 

financiële 
impact 

(a) 

Inschatting van de 
kans dat de 

risicogebeurtenis 
zich voordoet 

(b) 

Gewogen 
verwachte impact 

in €  
(a x b) 

Onderwijs en kwaliteit       

Lagere leerlingaantallen dan voorzien € 60.000,00 20% € 12.000,00 

Niet realiseren van kwaliteitsdoelen en 
ambities 

€ 160.000,00 10% € 16.000,00 

Kwaliteit onderwijs van één of meer 
scholen voldoet niet aan de 
inspectienormen 

€ 40.000,00 60% € 24.000,00 

Personeel       

Deel personeel voldoet niet aan 
ambitieniveau, deskundigheid en 
competenties 

€ 105.000,00 20% € 21.000,00 

Eigen risico bij hoog ziekteverzuim 
(boven 10%) 

€ 100.000,00 5% € 5.000,00 
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Onvoldoende borging van bestuurder(s) 
als drager van identiteit, cultuur, 
bedrijfsvoering en (onderwijs)kwaliteit 
(kwetsbaarheid van bestuur) 

€ 75.000,00 30% € 22.500,00 

Onvoldoende borging van 
bovenschoolse ondersteuning in 
continuïteit van bedrijfsvoering 
(kwetsbaarheid bovenschoolse 
ondersteuning) 

€ 50.000,00 30% € 15.000,00 

Onvoldoende borging van locatieleiding 
als drager van identiteit, cultuur en 
onderwijskwaliteit (kwetsbaarheid 
locatieleiding) 

€ 50.000,00 40% € 20.000,00 

Bedrijfsvoering       

Wegvallen van niet-structurele 
inkomsten waarmee structurele lasten 
zijn aangegaan (bijv. SWV, 
werkdrukmiddelen, e.a.) 

€ 50.000,00 20% € 10.000,00 

Niet-begrote exploitatietekorten / 
budgetoverschrijdingen op exploitatie en 
investeringen (financiële tegenvallers) 

€ 100.000,00 30% € 30.000,00 

Compliancerisico's 
(naheffingen/sancties) 

€ 50.000,00 20% € 10.000,00 

Huisvesting       

Hogere onderhoudskosten dan voorzien € 100.000,00 20% € 20.000,00 

Budgetoverschrijding bij nieuwbouw (2 
schoolgebouwen) 

€ 500.000,00 20% € 100.000,00 

Verplichte' eigen bijdrage in nieuwbouw 
van schoolgebouwen 

€ 500.000,00 30% € 150.000,00 

Grote (noodzakelijke) investeringen in 
nieuwe schoolgebouwen 

€ 150.000,00 40% € 60.000,00 

Overige risico's       

Niet voldoen aan de eisen van de Wet 
Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)  

€ 60.000,00 20% € 12.000,00 

Brand / fraude / diefstal / verduistering / 
vandalisme / cybercrime 

€ 150.000,00 10% € 15.000,00 

Incidenten op het gebied van sociale of 
fysieke veiligheid 

€ 70.000,00 20% € 14.000,00 

 
Naast de weging van bovengenoemde risico’s (a x b) houdt VPCBO Ichthus rekening met 

niet genoemde restrisico’s voor een geschatte waarde van € 350.000. Het totaal  bedraagt 
ca. € 900.000 wat overeenkomst met ca. 15% van de totale rijksbijdragen. 
 

 

5 Bedrijfsvoering 

5.1 Bedrijfsvoering 

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis 

 

Scholing 
Ook in 2019 zijn enkele teambrede scholingstrajecten aangeboden, denk hierbij aan PBS op 
drie van onze scholen en The Leader in Me op de twee andere scholen. Daarnaast zijn enkele 
van onze locatieleiders geschoold, twee van hen hebben hun certificaat directeur PO behaald 
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en twee van hen zijn deze studie in 2019 gestart. Een IB’er heeft de opleiding beeldcoach 
met goed gevolg afgesloten.  
Er zijn verschillende leerkrachten geweest die persoonlijke scholing hebben gevolgd 

bijvoorbeeld de cursus ‘spelend leren’ door verschillende leerkrachten onderbouw, ‘bewegend 
leren’, de cursus ‘hoogbegeefdheid’, ‘leerlijnen jonge kind’ en ‘met sprongen vooruit’ 
(rekenmethodiek). 
In augustus zijn de nieuwe bestuurders een coachingstrajct gestart gericht op het thema 
gouvernance en om hun nieuwe rol goed in te vullen. Ook is gestart met een trainig 
‘kwaliteitsbeleid’ met een externe trainer vanuit de PO-Raad. Het eerste deel van dit traject is 

gefinancieerd vanuit een subsidie, de rest faciliteren we uit de post beleidsvoornemens. 
Hiervan profiteren de bestuurders, IB’ers en locatieleiders en uiteindleijk wordt dit ook 
teambreed uitgelijnd. 
De belangrijkste uitdaging van het personeelsbeleid was ook in 2019 het lerarentekort. Deze 

problematiek vraagt veel van de locatieleiders en directie in het werven van personeel maar 
zorgt daarnaast ook voor verhoging van de werkdruk binnen teams en schoolleiding. Er wordt 
veel van collega’s gevraagd om nieuwe mensen goed te laten functioneren binnen de school. 

Er wordt veel extra inzet gevraagd om de onderwijskwaliteit te waarborgen en er is veel extra 
inzet om de vervangingsvraag in te kunnen vullen. Op verschillende manieren wordt 
omgegaan met (kortdurende) vervangingen. Geregeld wordt bij afwezigheid van de 
leerkracht de klas verdeeld over de school of worden onderwijsassistenten of studenten 
ingezet in samenwerking met/onder supervisie van een bevoegde leerkracht.  
In samenwerking met enkele externe partijen hebben we een additioneel aanbod voor 
klassen ontwikkeld dat ook kan worden ingezet bij afwezigheid van de leerkracht. 

Wanneer dit alles niet voldoende blijkt, worden in voorkomende gevallen kinderen naar huis 
gestuurd. 
 

Personeelsbestand 

De leeftijdsopbouw in ons personelsbestand is op peildatum 31-12-2019:  

van 15-35 jaar 35% 

van 35-55 jaar 41% 

van 55- 65+ 24% 

 
 

Salarisschalen: De verdeling op functies: 

OOP 4 10 mw (onderwijsassistent en 
schoolassistent) 

OOP 6 7 mw (leraarondersteuner en eventmanager) 

OOP 7 12 mw (leraarondersteuner en 

systeembeheerder) 

OOP 8 3 mw (stafmedewerker) 

OOP 11 1 mw (orthopedagoog) 
 

OOP 14 2 mw (directeur-bestuurder) 

AB 2 mw 

DA  5 mw 

L10 64 mw 

L11 19 mw 

 

Verzuim 

Het gemiddelde verzuim ligt in 2019 op 3,16%. Het gemiddelde is per school wel wat 
verschillend.  

PCBS de Ark 4% 

PCBS Beatrixschool 2.86% 

PCBS van der BrugghenSchool 2.56% 

PCBS de Parel 2.96 

PCBS Rehoboth 5.32% 

Bovenschools personeel 1.31% 
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Drie medewerkers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor keuzepensioen en één 
medewerker is uitgestroomd naar de WIA. 
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5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het 
afgelopen jaar 

 

Personeelsverloop  
In de loop van 2019 zijn zeventien medewerkers uitgestroomd vanwege het vinden van een 
andere baan. Vijf hiervan hadden een vaste aanstelling en hebben gekozen voor een nieuwe 
baan vanwege verbetering functie of omdat zij een baan kregen dichter bij hun huisadres. 
Twee van hen zijn met vroegpensioen gegaan, één medewerker is uitgestroomd in de WIA. 
Acht van hen hadden een tijdelijke aanstelling en zijn uitgestroomd na afloop van de 

vervanging. Een van hen is een full-time opleiding gestart. 
In de loop van 2019 zijn ruim 30 nieuwe medewerkers gestart bij Ichthus. 
 

2019     

functie nieuw in dienst 2019 

indienst, uitdienst 
en weer indienst 
2019 

directeur-bestuurders 1 
 

locatieleider 1 
 

orthopedagoog 1 
 

leerkracht L 11 1 1 

leerkracht L 10 10 1 

leraarondersteuner 6 
 

onderwijsassistent 4 
 

schoolassistent  6 
 

eventmanager 1 
 

medewerker HRM 1 
 

totaal 32 2 

 
Het hierboven geschetste beeld maakt de uitdagingen die de vereniging had in 2019 duidelijk. 

Er was een groot personeelsverloop waardoor het inwerken en begeleiden van nieuwe 
medewerkers werkdrukverhogend heeft gewerkt voor teamleden en locatieleiders.  

 
In 2019 is een nieuwe HRM-gesprekscyclus vormgegeven. Deze blijkt niet helemaal te 
voldoen en past niet helemaal bij de visie van de nieuwe bestuurders. Er zijn dus in de loop 
van 2019 en 2020 al wat aanpassingen gedaan. Ook het functiehuis is herschreven in 2019. 
Alle nieuwe functiebeschrijvingen vanwege de organisatiewijziging en vanwege de inzet 

werkdrukmiddelen zijn hierin opgenomen. Enkele functies zijn door een FUWA-deskundige  
beschreven en gewaardeerd. Vanwege de nieuwe CAO zullen de functiebeschrijvingen van de 
directeuren en de ondersteuners herijkt worden. 
 
De werkdrukmiddelen zijn in 2019 ingezet op verschillende funtiecategorien. Op 4 van de 5 
scholen wordt gewerkt met een eventmanager. Deze organiseert activiteiten en vieringen 
voor kinderen en daarmee vervallen veel taken voor leerkrachten. De teams zijn hier positief 

over. Daarnaast zijn de werkdrukmiddelen ingezet op leraarondersteuners en op 

onderwijsassistenten.  
 
Begeleiding starters en nieuwe medewerkers: zie 3.2.3. 
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5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

 
Vanaf september 2019 is de procedure voor nieuwe medewerkers aangescherpt. Met 

medewerkers die een tijdelijk contract hebben wordt na 3 maanden en na 6 maanden een 
functioneringsgesprek/beoordelingsgesprek gevoerd. In dit gesprek komen ook eventuele 
verbeterpunten ter sprake en wordt omschreven op welke wijze de beoogde verbetering  
bereikt kan worden. Mocht uiteindelijk blijken dat de verbetering niet voldoende is c.q. de 
tijdelijke functie in een volgend schooljaar niet beschikbaar is, dan wordt samen met de 
medewerker gekeken of er doorstroming naar een andere functie mogelijk is. En zo ja, of er 

dan nog bepaalde opleidingen/kwaliteiten verworven moeten worden voor de nieuwe functie. 
Als afscheid nemen onvermijdelijk is, dan wordt het betreffende formulier uit de 
modelverklaringen bij Reglement Pf 2019_10 ingevuld en door beide partijen ondertekend. 
Hierbij wordt dan ook de verklaring overlegd waaruit blijkt welke ondersteuning er is ingekocht 

om het betreffende personeelslid te ondersteunen.  
 
E.e.a. gebeurt uiteraard ruim voor het einde van het tijdelijke contract zodat het betreffende 

personeelslid nog tijd genoeg heeft om ander werk te zoeken. Daarvoor wordt door de directie 
alle ondersteuning geboden.  
 

5.1.4 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het 
afgelopen jaar 

 
Het bestuur is in gesprek met de wethouders om binnen afzienbare termijn een 
nieuwbouwschool voor PCBS Rehoboth te realiseren. In oktober is duidelijk geworden dat het 
oorspronkelijke plan om samen met de Zenderkerk te bouwen niet door kan gaan. Vanaf 

november wordt er onderzoek gedaan naar twee alternatieve bouwvlekken en wordt er een 
scenariovergelijking gemaakt.   

 
Het gebouw van PCBS de Parel vraagt meer onderhoud dan gewenst. Er zijn onderzoeken 
uitgevoerd naar de vochtigheid onder de grond en naar de staat van het dak. Ook is 
vandalisme een onderwerp dat op de agenda met de gemeente staat. 
 
Op het dak van PCBS van der BrugghenSchool is onderzoek gedaan naar het plaatsen van 
zonnenpanelen. Dit in samenwerking met Huizon, waardoor buurtbewoners energie van deze 

panelen kunnen inkopen. 
 
Bij PCBS Beatrixschool zijn aanpassingen gedaan aan de ramen om voldoende te kunnen 
ventileren.  
 

Bij PCBS de Ark zijn aanpassingen gepleegd waar het de ingang van de school betreft. De luifel 
is aangepast ter verduidelijking van de ingang. Daarnaast zijn alle toiletgroepen aangepast, 

met name nieuwe gietvloeren, verlichting en toiletpotten. Tevens is de mechanische ventilatie 
gedeeltelijk vervangen en zijn alle kanalen schoongemaakt. De onderhoudskosten voor dit 
gebouw zijn vrij hoog. 
Het schoolplein van de PCBS de Ark is vernieuwd. 
 

5.1.5 Financieel beleid 

 
Het financieel beleid is erop gericht een gezonde financiële positie te bewerkstelligen. Dit is 
een belangrijke voorwaarde om de continuïteit van VPCBO Ichthus te waarborgen en optimale 
randvoorwaarden te creëren voor de missie en doelstellingen van de vereniging. 

 

De uitgangspunten, het personeelsbestand en de financiële kaders geven sturing aan het 
personeelsbestand van de vereniging. Aan de hand van financiële kwartaalrapportages wordt 
de exploitatie door het bestuur bewaakt. Zowel de financiële uitputting als ook de personele 
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bezetting worden zowel op school- als op bovenschools niveau gemonitord. 
 
De planning- en controlcyclus is vormgegeven rondom een aantal vaste, jaarlijks 

terugkerende, kerndocumenten. Zo werkt VPCBO Ichthus met een jaar- en meerjarenbegroting 
op bestuursniveau die door het bestuur (onder goedkeuring van de raad van toezicht) worden 
vastgesteld. De begroting genereert taakstellende budgetten, waarvoor locatieleiders 
gemandateerd zijn. De budgethouders hebben voldoende mogelijkheden om informatie te 
krijgen over de realisatie van de begroting, zodat zij de lasten kunnen beheersen.  
Binnen de financiële kaders van de begroting wordt ieder jaar een bestuursformatieplan 

opgesteld, dat sturing geeft aan het personeelsbestand van de vereniging.  
Ieder kwartaal worden financiële rapportages opgesteld, waarmee locatieleiders en het bestuur 
de exploitatie bewaakt en het bestuur verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Na 
afloop van elk kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag.  

 
VPCBO Ichthus wordt bij de uitvoering van het financieel beleid ondersteund door dhr. F. van 
Ooijen, financieel adviseur van Verus. 

 

5.1.6 Ontwikkeling kengetallen en streefwaarden 

 
De ontwikkeling van de kengetallen en streefwaarden is onderstaand weergegeven: 

 
 

Weerstandvermogen 
Definitie: Eigen vermogen minus materiële vaste activa in verhouding tot de totale 
rijksbijdragen. 
Het weerstandsvermogen (= buffervermogen) bepaalt de financiële spankracht van een 

organisatie. Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen en daarmee de hoogte 
van de reserves speelt het risicoprofiel een rol. Op basis van de risicoanalyse wordt gestuurd 
op een weerstandscapaciteit van ca. € 900.000, wat overeenkomt met een percentage van ca. 
15% van de rijksbijdragen (peil realisatie 2019). 
 

Solvabiliteit 
Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus 
inzicht in de financieringsopbouw van de balanspositie. De solvabiliteit geeft ook aan in 
hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 
Liquiditeit  
Definitie: Vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden. 

De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de schulden op korte termijn en de beschikbare 
middelen. De streefwaarde van 1,5 geeft aan dat er dus anderhalf zoveel beschikbaar is, dan 
dat er verplichtingen zijn. Bij een ratio onder de 1,5 kan er sprake zijn van een 
liquiditeitsprobleem. Uit de meerjarenprognose blijkt dat deze waarde bij VPCBO Ichthus boven 
de 4 blijft, waarmee de eigen streefwaarde ruim wordt gehaald. 

 
Rentabiliteit  

Definitie: Exploitatieresultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
Meerjarig kan dit kengetal rond de nul uitkomen: een onderwijsorganisatie hoeft immers geen 
winst te maken. Bij meerjarig positieve rentabiliteit wordt  systematisch geld aan het onderwijs 
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onttrokken. Dit is alleen verdedigbaar in het geval er sprake is van een zwakke 
vermogenspositie. De rentabiliteit van VPCBO Ichthus bedroeg over de periode 2014 t/m 2019 
0,6%. 

 
Huisvestingsratio 
Definitie: Huisvestingslasten plus afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van 
de totale lasten (inclusief financiële lasten). 
Deze ratio geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting. 
Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

  

5.1.7 Financiële positie op balansdatum  

 

De verkorte balans is onderstaand weergegeven: 
 

 
 
Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten 

 De materiële vaste activa zijn met € 71.500 gestegen. Dit komt doordat de investeringen  

(€ 243.000) hoger zijn dan de afschrijvingen. 
 De financiële vast activa (waarborgsom) zijn onveranderd. 
 De vorderingen zijn € 69.000 hoger dan vorig jaar. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 

door een vordering op de gemeente vanwege huisvesting (€ 36.500) en een te ontvangen 
uitkering van het UWV voor een transitievergoeding.  

 De liquide middelen zijn ruim € 147.000 hoger. Voor een specificatie van de mutaties 

(exploitatieresultaat, investeringen, vorderingen, schulden, enz.) wordt verwezen naar het 
kasstroomoverzicht in de jaarrekening.  

 Het eigen vermogen is gestegen door het positieve exploitatieresultaat van € 283.800. Dit is 
incl. € 156.415,- aan rijksbijdragen die weliswaar in 2019 ontvangen zijn, maar waarvan de 
lasten als gevolg van nieuwe cao-afspraken in 2020 volgen. 

 De voorzieningen bestaan uit een onderhoudsvoorziening en enkele personele voorzieningen. 

De onderhoudsvoorziening is gestegen met de dotatie van € 170.000 en afgenomen met de 
onttrekkingen van € 59.000. De personele voorzieningen zijn gestegen door een dotatie aan de 

jubilea voorziening van € 13.400 en afgenomen door onttrekkingen en een vrijval van een 
voorziening voor langdurig zieken. 

 De langlopende schulden zijn met € 5.600 afgenomen door een vrijval van vooruit ontvangen 
investeringssubsidies.  
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 De kortlopende schulden zijn € 10.500 hoger. Dit betreft voor een belangrijk deel een stijging 
van de nog te betalen crediteuren per 31-12-2019 waarvan de betalingen in januari/februari 
2020 zijn uitgevoerd. 

 

 

5.1.8 Resultaat (staat van baten en lasten) 

 
VPCBO Ichthus realiseerde over 2019 een exploitatieresultaat van bijna € 284.000, wat in die omvang 

ook afwijkt van de begroting 2019. Dit is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een toename van 
de rijksbijdragen. Het resultaat is incl. € 156.000 vanwege rijksbijdragen die weliswaar in 2019 zijn 
ontvangen, maar waarvan de lasten als gevolg van nieuwe cao-afspraken in 2020 volgen. 
 

5.1.9 Toelichting op de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en 
realisatie vorig jaar 

 

 
Het onderstaande schema laat het resultaat van VPCBO Ichthus zien over boekjaar 2019 ten 
opzichte van de begroting en de realisatie van het voorgaande jaar. 
 

 
 
Toelichting op de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig 

jaar 
 Het totaal van de baten steeg in 2019 ten opzichte van 2018 met € 281.000 tot  

€ 6.597.000 een stijging van 4,5%. Ook hierbij moet worden opgemerkt dat dit incl.  
€ 156.000 is vanwege rijksbijdragen die weliswaar in 2019 zijn ontvangen, maar 
waarvan de lasten als gevolg van nieuwe cao-afspraken in 2020 volgen. Daarnaast 
waren er extra rijksbijdragen door een, in september bekend geworden, aanvullende 

bekostiging over het schooljaar 2018/2019, een indexering van de bekostiging over 
het schooljaar 2019/2020 en  extra middelen voor werkdrukverlaging.  

 Het totaal van de lasten steeg in 2019 ten opzichte van 2018 met € 228.000 tot  

€ 6.315.000. Dit is een stijging van 3,7%. De afwijking t.o.v. de begroting 2019 is 
gering en bedraagt 1,4%. 

 Het saldo van de financiële baten en lasten over 2019 bleef nagenoeg gelijk aan 2018. 
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5.1.10 Toelichting in op de allocatie van middelen naar schoolniveau  

 
Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks op bovenschools niveau de kaders en 

uitgangspunten vast voor de begroting. Op verenigingsniveau is het financiële kader leidend 
voor de inzet van personeel en materieel. Deels komen begrote uitgaven, zoals de personele 
lasten en huisvestingslasten onder bovenschoolse verantwoordelijkheid. De beschikbare 
personele inzet en ook andere budgetten worden naar evenredigheid van het aantal 
leerlingen verdeeld over de scholen. 
 

De onderwijsachterstandsmiddelen op PCBS de Ark, PCBS Beatrixschool en PCBS de Parel zijn 
in het allocatiemodel doorberekend naar de scholen waardoor het invloed heeft op de grootte 
van de klassen. 
  

5.1.11 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de 
verwachte toekomstige investeringen 

 
De vermogensposities van de vereniging biedt ruimte tot investeringen in het 
onderwijsproces en de aanschaf van materiële vaste activa. De investeringen in materiële 
vaste activa bedroegen in 2019 ruim € 243.000. Het overgrote deel, namelijk € 164.000 
betreft investeringen in ICT-middelen. Voor 2020 is opnieuw een totaal investeringsbedrag 
van € 240.000 begroot. De jaren daarna wordt gestuurd op een investeringsomvang die 

vergelijkbaar is aan de omvang van de afschrijvingslasten. 
 

5.1.12 Toelichting op kasstromen en financiering 

 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten draagt het kasstroomoverzicht 
bij aan het inzicht in de financiering en liquiditeit. In dit overzicht, wat onderdeel uitmaakt 
van de jaarrekening, is te zien dat de liquide middelen met € 147.000 zijn toegenomen ten 
opzichte van 2018. De stand per 31 december 2019 bedraagt circa € 2.128.000. Naast het 
exploitatieresultaat, is ook de omvang van de investeringen van invloed op de kasstromen en 
liquiditeit. 
 

5.1.13 Informatie over financiële instrumenten 

 
Dit onderdeel is in de jaarrekening opgenomen. 
 

5.1.14 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe 
kwaliteitszorg in het afgelopen jaar 

 
Het kwaliteitsdenken binnen Ichthus heeft met het aantreden van de nieuwe bestuurders 
(vanaf augustus 2019) een prioriteit op alle agenda’s gekregen. Dit betekent dat er een start 

gemaakt is met het werken aan de cultuur binnen Ichthus. Met name inzet op het gebied van 
vertrouwen en verbinding en vervolgens op de inhoud van de kwaliteit van onderwijs. 
Transparantie en informatievoorziening naar alle geledingen staat voorop. 
Binnen alle geledingen van de vereniging is het gesprek gevoerd over de kwaliteit van 
onderwijs. 
Met de raad van toezicht is een intern toezichtkader opgesteld waarin softcontrols en 

hardcontrols een rol spelen. En er is een coachingtraject gestart om te groeien in taak- en 

rolopvatting. 
 
Binnen de GMR en GMR/raad van toezicht is de dialoog gevoerd m.b.t. onderwijsinhoudelijke 
punten. Met de locatiedirecteuren zijn kwaliteitsgesprekken gevoerd en is een 
kwaliteitstraject gestart met behulp van een externe deskundige van de PO-Raad. Indien het 
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gesubsidieerde traject is afgerond zal er op de individuele scholen bekeken worden wat nodig 
is om de onderwijskwaliteit te borgen of uit te breiden.  
De bedoeling is om meer eenheid van handelen te creëren en het meer samen leren te 

stimuleren. Oude afspraken worden opgefrist en geborgd in kwaliteitsdocumenten waarbij wij 
samen de meetlat bepalen. Het ‘samen leren’ en het ontwikkelen naar een lerende 
organisatie is de doelstelling. 
 
T.a.v. het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen kunnen de meeste 
scholen hier op een adequate manier naar handelen. Ook op dit gebied vraagt het eenduidig 

handelen van de verschillende scholen aandacht. Het stellen van streefdoelen is op een aantal 
scholen routine en op een aantal scholen niet. Het aantal arrangementen verschilt per school. 
 

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

 
In 2019 is het ‘Strategisch Beleidsplan’ geschreven. In dit plan staan de kaders voor 
onderwijskundige ontwikkelingen voor de komende vier jaar. In de tweede helft van 2019 zijn 
de scholen gestart met het schrijven van hun schoolplan voor 2020-2024. De strategische 
uitspraken van het SBP zijn hierbij uitgangspunt. 

 
Op de scholen wordt gewerkt met stuurgroepen/verbeterteams of PLG, gevormd door 
leerkrachten. Ieder verbeterteam oriënteert zich op een ontwikkelgebied, denk aan PBS, 
spelend leren, implementeren van een nieuwe methode, geïntegreerd zaakvakonderwijs enz. 
De betreffende teamleden oriënteren zich op de onderliggende theorie en andere relevante 

informatie op basis waarvan het team een besluit kan nemen over de wijze van invoering van 

een onderwijskundige ontwikkeling. De thema’s kunnen op de scholen verschillend zijn, maar 
er is ook overlap te zien. 
In 2019 ging het over zaakvakonderwijs, pedagogische programma’s, vernieuwend 
kleuteronderwijs, methode gebruik, rekenonderwijs, eigenaarschap van zowel de leerling als 
de leerkracht, werken met portfolio’s. 
Vanaf augustus richten we ons binnen de scholen op het kwaliteitsdenken, gericht op het zien 
van kinderen, het oog hebben voor onderwijsbehoeften en wat dit betekent voor het aanbod. 

Daarnaast zijn analyseren van opbrengsten en wat betekent dit voor het leerkrachthandelen 
thema’s waarop we ons richten en die we willen herijken.  
 
In het kader van passend onderwijs heeft een aantal scholen het ‘School Ondersteuningsplan’ 
geupdated. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben we arrangementen Plus 
ingezet. Aan het einde van 2019 is hiervoor in de dialoog met de intern begeleiders een 

aantal criteria opgesteld.  

 

5.2.2 Onderwijsprestaties 

 
In 2019 is de AMN-eindtoets ingevoerd. Deze digitale toets bestaat uit een deel voor groep 

zeven waarbij ouders, leerlingen en leerkrachten een vragenlijst invoeren en een didactisch 
deel. Op basis van deze gegevens krijgen de leerlingen een voorlopig advies en kunnen 
leerlingen met hun leerkracht verbeterpunten vaststellen.  
Het deel van deze test voor groep acht deel is alleen didactisch en wordt adaptief afgenomen. 
De eindtoets in 2019 heeft voor al onze scholen geleid tot een postief gemiddelde. De twee 
scholen die twee achtereenvolgende jaren onder het landelijk gemiddelde scoorden hebben 
positieve effecten gezien van hun plan van aanpak en scoorde in 2019 voldoende. Voor al onze 

scholen is het werken met de referentieniveaus een aandachtspunt. 
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5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 

 

De basis van de pedagogische uitgangspunten van de scholen van Ichthus is de christelijke 

identiteit van de scholen. 
Daarnaast zijn in 3.1.1, 3.1.2 en 3.2.3 de aspecten van ons onderwijs beschreven. 
Op vier scholen van VPCBO Ichthus is in 2019 veel aandacht geweest voor het herijken van 
de visie, zeker waar het  pedagogische uitgangspunten betreft. Twee scholen voerden de 
methodiek van Positive Behaviour Support in en twee scholen zijn gestart met de methodiek 

van The Leader in Me. PCBS van der BrugghenSchool is gecertificeerd PBS school en werkte 
aan versterking en borging.  
Vanuit het herijken van de visie op de scholen is er aandacht voor het anders inrichten van 
het creatieve- en zaakvakonderwijs, gericht op onderzoekend leren en de 21e eeuwse 
vaardigheden. Atelieronderwijs en werken met profolio zijn thema’s die hierbij spelen.  
PCBS de Parel werkt al met een methode voor geïntegreerd zaakvakonderwijs, andere 
scholen oriënteren zich hierop. 

Onze scholen werken met het leerstofjaarklassensysteem. Er wordt HGW/OGW gewerkt en 

het aanbod wordt aangeboden d.m.v. niveaugroepen, op PCBS van der BrugghenSchool 
wordt hiervoor het organisatiemodel TOM-onderwijs gebruikt. Op onze scholen wordt gewerkt 
met groepsplannen. De scholen oriënteren zich op een andere wijze om aanbod en 
afstemming anders te organiseren. PCBS de Ark werkt met een pilot voor het HGW werken 
met een leerlingkaart.   
De onderwijsachterstandsgelden worden door ons verwerkt in de toedeling van de formatie. 

Dat betekent dus iets voor de groepsgrootte. Op een aantal scholen wordt VVE onderwijs 
gegeven aan de jonge kinderen. Dat betekent dat er extra veel aandacht is voor taalaanbod 
en concreet leren. 
  

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

 

VPCBO Ichthus laat alle leerlingen toe waarvan de ouders aangeven dat zij de grondslag van 
de vereniging respecteren en deel willen nemen aan alle activiteiten die de school uitvoert. 
De schoolgebouwen van Ichthus zijn alle vijf toegankelijk voor alle leerlingen.  
Besloten is om de geplande lift op één school niet te plaatsen in verband met het wegnemen 
van het daglicht in de directiekamer. De traplift is een voldoende oplossing. E.e.a. is 

teruggekoppeld aan de gemeente.  
 

5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling 

 
Binnen onze vereniging nemen we jaarlijks de oudertevredenheid-, leerlingtevredenheid- en 
medewerkerstevredenheidpeiling af via Vensters/ Scholen op de kaart. De 

leerlingtevredenheidpeiling levert tevens data voor de verantwoording sociale veiligheid op de 
scholen. De uitslagen van de peilingen worden besproken binnen de teams en kunnen leiden 
tot actiepunten, eventueel opgenomen in het jaarplan van de school.  
Op de scholen wordt onderzoek gedaan naar groepsplanloos werken, de ontwikkeling van het 

jonge kind door spelend leren stimuleren en tegelijkertijd monitoren m.b.v. de leerlijnen 
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binnen Parnassys of KIJK. Ook wordt er onderzoek gedaan naar onderzoekend leren, met 
kinderen werken vanuit onderzoeksvragen, ook bewegend leren is een item waarop men zich 
oriënteert.  

Op gebied van leerlingzorg onderzoeken we de grenzen van passend onderwijs  en de criteria 
voor het inzetten van plus arrangementen.  
De zwarte piet discussie heeft in 2019 geleid tot een bestuurlijk advies om in ieder geval één 
roetveegpiet te hebben, liefst toewerkend naar het volgen van de landelijke trend en over te 
gaan tot 100% roetveegpieten. Dat is gelukt.   
 

5.3 Duurzaamheid 

5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het 

afgelopen jaar 

 
In 2019 is er in samenwerking met Huizon onderzoek gedaan naar het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van PCBS van der BrugghenSchool. Buurtbewoners kunnen op deze 
wijze groene energie verkrijgen en ook de school porfiteert hiervan. We verwachten dat deze 
zonnepanelen in 2020 geplaatst worden. 
 

 

6 Toekomstige ontwikkelingen 

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein 

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 

 
In 2019 is het ‘Strategisch Beleidsplan’ van Ichthus vastgesteld. Hierin is de basis gelegd 
voor de schoolplannen die in het voorjaar van 2020 gereed zullen zijn.  
Het onderwijs van de Ichthusscholen zal zich blijvend ontwikkelen en toekomstbestendig zijn. 
 

Een aantal kenmerken voor de Ichthusscholen voor de toekomst zijn: 
- Het ontwikkelen van het eigenaarschap van de leerlingen voor hun eigen leerproces. 

Deze ontwikkeling is een parallel proces met het ontwikkelen van de lerende 
organisatie; 

- Het steeds beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; 
- Onderwijs gericht op de 21e eeuwse vaardigheden: 

geïntegreerd wereldoriëntatie onderwijs waarbij de onderzoekende attitude van de 

leerlingen wordt ontwikkeld; 
- Inzet op digitale vaardigheden en mediawijsheid van leerlingen en de verdere 

aanschaf van devices; 
- Het ontwikkelen van andere vormen van onderwijs waarbij ook medewerkers met  

andere functies verantwoordelijk zijn voor een groep kinderen. 
 

 

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek 

 
Binnen Ichthus ontwikkelen we een lerende attitude binnen elke geleding. Er is een 

projectgroep ‘leren centraal’. 
Er vindt onderzoek plaats naar waar de belemmerende factoren zitten om een lerende 

organisatie te worden. 
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6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

 
De impuls die in augustus 2019 op het gebied van kwaliteitszorg is gegeven zal worden 

voortgezet. Er zal een kwaliteitskalender worden vastgesteld waarin alle (meet-, verbeter- en 
borgings-) activiteiten en –gesprekken vorm krijgen via de PDCA cyclus en de IMWR-cyclus 
(cultuurcyclus: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren).  
Het versterken van de lerende cultuur is een belangrijk verbeterpunt. 
Er zal een gezamenlijk instrument t.v.b. de HRM-cyclus worden vastgesteld (kijkwijzer). 
De manier waarop we binnen Ichthus de kwaliteit van onderwijs verbeteren wordt vastgelegd 

in een kwaliteitsnotitie. 
 
Op het financieel gebied hebben wij de volgende ambities:  

- Locatieleiders leggen twee keer per jaar rekenschap af via de managementrapportage 

over de prestaties van hun school op het gebied van onderwijs, personeel en 
financiën. Met locatieleiders worden gesprekken gevoerd op basis van hun 
rapportages. Daar waar nodig wordt vanuit het bestuur extra ondersteuning aan het 

team geboden of interveniëren wij als er grote risico’s dreigen. Bovendien spreken wij 
met enige regelmaat de GMR en MR’en om mogelijke risico’s vroegtijdig te 
identificeren. 

 
- Digitale verwerking 

De materiële mutaties (facturen) worden digitaal verwerkt in de administratie bij het 
administratiekantoor Groenendijk Onderwijs Administratie.  

 
 

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

 

Ambities voor de toekomst liggen er vooral in om met de betrokken partijen (teams, 
schoolleiding en ouders) te zoeken naar organisatievormen waarbij we, met inzet van OP en 
OOP, de opvang van leerlingen én de kwaliteit van onderwijs borgen en waarborgen. In de 
praktijk gaan we voor een WTF 0,6 twee beeldcoaches faciliteren om de rol van starterscoach 
te vervullen. Zij coachen en ondersteunen startende leerkrachten, zij-instromers, 
herintreders en LIO’ers om personeel te binden aan de vereniging en aan het onderwijs in het 
algemeen.  

We werken samen met andere besturen in een regionaal overleg lerarentekort. De basis 
hiervoor is een subsidie vanuit de overheid waarvoor we gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen, vooral gericht op de zij-instroomtrajecten. 
 
Binnen de scholen van de vereniging heeft het inzetten van de werkdrukmiddelen ertoe geleid 

dat er andere onderwijs ondersteunende functies in de school zijn gekomen dan waar wij tot 
nu toe mee werkten. Het functiehuis is herschreven in 2019. Tegelijkertijd geeft de nieuwe 

CAO primair onderwijs (2020) een wijziging aan voor de functiebeschrijving en inschaling van 
directeuren en OOP. Dit zal opnieuw leiden tot een aanpassing van het functiehuis, maar ook 
voor het gesprek over de functiezwaarte van deze medewerkers.   
 
Op de scholen zijn verschillende scholingstrajecten in uitvoering. In veel gevallen gaat het om 
scholing voor het gehele team, denk aan PBS en The Leader in Me, maar ook spelend leren 

voor kleuters enz. Er is ruimte voor individuele scholing wanneer deze aansluit bij de doelen 
van de organisatie en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.   
In 2020 gaan we werken met een werkgroep PLG-personeelsbeleid. Met de leden van deze 
werkgroep gaan we ons richten op strategische HRM-doelen. We kijken naar aanpassing van 
beleid waar dit nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Deze doelen liggen zowel op het 

vlak van structuur als cultuur.  
We gaan ons oriënteren op een andere wijze van functioneren en beoordelen waarbij het nog 

meer gaat om eigenaarschap en handelen van de leerkracht met het oog op persoonlijke en 
professionele ontwikkeling vanuit een waarderingskader.  
Het beleid zal beschreven worden in een notitie strategisch personeelsbeleid. 
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6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 

 
De plannen voor de nieuwbouw van PCBS Rehoboth zullen volgend jaar een vaste vorm 

krijgen. Het streven is om de architectfase af te ronden. 
 
PCBS de Ark krijgt een verbouwing om een extra ingang te realiseren aan de zijkant van het 
gebouw. Door de hele school heen worden kapotte plafondplaten vervangen en daarnaast 
wordt de personeels- en directiekamer opgeknapt. 
 

PCBS de Parel heeft al enige tijd lekkage en er speelt een vochtprobleem onder de school. 
Naar beide aspecten is een onderzoek gedaan en worden vervolgstappen ondernomen. Er 
zullen aanvragen bij de gemeente worden gedaan gezien de kosten die Ichthus moet maken 
en gezien het feit dat er in het verleden constructiefouten zijn gemaakt. 

 
PCBS Beatrixschool krijgt een verbouwing om leerpleinen te realiseren. 
 

Het schoolplein van de PCBS van der BrugghenSchool zal worden opgeknapt. 
 

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de 
toekomstige investeringen 

 

In 2020 stonden op de investeringsplannen van de scholen diverse investeringen die zouden 
leiden tot een onevenredig hoog investeringsbedrag in vergelijking met voorgaande jaren. Dit 
is de reden dat de aanschaf van de digiborden naar voren (aanschaf in 2019) is gehaald. Dit 
om de investeringen gelijkmatig over de jaren te verspreiden.  

De investeringsplannen komen tot stand in overleg met de locatieleiders en worden 
gemonitord door de directie. 

 

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

 
Ichthus is aangesloten bij ‘energie voor scholen’. In 2020 zullen we een keuze maken om 
deel te nemen aan een meer duurzame vorm van energie.  

Samen met de Rotary Huizen wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om in de toekomst 
ons afval te scheiden. 
 

6.2 Continuïteitsparagraaf 

 
Bepalend voor de onderwijsinhoud alsmede de toekomstige financiën is de balans in de 
volgende twee grootheden: de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de verwachte 
personele bezetting. 
 

Het bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het ingezette beleid waarbij 
voldoende ruimte is voor investeringen laat voor de jaren 2020 t/m 2021 een stabiel resultaat 
zien. Vanuit het vermogen worden  extra middelen ingezet voor beleidsimpulsen.  
Het bestuur volgt de leerlingontwikkeling nauwlettend en zal de personele bezetting 
afstemmen op de leerlingaantallen en daaraan gekoppelde inkomsten. 
Het bestuur streeft er naar om optimaal ‘in control’ te zijn om de visie/missie en ambities te 
realiseren en continuïteit van de vereniging te borgen en hanteert hierbij de volgende 

uitgangspunten: 

 
 Vermogen borgt primair de continuïteit van de vereniging. Tegelijkertijd geeft 

vermogen mogelijkheden om innovaties (beleidsprogramma’s en ambities) versneld 
te kunnen doorvoeren. Daarvoor is het van belang om het niveau van het beschikbaar 
weerstandsvermogen bindend vast te leggen, teneinde continuïteit te waarborgen. De 
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vereniging stuurt op een beschikbaar weerstandsvermogen dat gelijk is aan ca. 15% 
van de totale rijksbijdragen, is nominaal ca. € 900.000; 

 Sturing op een evenwicht tussen inkomsten en structurele uitgaven; 

 Sturing op een evenwichtige verdeling van middelen over de scholen (allocatie op 
basis van vastgestelde criteria en budgetten); 

 Positionering van de scholen o.a. door professionalisering van medewerkers en 
werkwijzen; 

 Scholing van personeel, w.o. op pedagogisch- didactisch handelen op omgaan met 
verschillende begaafdheden binnen de leerjaren;  

 Creëren van ruimte waarbinnen de scholen kunnen acteren binnen de specifieke 
eigenheid van de school, zonder buiten de algemene kaders van de vereniging te 
treden. 

 

6.2.1 Ontwikkeling kengetallen Meerjarenbegroting 2020 – 2024 

 
Personeel en leerlingaantallen 

 
 

De leerlingenaantallen en prognoses worden jaarlijks bijgesteld op basis van 
hernieuwde inzichten door demografische ontwikkelingen en het belangstellingspercentage. 
De planning van de personele inzet heeft een directe relatie tot de leerlingaantallen. 
Op grond van de verwachte licht dalende leerlingaantallen zal ook de personele inzet licht krimpen. 

 
Financiële kengetallen 

 
 

De financiële kengetallen blijven gedurende gepresenteerde periode binnen de streefwaarden. De 
meerjarenbegroting wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en bijgesteld aan de hand van de dan actuele 
situatie.  
Zie voor een verdere toelichting op de financiële kengetallen en streefwaarden hoofdstuk ‘5.1.6 

Ontwikkeling kengetallen en streefwaarden’. 
 

6.2.2 Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 

 
De meerjarenbegroting zoals hieronder is weergegeven is gebaseerd op de 

leerlingaantallen uit de prognose. 2019 gaf een exploitatieoverschot. Voor de toekomstige jaren is 
een negatief exploitatieresultaat van € 75.000 begroot. Hierbij is uitgegaan van een doorlopende 
financiering op de werkdrukverlaging. 
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Meerjarenbegroting – Baten en lasten 

 
 
Toelichting op de meerjarenbegroting - baten en lasten: 

 De rijksbijdragen voor de personele bekostiging, personeels- en arbeidsmarktbeleid en 
prestatiebox zijn gebaseerd op de leerlingentellingen en prognoses en de actuele 
bekostigingsbedragen (prijspeil 2019/2020 zoals gepubliceerd in oktober 2019); 

 Personele lasten zijn gebaseerd op de personele bezetting zoals weergegeven in de 

kengetallen en het salarisniveau van de cao po 2018/2019 zoals die op het moment van 
begroten geldend was. Er wordt meerjarig vanuit gegaan dat cao-loonsverhogingen gedekt 
zullen worden uit verhoogde rijksbijdragen.  

 

Meerjarenbegroting – Balans  

 
 
Toelichting op de meerjarenbalans: 

 De meerjarenbalans is gebaseerd op de meerjarenexploitatiebegroting; 
 De investeringsbegroting voor de materiële vaste activa gaat voor 2020 uit van € 240.000. 

Voor de jaren 2021 t/m 2024 is uitgegaan van een investeringsomvang die vergelijkbaar is 

aan de omvang van de afschrijvingslasten; 

 Vorderingen en kortlopende schulden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen volgens een 
inschatting; 

 Het eigen vermogen neemt af met het netto exploitatieresultaat; 
 Bij de voorzieningen is rekening gehouden met de dotaties en onttrekkingen volgens het 

meerjarenonderhoudsplan. 
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KENGETALLEN

20182019

Liquiditeit 4,354,66
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 61,2664,41
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 82,5883,90
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 3,644,30
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 18,1320,52
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 30,2733,27
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 7,877,84
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten) 
* 100 %

Materiële lasten / totale lasten (in %) 17,9917,94

Personele lasten / totale lasten (in %) 82,0182,06

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 18,0017,95

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 82,0082,05

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd 
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en 
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de 
(goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor 
de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met 
een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 1000 aangehouden.

Verbouwing Rehoboth
De Rehobothschool is in het jaar 2000 voor eigen rekening verbouwd voor een bedrag van € 36.212. De bedrag 
wordt in 25 jaar afgeschreven.
De boekwaarde per 31-12-2019 is € 7.243,68

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een school 
blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: algemeen meubilair 20 jaar; inrichting speellokaal 30 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar. 

Voor activa aangeschaft vóór 1 januari 2018 kunnen andere afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd.

Financiële vaste activa

Inzake de huur van bedrijfsruimte in t' Visnet is contractueel een waarborgsom voldaan. Deze waarborgsom is 
vastgesteld op € 4.034,- en wordt pas retour ontvangen als de huurovereenkomst wordt beëindigd.
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Vorderingen

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

Liquide middelen

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

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende 
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve 
gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel 
van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de 
bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting 
zelf opheffen. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel 
van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Het ''Reservefonds Vereniging'' en de ''Reserve Schoolfonds'' zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van 
de overheid, opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het 
fonds c.q. de reserve. 

Per 31 december 2019 is een bestemmingsreserve extra gelden gevormd ad € 156.415,-.
Het bedrag is bestemd voor de extra loonkosten die in februari 2020 zijn uitgekeerd en als uitvloeisel van de 
éénmalige salarisbetalingen zoals overeengekomen in de cao 2019-2020.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor 
zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn gebracht. De voorzieningen worden 
opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor 
de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel van de 
voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan 
één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 
gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. 
Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 
40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor 
instellingen met een aantal FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 825 per FTE.

Voorziening spaarverlof:
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Betaalde 
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bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis van het 
ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze voorziening is 
gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden ingezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een 
medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de 
loonkosten per uur. Alleen  de bijdrage van de werkgever is in de voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (gebaseerd op het model zoals 
beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

Voorziening (eigen) wachtgelders:
PO:
Indien een werknemer ontslagen wordt en de instroomtoets van het Participatiefonds  niet positief wordt afgerond 
of er een negatieve beschikking wordt afgegeven, verhaalt het Participatiefonds de uitkeringen op het bevoegd 
gezag. Voor alle ex-werknemers waarvoor de instroomtoets niet met positieve beschikking is afgerond wordt voor 
de nog komende periode een voorziening gevormd.

Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december 2019 zeker is dat voor hen de instroomtoets niet tot een 
positieve beschikking heeft geleid, of van wie het bevoegd gezag aangeeft geen positieve beschikking te 
verwachten wordt een voorziening gevormd. Deze is berekend als het aantal maanden dat het bevoegd gezag 
verwacht dat de uitkering zal duren vermenigvuldigd met het maandelijks bedrag dat verhaald wordt op de 
instelling, gebaseerd op informatie van het UWV.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te verwachten 
kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het meerjarenonderhoudsplan. De 
voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen:

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De overlopende 
passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen 
bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het 
inzicht in de financiering en liquiditeit.

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

RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er 
is dus geen statutaire regeling winstbestemming.
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(Rijks)bijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, 
opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van 
rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de staat van de 
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies:

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of 
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de 
instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten:

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

Personeelsbeloningen:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel 
worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte en 
contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende 
salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de 
sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2019 is 97,8%
Per ultimo 2018 was deze 97,0%

Afschrijvingen

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

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

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

Financiële baten en lasten:
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, 
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien 
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en 
renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201831 december 2019
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Verbouwing Rehoboth 8.6927.244
Technische zaken 63.85885.606
Meubilair 277.154267.903
Inventaris bestuurskantoor / RI&E 33.90931.559
OLP en apparatuur 192.063171.635
ICT 228.716311.915

804.392875.861

Financiële vaste activa 2
Waarborgsom 4.0344.034

4.0344.034

Vlottende activa

Vorderingen 3
Ministerie van OCW 280.683282.194
Overige overlopende activa 26.75231.726
Overige vorderingen 25.18387.751

332.619401.670

Liquide middelen 4 1.980.7452.127.997

3.121.7893.409.562
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201831 december 2019
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 976.4201.016.324
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 935.8851.179.814

1.912.3052.196.138

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 204.20592.335
Overige voorzieningen 461.341572.298

665.546664.632

Langlopende schulden 7

Overige langlopende schulden 11.8516.208
11.8516.208

Kortlopende schulden 8

Crediteuren 25.87360.542
Belastingen en premies sociale verzekeringen 213.757202.192
Schulden terzake van pensioenen 55.90466.613
Overige kortlopende schulden 25.98514.411
Overlopende passiva 210.568198.827

532.087542.585

3.121.7893.409.562
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 6.110.9966.117.8006.434.568
Overige overheidsbijdragen en subsidies 32.77539.90020.199
Overige baten 172.12071.900142.418

6.315.8916.229.6006.597.185

Lasten

Personele lasten 4.992.2225.216.0005.182.581
Afschrijvingen 164.461156.000171.697
Huisvestingslasten 478.800470.700494.998
Overige instellingslasten 452.025387.300466.061

6.087.5096.230.0006.315.338

Saldo baten en lasten 228.382-400281.847

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.5492.5002.958
Financiële lasten 6952.000973
Financiële baten en lasten 1.8555001.985

Resultaat 230.237100283.832
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het

saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht

voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 281.847 228.382

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 156.409 144.696

- Mutaties voorzieningen -914 251.986

155.495 396.682

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen -69.051 116.997

- Kortlopende schulden 10.498 25.043

-58.553 142.040

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 378.789 767.104

- Werkelijk ontvangen interest 2.958 2.549

- Werkelijk betaalde interest -973 -695

1.985 1.854

Kasstroom uit operationele activiteiten 380.774 768.958

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -243.166 -103.063

Desinvesteringen in materiële vaste activa 15.288 19.767

Mutaties leningen u/g 0 0

-227.878 -83.296

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties langlopende schulden -5.643 -2.962

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -5.643 -2.962

Mutatie liquide middelen 147.252 682.699

Beginstand liquide middelen 1.980.745 1.298.046

Mutatie liquide middelen 147.252 682.699

Eindstand liquide middelen 2.127.997 1.980.745

2019 2018
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B5 TOELICHTING BEHORDEN TOT DE BALANS

(na verwerking resultaatbestemming)

1 Materiële vaste activa

€ €

Verbouwing Rehoboth

Technische zaken

Meubilair

Inventaris bestuurskantoor / RI&E

OLP en apparatuur

ICT

875.861 804.390

Verbouwing Technische Best.kant Meubilair ICT OLP TOTAAL

Rehoboth Zaken RI&E

€ € € € € € €

Boekwaarde 31-12-2018

Aanschafwaarde 36.212 110.874 91.133 872.533 831.791 948.690 2.891.233

Correctie aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving -27.521 -47.016 -57.224 -595.379 -603.075 -756.628 -2.086.843

Correctie cum. afschrijving

Boekwaarde 31-12-2018 8.691 63.858 33.909 277.154 228.716 192.062 804.390

   

  

Mutaties

Investeringen 0 28.880 1.854 23.601 164.019 24.812 243.166

Cum. Aansch.waarde desinv. -4.226 -13.394 -252.690 -359.089 -325.769 -955.168

Afschrijvingen -1.449 -5.476 -4.029 -30.695 -70.179 -44.582 -156.409

Cum. Afschr. Desinv. 2.569 13.219 250.533 348.449 325.111 939.881

Mutaties Boekwaarde -1.449 21.748 -2.350 -9.250 83.199 -20.428 71.470

Boekwaarde 31-12-2019   

Aanschafwaarde 36.212 135.528 79.593 643.444 636.721 647.733 2.179.231

Cumulatieve afschrijving -28.969 -49.923 -48.034 -375.541 -324.806 -476.099 -1.303.371

Boekwaarde 31-12-2019 7.243 85.606 31.559 267.904 311.915 171.635 875.861

Afschrijvingspercentages Vanaf t/m

Verbouwing Rehoboth 4,00%

Technische zaken 2,50% 33,00%

Inventaris bestuurskantoor / RI&E 2,50% 25,00%

Meubilair 5,00% 10,00%

ICT 5,00% 33,33%

OLP en apparatuur 11,11% 20,00%

31.559

171.635 192.062

311.915 228.716

33.909

31-12-2018

8.691

63.858

277.154

31-12-2019

7.243

85.606

267.904
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsom 4.0344.034
4.0344.034

Boekwaarde
 31-12-2019

AflossingenVerstrekkingenBoekwaarde
 1-1-2019

€€€€

Waarborgsom 4.034004.034
4.034004.034

 31-12-2018 31-12-2019
€€

3 Vorderingen

Ministerie van OCW 280.683282.194
Overige vorderingen 25.18387.751
Overige overlopende activa 26.75231.726

332.619401.670

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 280.683282.194

280.683282.194

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 9.92612.413
Gemeente huisvesting 8.02236.513
Te vorderen transitieverg. UWV 022.193
Overige vorderingen 7.23516.631

25.18387.751

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 26.75231.726

26.75231.726
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

4 Liquide middelen

Banktegoeden 1.980.6952.127.832
Overige 50165

1.980.7452.127.997

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 600.513741.428
Betaalrekening school 80.18283.869
Spaarrekening 1.300.0001.302.536

1.980.6952.127.832

Overige
Kruisposten 50165

50165
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2019

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo
 1-1-2019 

Algemene reserve 1.016.324039.904976.420

Bestemmingsreserves publiek (A)
Bestemmingsreserve ERD 180.000090.00090.000
Bestemmingsreserve extra gelden 156.4150156.4150

336.4150246.41590.000

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 170.036012.986157.049
Reserve fonds vereniging 673.3630-15.473688.836

843.3990-2.487845.885

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 1.179.8140243.928935.885

Eigen vermogen 2.196.1380283.8321.912.305

Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
 31-12-2019

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2019 

6 Voorzieningen

Personeel:
Langdurig zieken 000-54.390-55.2650109.655
Jubilea 55.8316.91262.7430-6.64513.37356.015
Spaarverlof 21.438021.43800021.438
Duurzame 
inzetbaarheid 8.15408.154-8.9430017.097

85.4236.91292.335-63.333-61.90913.373204.205

Overig:
Onderhoud 572.2980572.2980-59.044170.000461.341

572.2980572.2980-59.044170.000461.341

Voorzieningen 657.7206.912664.632-63.333-120.953183.373665.546

Langlopend deel > 1 jaar te verdelen als volgt:
Middellang < 5 jaar Lang > 5 jaar

Jubilea 16.278 39.553
Spaarverlof 21.438
Duurzame inzetbaarheid             8.154
Onderhoud             572.298
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

7 Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 11.8516.208
11.8516.208

Looptijd
>5 jaar

Looptijd
> 1 jaar 
< 5 jaar

Boek-
waarde
 31-12-

19

Vrijval 
inv. subs

2019

Boek-
waarde
 01-01-

19
€€€€€

Vooruitontv. inv.subs. gem. langl. 6.20806.208-2.5448.752
Vooruitontv. inv. subs. priv. langl. 000-3.0993.099

6.20806.208-5.64311.851
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

8 Kortlopende schulden

Crediteuren 25.87360.542
Belastingen en premies sociale verzekeringen 213.757202.192
Schulden terzake van pensioenen 55.90466.613
Overige kortlopende schulden 25.98514.411
Overlopende passiva 210.568198.827

532.087542.585

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 199.826190.004
Premies sociale verzekeringen -1.0300
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 14.96112.188

213.757202.192

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 25.98514.411

25.98514.411

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: subsidie zij-instromers 15.8335.833
Nog te betalen vakantiegeld 144.569160.076
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente 2.5442.544
Gemeente: buurtsportcoach 15.80216.748
Vooruitontvangen investeringssubsidies privaat 4180
Vooruitontvangen bedragen 31.40213.626

210.568198.827
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Ja Nee

Kenmerk datum EUR EUR

Zij-instroom 935842-1 okt-18 20.000 20.000

totaal 20.000 20.000

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

   

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Saldo                  

01-01 2019

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale lasten 

31-12-2019

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar

totaal 0 0 0 0 0

Toewijzing

Prestatie afgerond?

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo 

verslagjaar

EUR

0

 

Toewijzing 

Toewijzing

x
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Baten

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum 4.103.3024.006.7004.134.447
Vergoeding Materiële Instandhouding 859.115845.600866.105
Vergoeding PAB 735.427834.900887.659
Aanvullende bekostiging 00109.175
Niet-geoormerkte subsidies 238.578243.000250.749
Ontvangen doorbelasting Rijksbijdragen SWV 174.574187.600186.433

6.110.9966.117.8006.434.568

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 30.23135.80017.655
Gemeente: vrijval investeringssubsidies 2.5444.1002.544

32.77539.90020.199

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 12.20911.50014.476
Baten schoolfonds 94.88760.40087.453
Vrijval investeringssubsidie privaat 41803.517
Transitievergoeding UWV 0022.193
Baten levensloopregeling 18.88500
Vergoeding uitgeleend personeel 6.66006.919
Overige baten 39.06207.860

172.12071.900142.418

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 3.528.1215.027.2003.696.066
Sociale lasten 718.8340687.509
Pensioenlasten 476.0260575.794
Overige personele lasten 293.360188.800263.098
Uitkeringen (-/-) -24.1180-39.886

4.992.2225.216.0005.182.581

Lonen en salarissen
Salariskosten Raet 3.504.8814.726.2003.473.859
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 0261.0000
Salariskosten vervanging eigen rekening 0045.009
Salariskosten opname onbetaald verlof 00349
Salariskosten werkdrukvermindering OOP 00162.695
Salariskosten rugzak-leerling 002.956
Salariskosten ouderschapsverlof 23.24040.00011.200

3.528.1215.027.2003.696.066
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Sociale lasten
Sociale lasten 718.8340687.509

718.8340687.509

Pensioenlasten
Pensioenlasten 476.0260575.794

476.0260575.794

Overige personele lasten
Nascholing 36.81549.80053.428
Mutatie VU/EJU 1800
Kosten Arbo 10.33515.00012.732
Werkkosten via FA 22.12217.50022.855
Dotatie voorziening langdurig zieken 109.65500
Vrijval voorziening langdurig zieken 00-54.390
Onttrekking voorziening langdurg zieken 00-55.265
Dotatie voorziening jubilea 12.9675.00013.373
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid -1890-8.943
Bestuursondersteuning 13.85825.00055.367
Passend Onderwijs personeel extern 11.741021.273
Inhuur derden verv. eigen rekening 19.56720.00017.601
Overige personeelskosten 29.02016.50016.894
Ontwikkelen prof. werkomgeving (beleidsprogramma) 22.03240.00044.671
Begel. nieuwe organisatiestructuur (beleidsprogramma) 4.61900
Personele kosten contractbasis 8000123.502

293.360188.800263.098

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -24.1180-39.886

-24.1180-39.886

Personeelsbezetting

20182019
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 8,387,13
OP 54,9053,74
OOP 5,8413,42

69,1274,29
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WNT-verantwoording 2019 

De WNT is van toepassing op VPCBO Ichthus te Huizen

Het voor de vereniging/stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 €127.000,-.

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten.

Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.

Dit totaal van 6 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse B

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

alsmede degenen die op grand van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris

worden aangemerkt.

Gegevens 2019

Bedragen x € 1 E. Vos E.A.M. Kok H.W. Molenaar - Meijerink

Directeur Bestuurder Directeur Bestuurder Directeur Bestuurder

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 / 30-09 01-08 / 31-12 01-08 / 31-12

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte) 0,8 0,92 0,9

Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 58.802 € 30.028 € 27.581

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.122 € 5.599 € 5.176

Bezoldiging € 68.924 € 35.627 € 32.757

            

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 76.200 € 48.683 € 47.625

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

Totaal bezoldiging € 68.924 € 35.627 € 32.757

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 / 31- 12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 72.878

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.233

Bezoldiging € 85.111

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 97.600

Totaal bezoldiging 2018 € 85.111 € 0 € 0
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1d. Topfunctionarissen en alsmede degenen die op grond van 

hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

M. Rebel - Vos Voorzitter Raad van Toezicht

G.H. Van der Poel Vice-voorzitter Raad van Toezicht

E. van Tongeren - Domburg Lid Raad van Toezicht

G. Hansman Lid Raad van Toezicht

C.N. Breugem - van Os Lid Raad van Toezicht (per 01-09-2019)

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er 
geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten 144.696156.000156.409
Boekverlies desinvestering 19.765015.288

164.461156.000171.697

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 6.38806.484
Dotatie onderhoudsvoorziening 170.000170.000170.000
Onderhoud gebouw/installaties 53.74035.00056.370
Energie en water 72.66375.00083.548
Schoonmaakkosten 139.763148.200142.119
Heffingen 9.7218.0009.031
Tuinonderhoud 9.3479.5009.526
Bewaking en beveiliging 3.5912.0003.785
Overige huisvestingslasten 13.58623.00014.136

478.800470.700494.998

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 49.65555.40050.949
Accountantskosten 5.47505.445
Telefoonkosten 11.7546.00012.145
Overige administratie- en beheer 3630660

67.24761.40069.199

Overige
Contributies 9.09810.50012.056
Medezeggenschap 1.7063.0002.246
Verzekeringen 2.9364.0003.486
Portikosten / drukwerk 10.7107.00010.715
PR (beleidsprogramma) 13.26602.335
Lasten schoolfonds 93.50460.40074.468
Lief en leed 6.3032.0004.443
Overige uitgaven 17.33525.40030.731

154.858112.300140.481

Leermiddelen (PO)
OLP/Informatietechnologie 212.727195.700238.572
Kopieerkosten 17.19317.90017.810

229.920213.600256.382

Totaal Overige instellingslasten 452.025387.300466.061
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 2.5492.5002.958

2.5492.5002.958

Financiële lasten
Overige financiële lasten 6952.000973

6952.000973

Totaal financiële baten en lasten 1.8555001.985

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2019 2019 2018

Onderzoek jaarrekening 5.445 5.400 5.475

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 5.445 5.400 5.475
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie

Vorm 2019 zetel activiteiten Vermogen jaar 2019 BW

31-12-2019

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Unita Vereniging Hilversum 4 n.v.t. n.v.t. nee o nee

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

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten en contracten:
Het onderhoudscontract voor afvalverwijdering is afgesloten bij Renewi. De duur van de overeenkomst is 
24 maanden met ingangsdatum 1 januari 2016. Het contract wordt telkens stilzwijgend met een periode 
van 24 maanden verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk 6 maanden voor afloop, per aangetekend 
schrijven, te kennen geeft geen prijs te stellen op verdere verlenging. De facturatie bedraagt € 1.463,10  
(inclusief BTW) per kwartaal voor alle scholen van Ichthus Huizen. 

Voor het verzuimmanagement is een contract bij Perspectief afgesloten voor onbepaalde tijd, ingaande 1 
januari 2014. De kosten zijn € 5,25 (exclusief BTW) per medewerker per jaar en dit moet jaarlijks vooraf 
worden voldaan.

Met Chubb Excellence  is in mei 2015 een contract afgesloten voor de periode van 5 jaar voor het 
onderhoud van blusmiddelen en/of noodverlichting. De jaarlijkse verplichting is € 3.963,96 (incl. BTW).

Met Sharp is in april 2015 een onderhoudsovereenkomst afgesloten voor de periode van 60 maanden 
voor kopieerapparaten. De facturatie bedraagt € 3.698,97 (inclusief BTW) per kwartaal op basis van 
130.000 zwart/wit afdrukken per maand. Meerafdruk is op basis van nacalculatie.

Bij Tomin schoonmaakbedrijf te Hilversum is in mei 2014 een contract opgesteld 
schoonmaakwerkzaamheden voor de periode van 1 jaar, het huidige contract ingaande 1 september 
2018 en lopende tot en met 31 augustus 2019. Het maandelijkse bedrag wordt bovenschools voldaan en 
bedraagt   € 9.715,28 (incl. BTW) in totaal voor alle scholen van Ichthus. De overeenkomst is per 31-12-
2019 beëindigd.

Met FSO is een overeenkomst gesloten betreffende de schoonmaakwerkzaamheden. Dit contract gaat in 
op 1 januari 2020 en betreft een jaarcontract met een opzegtermijn van 3 maanden. Het bedrag wordt 
bovenschools voldaan en bedraagt   € 7.965,46 (incl. BTW) per 4 weken in totaal voor alle scholen van 
Ichthus. Overige werkzaamheden worden apart gefactureerd op basis van afgesproken bedragen.

Er is een 7e aanvulling op de huurovereenkomst afgesloten met Kerkelijk Centrum 't Visnet voor de huur 
van het bestuurscentrum. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 
2019 en lopende tot en met 31 december 2019. Het huurbedrag incl. servicekosten bedraagt € 
14.135,96 (inclusief BTW) per jaar. De huurprijs zal per 1 juli 2019 worden aangepast op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met CKO De Ark B.V.voor een lokaal in basisschool 
De Ark op basis van 4 dagen per week, welke met ingang van 01/01/2018 5 dagen per week is 
geworden, tevens wordt er per 01/01/18 ook 2 dagen gebruik gemaakt van de bovenverdieping.  De 
overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op 1 september 2017. Bij schriftelijk akkoord 
van beide partijen kan deze overeenkomst tussentijds worden verbroken. De prijs voor dit medegebruik 
bedraagt € 6.887,62 (inclusief BTW) per jaar.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met Stichting Kinderopvang Huizen voor een lokaal 
in de Van den Brugghenschool op basis van 1-3 dagen per week. De overeenkomst is aangegaan voor de 
duur van 1 jaar, ingaande op 1 oktober 2014. Tot 1 maart 2015 was er sprake van een huurvrije periode. 
Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij de overeenkomst door één van 
de partijen bij aangetekende brief is opgezegd. De prijs voor dit medegebruik bedraagt € 5.223,40 
(inclusief BTW) per jaar.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met Regionaal Instituut voor Dyslexie te Almere 
voor een lokaal in PCBS Rehoboth op basis van 1 dag per week. De overeenkomst is aangegaan voor de 
duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2019. Er is een mogelijkheid tot verlenging, bij beide goedkeuring 
en mogelijkheid. De prijs voor dit medegebruik bedraagt € 300,- (inclusief BTW) per jaar.

Er is een overeenkomst voor medegebruik afgesloten met Stichting Kinderopvang Huizen voor een 
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lokaal, gang, toilet en daaraan grenzende speelplein in  PCBS Rehoboth op basis van 3 dagen per week. 
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 oktober 2018. Tot 1 augustus 
2019 was er sprake van een huurvrije periode. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend met 1 jaar 
verlengd, tenzij de overeenkomst door één van de partijen bij aangetekende brief is opgezegd. De prijs 
voor dit medegebruik bedraagt € 3.097,99 (inclusief BTW) per jaar.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Corona
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de VPCBO Ichthus, 
Huizen betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft 
impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment 
wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, 
omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt 
doorbetaald.
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B12  STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € 283.832 als volgt over de reserves.
2019

€

Resultaat algemene reserve 39.904

Resultaat bestemmingsreserve ERD 90.000
Resultaat bestemmingsreserve extra gelden 156.415
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) 246.415
Resultaat reserve schoolfonds 12.986
Resultaat reserve fonds vereniging -15.473
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) -2.487
Resultaat bestemmingsreserve  (A+B) 243.928

Resultaat Eigen vermogen 283.832
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Ondertekening jaarverslag

 
Opgesteld door het bestuur te Huizen op ……………………… 2020. 
 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
 
……………………      ………………………. 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
 
…………………..      …………………………… 
 
 
 
Vastgesteld op ………….……………2020 door de ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   …………………………. 
 
 
 
 
……………………………   …………………………….. 
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5


