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1. Besturing
Missie
Wij geven waarde(n)vol onderwijs waardoor kinderen goed worden toegerust om in een sterk
veranderende maatschappij betekenis te geven aan de wereld om hen heen. Door te onderzoeken en
samen te leren, blijven we ons onderwijs en onze scholen vernieuwen.
Visie
Wij creëren in samenwerking met de onderwijsteams, kinderen en ouders een krachtige leeromgeving
waarbij kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. ‘Kijken’ naar kinderen, herkennen
en ontwikkelen van talenten, staat in ons onderwijs centraal.
Kernwaarden
Onze 4 kernwaarden zijn vertrouwen, verbinden, versterken en vernieuwen. Deze vier kernwaarden
versterken elkaar en kenmerken ons onderwijs al sinds de oprichting van onze scholen.

Instellingsgegevens
Onder het bevoegd gezag van het bestuur van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren
SCBOLL (bestuursnummer 27067), vallen de onderstaande scholen:
School

Brin

Adres

Leerlingen 1-102020
100

Directeur

7242 KH

150

M. Hebbink

7241 KR

118

E. van den Berg
Wrnd. (adjunct)

Prins Willem
Alexander
(PWA)
De Rank

05QJ

Verwoldseweg 18, 7245 AH
Laren

07IY

Prins Hendrik
(PH)

08UW

Curieplein 21,
Lochem
Zutphenseweg 6,
Lochem

M. van den Berg

De stichting is gevestigd: Curieplein 21, 7242 KH Lochem
Website: www.scboll.nl
Email: bestuur@scboll.nl
KvK: 8077156
Aantal scholen: 3

Naleving branchecode
In 2020 is de stichting overgegaan van een z.g. ‘one tier’ naar een ‘two tier’ model op het gebied van
toezicht. In 2018 is een proces hiertoe ingezet en dit heeft geleid tot ondertekening van de gewijzigde
statuten in juli 2020. Daarmee is het toezichthoudend bestuur overgegaan in een Raad van Toezicht
(RvT). In 2020 zijn tijdens de RvT-vergadering van 29 juni meerdere documenten vastgesteld:
Handboek Toezichtkader; beoordelingskader DB; werkstructuur RvT; Bestuursreglement en
Managementstatuut. In deze laatste drie documenten wordt o.m. geregeld hoe de interne
verantwoording is geregeld.
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De samenstelling van het toezichthoudend bestuur -en later Raad van Toezicht- van SCBOLL was:
Voorzitter:
Secretaris:
Lid:
Lid:

dhr. F. Spekreijse (tot 1 november 2020)
mw. ten Hooven
dhr. Drs. J. Bakker (tot 6 december 2020)
dhr. J. Fikken

In 2020 was de directeur bestuurder mevr. drs. J.J.S. Huijsmans.

Code goed bestuur
Vanaf de omzetting van de verenigingsstructuur naar stichtingsstructuur in 2017, is er gewerkt volgens
de Code Goed Bestuur uit 2010 en 2017.
De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft op 19 november 2020 de nieuwe Code Goed
Bestuur in het primair onderwijs vastgesteld. De code treedt per 1 januari 2021 in werking. Vanaf die
datum zullen we ons inspannen hieraan te voldoen.
Verslag RvT
Het verslag van de RvT is te vinden onder A2.

Interne organisatiestructuur
In onderstaand organogram wordt de structuur van de stichting weergegeven.

Toezichthoudend bestuur/RvT
SCBOLL

Directeur bestuurder

Schooldirectie
De Rank

Schooldirectie
PWA

Schooldirectie
Prins Hendrik

Schoolmanagement
In 2020 bestond het directieteam uit:
De Rank: Marianne Hebbink, directeur.
Prins Willem Alexander: Martine van den Berg, directeur
Prins Hendrik: Esther van den Berg, waarnemend directeur
De directeur bestuurder en de schooldirecteuren komen minimaal eenmaal per maand bij elkaar voor
een directieberaad waarin besluitvorming en afstemming plaatsvindt.
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Medezeggenschap: GMR en MR
SCBOLL heeft een GMR, die bestaat uit een personeels- en een oudergeleding, in totaal 6 personen.
De GMR kwam in 2020 vijf keer bij elkaar waarvan een aantal keren digitaal vanwege corona. De
begroting, de jaarrekening, de werkdrukverlichtende maatregelen, kwartaalrapportages, regionale
samenwerkingen en nieuw beleid, waren de onderwerpen die op de agenda stonden. De agenda werd
voorbereid door de bestuurder in overleg met de voorzitter. In 2020 zijn de reglementen van de GMR
en de MR geëvalueerd en bijgesteld, in juni 2020 werden de nieuwe reglementen vastgesteld en
ondertekend. In september 2020 werd een medezeggenschapsstatuut vastgesteld. Deze nieuwe
reglementen hebben ook geleid tot een stichtingsbreed gesprek over het functioneren van GMR en
MR (‘GMR on stage’). De conclusie hiervan is dat de onderwerpen die de scholen aangaan zoveel
mogelijk op schoolniveau -dus in de MR- worden besproken en dat de GMR alleen de bovenschoolse
zaken bespreekt.

De Medezeggenschapsraad op de scholen
De drie scholen werken met een MR die bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Alle
aangelegenheden die de school betreffen worden in dit overleg besproken. De belangrijkste thema’s
in 2020 voor de MR-en waren de coronamaatregelen, formatie, groepsindeling, jaarplan, jaarverslag,
financiën, roosters en de nieuwbouw in Laren.

Samenwerkingsverband
De stichting is aangesloten bij het Samenwerkingsverband IJssel Berkel.

Verbonden partijen
De stichting kent geen verbonden partijen.
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2. Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar: covid 19 en het onderwijs
Waar we ambitieus en sterk waren begonnen aan het nieuwe schooljaar en met deels een nieuw
directieteam, ging het tempo eruit vanaf het moment dat de scholen in maart dicht gingen. Gelukkig
waren de ICT-voorzieningen goed op orde, de leraren goed toegerust en kon het thuisonderwijs op
een degelijke wijze door de leraren worden vormgegeven. Ouders hebben het onderwijs van alle drie
de scholen in deze periode, herhaaldelijk positief gewaardeerd. De eerste lockdown hebben we
daarmee goed doorstaan. Tijdens de lockdown werd er op de scholen de noodopvang geregeld voor
kinderen van ouders met vitale beroepen. Dat viel niet mee. Immers, alle leraren waren dagelijks
verantwoordelijk voor het onderwijs aan de eigen groep en gaven onderwijs vanuit huis. In de
tussentijd waren drie naar de centrale invalpool van PON gedetacheerde collega’s ‘op de bank’ terecht
gekomen omdat de scholen waren gesloten. De opvanggroep werd daarom bemenst door deze drie
collega’s aangevuld met de leerkrachtondersteuner. De kinderopvangorganisaties hielpen ook mee
door de kinderen die op de BSO kwamen ook overdag op te vangen. Door het bemensen van de
opvanggroep door de PON-collega’s kon het afstandsonderwijs dagelijks voor alle groepen van de drie
scholen doorgaan.
Vanaf mei -toen de scholen weer opengingen- was het zoeken naar veiligheid en continuïteit. In het
directieberaad is een coronaprotocol vastgesteld naast veiligheidsregels zoals geen externen in de
school tijdens lestijden. Op geen enkele van de drie scholen was sprake van corona-besmettingen,
iedereen hield zich goed aan de afspraken: geen externen in de school, geen ouders, direct na
schooltijd naar huis of naar de BSO. Zwemles ging niet door en gymles was ook afgelast gedurende
een periode. Dilemma’s waren er aan het einde van het schooljaar. De feestjes die traditiegetrouw
werden gevierd, zijn niet doorgegaan. Geen schoolreisjes, geen kamp voor groep 8 geen
‘uitzwaaifeest’. Alle scholen hebben zonder verdere ‘coronaschade’ de zomervakantie gehaald.
In het onderwijs werd na de lockdown de stand op gemaakt met betrekking tot ‘achterstanden’. Dit
viel goed op te vangen met de inhaal- en ondersteuningssubsidie. Dagelijks waren er een aantal uren
lessen met instructiemomenten voor de ouders. En de ouders hadden flink werk gemaakt van de
opdrachten die de leraren hadden gemaakt. De groepsspecifieke eindtoetsen lieten zien dat de
onderwijsresultaten niet substantieel achterliepen. Desondanks is de (eerste tranche van de)
achterstandensubsidie aangevraagd en toegekend. De IB’ers maakten daarvoor na de zomervakantie
een programma toegespitst op individuele leerlingen.
Uiteraard is er de groep kwetsbare kinderen die om meerdere redenen door de thuissituatie geen
optimaal onderwijs kregen. En ook waren er kinderen waarbij extra aandacht nodig was. De
directeuren en de IB’ers hadden regulier overleg -ook met de gezinscoaches van het CJG ’t Baken in
Lochem- om te bepalen wat de beste hulp was om deze kinderen te ondersteunen.
Na de zomervakantie zijn de scholen gestart met nog een keer de stand opmaken van de prestaties
van de leerlingen. Op basis daarvan zijn (leer-)lijnen uitgezet w.o. ten behoeve van de
achterstandensubsidie. In het najaar is redelijk regulier onderwijs ‘gedraaid’ tot aan de lockdown in
december.
Vanaf september ‘druppelden’ de coronabesmettingen de scholen binnen. SCBOLL had via PON de
mogelijkheid tot testen met voorrang voor leraren. Een tweetal leraren kreeg corona waarvan een
leraar een langdurig herstel nodig had en een invaller vanuit PON langdurig de leraar verving. Landelijk
werden de regels aangescherpt ten aanzien van het ‘snotneuzenbeleid’ waardoor de scholen iets
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strenger konden zijn ten aanzien van het naar huis sturen van de kinderen. Het najaar verliep
betrekkelijk rustig maar tegen november nam het aantal testen van leraren toe tot begin december de
scholen opnieuw in een lockdown gingen en thuisonderwijs werd verzorgd.
Terugkijkend op 2020 was de impact van de lockdown op het welzijn van kinderen groot door het
gebrek aan sociale contacten en soms een gespannen thuissituatie. Het afstandsonderwijs kon goed
worden verzorgd dankzij de in de afgelopen jaren gedane investeringen in ICT-materiaal en de
daarmee samenhangede professionalisering van leraren. Rond de zomervakantie werd in het
onderwijs vastgesteld hoe de individuele onderwijsresultaten van de kinderen waren en daar werden
programma’s op aangepast. De detacheringsinkomsten van de leraren die bij PON werkten waren niet
dekkend omdat de scholen dicht waren. In de loop van het kalenderjaar konden we dit redelijk
financieel opvangen. In het najaar nam het aantal besmettingen van kinderen en ouders toe, maar viel
in de scholen door de strenge regels te blijven hanteren, het aantal besmettingen mee.

Onderwijsprestaties: opbrengstgericht werken en nieuwe ambitieniveaus geformuleerd
In 2018 werden alle drie de scholen van SCBOLL bezocht door de Onderwijsinspectie. De Rank en de
Prins Hendrikschool kregen een regulier verificatieonderzoek, de Prins Willem Alexanderschool kreeg
een themaonderzoek ‘rekenen’. Bovenschools werd SCBOLL getoetst vanuit het nieuwe toezichtkader
uit 2015 waarbij getoetst werd of er bovenschools een kwaliteitszorgsysteem was ingericht. De
onderwijsinspectie heeft in 2018 geconcludeerd dat er bovenschools nog geen kwaliteitssysteem
aanwezig was. Derhalve heeft SCBOLL een verbeteropdracht gekregen op dit punt. Deze
verbeteropdracht is in juli 2019 getoetst en voldoende bevonden. Daarmee is in 2019 een belangrijk
proces afgerond op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen SCBOLL. In juni van 2019
is er in het directie-overleg besloten dat op alle drie de scholen dezelfde wijze van werken wordt
ingevoerd op het gebied van kwaliteitszorg. Dat houdt in dat leraren op alle drie de scholen
opbrengstgericht gaan werken. In 2020 is deze ontwikkeling doorgezet en is om dit te ondersteunen
het besluit genomen te gaan werken met het leerlingvolgsysteem van Cito dat het analyseren van de
prestaties voor leraren eenvoudiger maakt.
De opbrengsten taal en rekenen van de drie scholen liggen rondom het landelijk gemiddelde bij de
CITO- toetsen en bij de eindtoets groep 8. De Prins Willem Alexanderschool en de Prins Hendrikschool
hebben al eerder de IEP-eindtoets ingezet. School de Rank heeft in 2018 de IEP-eindtoets ingezet
waardoor vanaf 2018 voor de resultaten voor de eindtoets voor de drie scholen dezelfde norm wordt
gebruikt.
In 2020 zijn deze lijnen doorgezet. Per school zijn de nieuwe ambitieniveaus geformuleerd in relatie
tot de populatie kinderen en hun achtergrond.

Resultaten eindtoets
Door corona verliep het schooljaar anders dan gepland. De midden-toetsen in januari werden wel
afgenomen maar de eindtoetsen niet. Daarom is onderstaand schema niet aan te vullen voor 2020.
Vanaf 2020 worden de prestaties van de scholen afgemeten aan de referentieniveaus en daarmee is
dit de laatste keer dat de resultaten van het onderwijs in termen van de eindtoets kunnen worden
gepresenteerd. In onderstaand schema de resultaten van de Citotoets in honderdtallen en de
resultaten van de IEP toets in tientallen.
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Resultaten eindtoets
2016
PWA
536.4
SDR
532,70
PH
87
*Niet afgenomen als gevolg van corona

2017
81
536,70
81

2018
76,4
84,8
83,7

2019
81,1
85,8
88,7

2020*
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Uitstroom voortgezet onderwijs
Doordat de eindtoetsen niet werden afgenomen, was er geen validering van het uitstroomadvies
voortgezet onderwijs mogelijk zoals alle andere jaren. Vanuit het ministerie kregen de scholen de
opdracht om ‘kansrijk te adviseren’ dat wil zeggen het advies niet naar beneden bij te stellen maar
juist op kansen gericht te formuleren. De uitstroom naar het VO in 2020 staat hieronder vermeld.

Jaartal 2000
Pr. Onderw.
VMBO
VMBO/Havo
Havo/Vwo
Vwo

De Rank
16
17
0
1
1
2
5
2
3
1
4
1

18
1
9
1
5
0

19
0
1
5
1
1

20
0
4
10
3
4

PH
16
1
8
7
6
8

17
0
4
13
6
0

18
0
7
4
10
3

19
0
5
3
6
2

20
0
8
7
7
4

PWA
16
0
6
7
0
2

17
0
10
4
0
3

18
1
2
3
9
0

19
2
4
4
8
3

Kwaliteitszorg
Over de resultaten van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs in meer brede zin, wordt
verantwoording afgelegd aan de ouders, de GMR, de RvT en aan de overheid via de Inspectie van het
onderwijs. Iedere school heeft in een jaarplan voor het schooljaar 2019-2020 de beleidsvoornemens
concreet uitgewerkt, gebaseerd op het schoolplan 2019-2023. Daarbij is rekening gehouden met de
evaluaties en resultaten uit voorgaande jaren op het gebied van onderwijsontwikkelingen en
opbrengsten.
Over het schooljaar 2019-2020 is door iedere school een onderwijskundig jaarverslag geschreven. De
jaarresultaten op het gebied van onderwijs zijn verwerkt in bestuursrapportages die tweemaal per jaar
worden voorgelegd aan het toezichthoudend bestuur/RvT.
De schoolgidsen voldoen aan de normen van de Wet op het Primair Onderwijs.
Tijdens directieberaden en bilaterale gesprekken hebben de directeuren met de bestuurder de
voortgang van de schoolontwikkeling en de onderwijsopbrengsten besproken.

Onderwijskundig profiel
De drie scholen hebben elk een eigen onderwijskundig profiel dat steeds in ontwikkeling is.
De Prins Willem Alexanderschool ontwikkelt zich als een groene school en dat is te zien aan het
schoolplein en ook zijn in het curriculum specifieke elementen opgenomen boerderijschool die met dit
profiel samenhangen.
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De Rank is een Daltonschool in ontwikkeling. De school ontwikkelt zich stapsgewijs naar het moment
van certificering.
De Prins Hendrikschool profileert zich als een ‘Vierkeerwijzerschool’ waarbij het accent ligt op de acht
intelligenties en het (wereld)burgerschap.
SCBOLL vindt bewegingsonderwijs belangrijk. Bewegend leren heeft de aandacht en krijgt steeds meer
een plek in het onderwijs. Ook vindt SCBOLL de gezonde school belangrijk. Op alle scholen worden
hiertoe activiteiten ondernomen waaronder met fruit.

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid
De scholen van SCBOLL hebben geen specifiek toelatingsbeleid. Alle kinderen waarvan de ouders de
normen en waarden van onze identiteit onderschrijven, zijn welkom op onze scholen. Een
toelatingsbeleid zou kunnen zijn dat het schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangeeft waar de scholen
goed in zijn -en dus ook niet goed in zijn- als het gaat om zorg voor leerlingen.

Onderwijskundige en programmatische zaken
In schooljaar 2020 werden nieuwe vakken verplicht in het curriculum van de scholen. Het gaat om
burgerschap en techniek. Deze vakken waren op alle drie de scholen van SCBOLL al in het curriculum
opgenomen. De scholen van SCBOLL zijn aangesloten bij het Convenant ‘Meer muziek in de klas’. Dat
was ook al in schooljaar 2019 – 2020 het geval. De uitvoering van deze activiteiten werden opgeschort
door de sluiting van de scholen vanwege Covid 19. Ook voor schooljaar 2020-2021 werden afspraken
gemaakt voor ‘Meer muziek in de Klas’. Ook de bezoeken aan het technieklokaal konden vanwege
corona geen doorgang vinden.

Onderzoek & ontwikkeling
In 2018 is besloten dat de teams van de scholen van SCBOLL, datagericht werken. Dat houdt in dat
resultaten van leerlingen en groepen systematisch en methodisch worden geanalyseerd. De
uitkomsten van deze analyses worden met de Intern Begeleider besproken in de teams. Deze analyses
en besprekingen leiden tot een verbeteraanpak voor de groep als geheel of voor de leerling. Om dit
proces te ondersteunen is -naast ons reguliere leerlingvolgsysteem Parnassys- het Cito Volg Systeem
aangeschaft. Het Cito Volg Systeem is minder arbeidsintensief voor leraren en genereert analyses
waar dat bij andere systemen handmatig moet gebeuren.
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3. Toekomstige ontwikkelingen
Onderwijs
Het afstandsonderwijs, vanwege de lockdown, heeft geleid tot een versnelling van het proces van
digitalisering van het onderwijs. Vooralsnog is het niet zeker dat er nooit meer een lockdown zal
komen. Daarnaast is het interessant om te evalueren welke vorm van digitalisering past bij onze
scholen. Naast de digitalisering is de leerkracht nog sterker in de rol van ‘regisseur’ komen te staan.
Ook deze ontwikkeling willen we versterken. Daarnaast verwachten we dat het werken met
weektaken voor leerlingen -en dus meer zelfstandigheid- een grotere plaats zal krijgen in het
onderwijs op de drie scholen. Ook zal de bemensing rondom het leerproces in de scholen veranderen.
Het lerarentekort zal ertoe leiden dat meer en meer met onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuners zal worden gewerkt. Ook dat leidt tot een andere inrichting van het
onderwijs. Verder worden scholen in de toekomst door de inspectie steeds meer beoordeeld op de
referentieniveaus waarbij de school gemiddeld over alle jaren een voldoende moet scoren.
Onderzoek
Het datagericht werken ontwikkelt zich stapsgewijs naar leerkrachtgericht werken. Naast de dataanalyse staat het professioneel handelen en de mogelijkheden en/of beperkingen van de leerkracht
ook centraal. Dit proces vraagt tijd en moet worden bezien vanuit het ontwikkelen van een
professionele leergemeenschap binnen de scholen.

Kwaliteitszorg
Het doel is om in deze strategische beleidsperiode door te ontwikkelen naar een systeem van
horizontale verantwoording. Zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van bestuur en
toezicht. In 2018 is een bovenschools systeem van kwaliteitszorg ontwikkeld, ingevoerd en
goedgekeurd bij het inspectie-onderzoek. Daarmee is een PDCA-systeem gerealiseerd waarmee met
transparantie een beeld kan worden verkregen over de stand van zaken met betrekking tot het
onderwijs en verbetervoorstellen te formuleren. De logische vervolgstap is input genereren om te
ontwikkelen. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met partners die net zo fanatiek bezig zijn met
de kwaliteit van onderwijs door te ontwikkelen.

Personeel
Waar nog recent zorgen bestonden over de krimp in het leerlingenaantal in relatie tot overformatie is
dat beeld volledig omgedraaid. Door de extra baten ten behoeve van het wegwerken van eventuele
achterstanden door corona in combinatie met het lerarentekort, is er juist de zorg ontstaan of er
voldoende menskracht te vinden is naar de toekomst toe. SCBOLL zal ervoor moeten zorgen een
aantrekkelijk werkgever te zijn en hiervoor beleid moeten ontwikkelen.
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Huisvesting
De Prins Willem Alexanderschool zal zeer waarschijnlijk in 2022 of 2023 een nieuw gebouw kunnen
betrekken. De aanloopfase naar de nieuwbouw is begonnen. De wens is dat de Prins Willem
Alexanderschool een herkenbare school wordt in het nieuwe gebouw. De Prins Hendrikschool zal in de
zomer van 2021 op een andere plek gehuisvest worden in het gebouw De Garve zodanig dat er sprake
kan zijn van meer herkenbaarheid en het gevoel een school te zijn. Het gebouw van de Rank bestaat
40 jaar en in overleg met de gemeente en met Stichting Poolsterscholen (in verband met school de
Vennegotte), zal een besluit moeten worden genomen over het verduurzamen van het gebouw of
nieuwbouw.
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4. Omgeving
Afhandeling van klachten
SCBOLL heeft een klachtenprocedure; deze wordt beschreven in de schoolgidsen van iedere school en
staat ook op de website.
De klachtenregeling kent 3 niveaus.
1. Intern; de klacht wordt gehoord door de leerkracht, de IB’ er of de directeur. De klacht kan
worden geëscaleerd naar de bestuurder.
2. Externe vertrouwenspersoon; deze onafhankelijke persoon zoekt samen met de betrokkenen
naar een oplossing. De externe vertrouwenspersoon van SCBOLL werkt eveneens voor het
Staring College en de Poolsterscholen in Lochem.
3. De klachtencommissie; de stichting is aangesloten bij de onderwijsgeschillencommissie.
In 2020 zijn er geen klachten ingediend.
Het verslag van de externe vertrouwenspersonen over 2020 geeft geen klachten of signalen weer
waardoor een aanpassing van beleid noodzakelijk is.

Internationalisering
SCBOLL heeft geen beleid op het gebied van internationalisering en er is ook geen voornemen om
hiervoor beleid te ontwikkelen. Wel is er extra aandacht in het onderwijs voor anderstalige kinderen,
NT2. Ook nemen de scholen deel aan lokale projecten op het gebied van ontwikkelingswerk. Dit heeft
een incidenteel karakter.
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5. Maatschappelijke thema’s
Strategisch personeelsbeleid
In 2019 is er beleid ontwikkeld ‘De scholen toekomstbestendig maken’ waarin een lange termijn
doorrekening is gemaakt voor formatie in relatie tot leerlingaantallen. Daaruit is een kwantitatieve
norm ontstaan voor de groepsindeling. Op basis van deze norm kon een lange termijn
personeelsplanning worden geformuleerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de populatie van twee
van de drie scholen groeit en is deze planning -die gebaseerd was op krimp- alweer achterhaald. Het
lerarentekort in de regio is voelbaar.
Passend onderwijs
De scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband IJssel – Berkel. De leraren worden in de
dagelijkse praktijk ondersteund door de intern begeleider van de school die indien nodig kan
terugvallen op de hulp van deskundigen uit het samenwerkingsverband. Er is regulier overleg op kind-,
groeps- en schoolniveau over onderwijs en ondersteuning. In 2020 zijn de gelden van het
Samenwerkingsverband IJssel - Berkel voornamelijk ingezet voor ondersteuning van de leerkrachten
door de intern begeleider, voor het aanschaffen van specifieke lesmaterialen voor extra
arrangementen om kinderen te ondersteunen en voor extra professionalisering. In 2020 is een tweetal
leraren gestart met het ontwikkelen van specifiek beleid op het gebied van hoog- en
meerbegaafdheid.

Werkdrukgelden
Al in 2019 is ervoor gekozen de werkdrukgelden op de scholen op te nemen in de formatie. De
medezeggenschapsraden hebben in 2019 hiermee ingestemd. Jaarlijks wordt dit besluit opnieuw aan
de teams voorgelegd. In 2020 is de besteding op dezelfde manier gegaan. De verdeling van de gelden
is als volgt.
werkdrukmiddelen (kalenderjaar)
05QJ (619-517) Prins Willem Alexander School
07IY (619-518) De Rank
08UW (619-519) Prins Hendrik
Totaal

05QJ
07IY
08UW

2020
€ 18.233
€ 36.092
€ 33.969
€ 90.315

Prestatieboxgelden
Deze baten ten bedrage va 75.000 euro zijn in 2020 ingezet t.b.v. professionalisering van de
leerkrachten. In de jaarplannen van de scholen worden de geplande professionaliseringsactiviteiten
uitgewerkt. De activiteiten over 2020 bouwen verder op de ingezette lijn uit 2019. Deze betreft:
1. Uitbreiden vaardigheden van de leraren op het gebied van Dalton en Vierkeerwijzer;
2. Uitbreiden vaardigheden op het gebied van opbrengstgericht werken;
3. Uitbreiden vaardigheden voor leraren op het gebied van digitaal onderwijs (Snappet);
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze scholen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kinderen die aan ons zijn
toevertrouwd te leren zorgvuldig om te gaan met de natuur en onze omgeving. Daarom moeten we
zelf het goede voorbeeld geven. In de scholen is daarom aandacht voor duurzaamheid, afvalscheiding,
zuinig omgaan met energie, gezonde voeding. In de lessen en activiteiten wordt ook extra aandacht
gegeven aan zorg voor onze medemens.

Inkoopbeleid
De stichting heeft inkoopbeleid opgesteld, in werking sinds 7 juni 2018 en geactualiseerd in november
2019, in maart 2020 en december 2020.

Beleid uitkeringen bij ontslag
De stichting heeft geen beleid op het gebied van ontslagvergoedingen. In 2020 is er een
ontslagvergoeding toegekend.

Horizontale verantwoording
De scholen kennen een ouderraad en een MR waaraan verantwoording wordt afgelegd. Bovenschools
is er een GMR en een RvT. De stichting is aangesloten bij het Samenwerkingsverband IJssel Berkel en
legt verantwoording aan hen af over de ingezette middelen t.b.v. passend onderwijs. Alle scholen
kennen open dagen, ouderavonden, 10 minuten gesprekken en informatieavonden. Alle scholen
hebben een nieuwsbrief en een website. In 2020 kwam het accent te liggen op digitale communicatie.
Wachtgeld PO
In 2020 is een ontslaguitkering toegekend waarbij recht op wachtgeld is ontstaan.

Politieke overheidsprioriteit en/of maatschappelijke impact
Zaken van deze orde van grootte hebben binnen SCBOLL niet gespeeld.

Onderwijsachterstanden
Er zijn geen bijzondere onderwijsachterstanden anders dan die via de middelen van het
Samenwerkingsverband ten behoeve van passend onderwijs en het achterstandenbeleid van het
kabinet inzake corona, kunnen worden ondersteund.
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6. Bedrijfsvoering
Leerlingenaantallen
Er was sprake van krimp in leerlingaantallen in de regio en dat heeft effect gehad op het
leerlingenaantal van SCBOLL. De oktobertelling liet in 2020 een kleine stijging zien van 5 leerlingen, in
het vierde kwartaal zette deze stijging zich door. De voorspelde krimp in de kern Lochem is zo’n 11%
tussen 2017 en 2024. Kijkend naar de daling van onze leerlingenaantallen, is dat voor SCBOLL in deze
periode 11,5%. De ingrijpende krimp ligt daarmee achter ons. De inschrijvingen van leerlingen voor
schooljaar 2020-2021 laten een stijging zien die in ieder geval voor minimaal acht jaar redelijk
bestendig kan worden geacht. In het najaar van 2020 zijn er prognoses opgemaakt voor de Prins
Willem Alexanderschool in Laren. Deze laten een groei zien naar 132 leerlingen in 2024.
Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober
Lln
PWA
Rank
PH
Totaal

2009
89
235
170
494

2010
89
235
154
478

2011
75
214
152
441

2012
73
202
150
425

2013
89
196
161
446

2014
87
187
163
437

2015
75
184
161
420

2016
75
178
164
417

2017
70
167
163
400

2018
70
154
153
377

2019
86
148
129
363

2020
100
150
118
368

HRM
In 2017 is begonnen met een inhaalslag op het gebied van HRM-beleid. De functiemix,
verzuimprotocol en beleid, een nieuwe ARBO-dienstverlener, de gesprekkencyclus, de introductie van
het softwareprogramma Mooi! voor het ondersteunen van de leraren bij de herregistratie voor het
lerarenregister en de actualisering taakbeleid zijn de onderwerpen die zijn ontwikkeld en in
besluitvorming gebracht.
De functiemixverplichting is inmiddels afgeschaft maar binnen SCBOLL is afgesproken de
doelstellingen ten aanzien van een aantal expertfuncties door te zetten. Een aantal vacatures voor L11
functies is in 2018 en 2019 vervuld waardoor een aantal leerkrachten loopbaanstappen konden
zetten.
In 2018 is het taakbeleid met instemming van de GMR omgezet naar een ‘overlegmodel’ waarbij de
strikte percentages op het gebied van les- en andere taken zijn losgelaten. Dat kwam goed uit toen in
de CAO (miv september 2018) een andere procedure werd afgesproken voor de planning van het
werk.
In 2019 hebben de lerarenteams zelf voor het eerst het arbeidsverdelingsplan gemaakt voor hun
werkinzet voor schooljaar 2019-2020.
In het najaar van 2019 is een strategische personeelsplanning gemaakt over de periode tot 2027.
In 2020 is op basis van de nieuwe prognoses een bijstelling gemaakt van de strategische
personeelsbehoefte. In 2020 is het nieuwe beleid voor de gesprekkencyclus vastgesteld.

Verzuim en begeleiding
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In 2020 was het kortdurend verzuim ongeveer 3% en dat is vergelijkbaar met het percentage in de
sector. Het langdurige verzuim was ongeveer 10% en werd grotendeels veroorzaakt door niet werk
gerelateerd verzuim. Met ingang van 2021 treden twee langdurig zieken uit dienst.
In 2020 is er gestart met een nieuwe arbodienst. Het doel is om in 2021 een preventie- en
vitaliteitsbeleid te ontwikkelen.

Huisvesting
In 2017 heeft de Prins Hendrikschool een nieuw gebouw betrokken. Begin 2019 is er een meerjarig
onderhoudsplan opgemaakt. Voor de PH-school is samen met de koepelorganisatie van de andere
bewoner van dit gebouw -Stichting Poolsterscholen- een Verenging van Eigenaren opgericht. Binnen
deze VVE worden de beslissingen genomen over onderhoud. In 2020 is het gesprek gevoerd over de
huisvesting van de Prins Hendrikschool binnen gebouw de Garve. Het team en de ouders zijn
ongelukkig met de positionering van de school in dit gebouw (verspreid). Samen met de
vertegenwoordigers van Poolster scholen is gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om tot een meer
geconcentreerde plek te komen in de school. In 2021 vindt hierover besluitvorming plaats.
In 2018 is in samenwerking met de gemeente Lochem het traject begonnen voor de nieuwbouw van
de PWA-school in Laren, samen met Stichting Poolsterscholen en Bartimeus, afdeling onderwijs. Er
wordt een meer scholen gebouw gebouwd voor de scholen van deze drie schoolbesturen. Ten aanzien
van het onderhoud van het oude gebouw voor de Prins Willem Alexanderschool, is in 2020 gekozen
voor ‘wind en waterdicht houden’. Over het nieuwbouwtraject vindt nog steeds een gesprek plaats
met betrekking tot de groei van de Prins Willem Alexanderschool en het door de gemeente(-raad)
beschikbaar te stellen bouwbudget. Inmiddels is uit prognoses gebleken dat de Prins Willem
Alexanderschool in 2024 al doorgroeit naar 132 leerlingen en dit betekent opnieuw een herijking van
de geraamde vierkante meters en dus ook een herijking van het budget.
In 2021 wordt voor school de Rank een nieuw MJOP opgesteld ten behoeve van het onderhoud maar
ook ten behoeve van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Lochem. Het gebouw van De
Rank was in 2020 40 jaar oud.

Schoolmaterialen en ICT
SCBOLL is voor schoolmaterialen sinds 2019 aangesloten bij een landelijk contract van de Onderwijs
Inkoop Groep en voor leermiddelen bij de Rolfgroep. Voor ICT werd met ingang van maart 2019 een
nieuw, school breed contract afgesloten met Heutink. Ook wordt bij Heutink aangepaste
dienstverlening afgenomen: de geleverde diensten werden in 2019 op maat gemaakt voor kleine
scholen.
Begin 2020 is vastgesteld dat de inhaalslag voor digitaal onderwijs van de afgelopen jaren is afgerond.
In de lockdown periode van de scholen hebben we daar heel veel profijt van gehad. De komende jaren
worden stapsgewijs de verouderde digiborden vernieuwd.
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Communicatie
In 2018 zijn de websites van de scholen vernieuwd en in 2019 werden de websites door de teams nog
verder uitgebouwd. In 2019 kregen twee van de drie scholen een (besloten) facebookpagina en is de
communicatie met de ouders via de parro-app ingevoerd. In 2020 brachten de scholen wekelijks een
nieuwsbrief uit voor de ouders.
Duurzaamheid
SCBOLL heeft geen beleid vastgesteld op het gebied van duurzaamheid. De Prins Hendrikschool is
duurzaam gebouwd, de PWA wordt duurzaam gebouwd. Het gebouw van de Rank is 40 jaar oud, daar
is het niet mogelijk om duurzaam te organiseren anders dan zoveel mogelijk op het gebied van de
bedrijfsvoering. In het MJOP laat zien dat de Rank nog een tiental jaren meekan en het nieuwe
Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Lochem dit ondersteun. Er zal gezocht worden naar
fondsen om de Rank meer energiezuinig te maken. In de zomer van 2019 kreeg de Rank een groen
schoolplein met de subsidie van de Provincie Gelderland.

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren, bestuursverslag en jaarrekening 2020.

16

7. Financiële analyse
In dit onderdeel worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2020
gepresenteerd en waar nodig afgezet tegen de begroting 2020 en de realisatie van 2019.
Gevoerd financieel beleid
Per kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld. Ook is er een dashboard beschikbaar waar
periodiek op hoofdlijnen resultaten zichtbaar zijn.
Daarnaast hebben de directeuren van de scholen en de bestuurder dagelijks toegang tot ObTopics
(managementinformatie via het ObT) zodat iedereen inzicht heeft in de saldi-, exploitatie-, grootboeken balansoverzichten.
In 2020 is voor het laatst gebruik gemaakt van de ontstane private reserves (verkoop Zutphenseweg)
om de professionalisering van de organisatie te ondersteunen. De jaarrekening van 2020 laat een
omslag zien in het gevoerde financieel beleid, er is op alle niveaus een inspanning gepleegd om
structureel te bezuinigen.
Allocatie van middelen
De toedeling van het Rijk vindt plaats aan het bevoegd bestuur. De hoeveelheid geld is afhankelijk van
een aantal variabelen, zoals het leerlingenaantal en leeftijd van ons personeel. Alle toekenningen
worden daarbij berekend op schoolniveau, maar beschikbaar gesteld op bestuursniveau.
Kernvraag is: ”hoe worden gelden beschikbaar gesteld aan, of verdeeld over de scholen en welke
gelden worden ingezet voor gezamenlijke en/of bovenschoolse kosten?”
Startpunt voor het begrotings- en formatieproces is het goed in kaart krijgen van de bovenschoolse,
gezamenlijke kosten. Op basis hiervan worden middelen toebedeeld aan de bovenschoolse entiteit.
De bekostiging per school voor het personele deel is op basis van t-1. De scholen krijgen per 23
leerlingen 1 fte leerkracht toegewezen. De begrote loonkosten drukken op de totale formatie van de
school. De personeelslasten voor duurzame inzetbaarheid (te weten verlof, investering en mogelijke
vervanging) alsmede ouderschapsverlof worden bovenschools gedragen. Om hiervoor middelen
beschikbaar te hebben worden de middelen dus verdeeld over de verschillende entiteiten.
Structurele kosten (bijv. investeringen in ICT) dienen gedekt te zijn door structurele beschikbaarheid
van middelen. Ook de werkdrukmiddelen kunnen, nadat aan eerder aangegane verplichtingen is
voldaan, hiervoor worden ingezet.
Onderdeel van het P&A-budget zijn de middelen uit het werkdrukakkoord. Deze komen de scholen toe
op basis van leerlingenaantallen. Deze gelden worden ingezet voor personeel, materieel,
professionalisering of overige middelen ter verlichting van de werkdruk. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt met de teams en met de P-geleding van de MR. Er dient wel rekening gehouden te worden
met al eerder aangegane verplichtingen.
Investeringen
Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden geactiveerd. Hierdoor worden de
jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie opgenomen.
Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.
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We kennen voor de diverse activagroepen meerdere afschrijvingstermijnen. De volgende
afschrijvingspercentages zijn toegepast in 2020:
Gebouwdelen/verbouwingen
5,00%
t/m
10,00%
Gebouwonderhoud
2,50%
t/m
33,33%
(School)meubilair
5,00%
Inventaris en apparatuur
10,00%
t/m
25,00%
ICT
14,29%
t/m
20,00%
Leer- hulpmiddelen
11,11%
Balans
Activa

31-12-2020

31-12-2019

Materiële vaste activa

455.000

486.000

Financiële vaste activa

-

7.000

Vorderingen

154.000

187.000

Liquide middelen

546.000

543.000

1.154.000

1.223.000

Totaal Activa

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

869.000

917.000

31.000

40.000

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden

253.000

266.000

1.154.000

1.223.000

Eigen vermogen
Voorzieningen

Totaal Passiva

* afgerond op duizendtallen

Hieronder worden de voornaamste verschillen voor het voetlicht gebracht.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa (gebouw gebonden installaties, groot onderhoud, schoolmeubilair, ICT en
leer- en hulpmiddelen) zijn in waarde afgenomen omdat er minder is geïnvesteerd dan is
afgeschreven (€ 31.000 minder geïnvesteerd dan de afschrijvingslasten). Investeringen hebben met
name plaatsgevonden in ICT (€ 25.000 waarvan € 17.000 voor touchscreens). Hiermee wordt het
onderwijs toekomstbestendig gemaakt.
Er is in 2020 niets geïnvesteerd in groot onderhoud. Dit is mede gedaan omdat binnen enkele jaren
nieuwbouw van de Prins Willem Alexander zal worden gerealiseerd.
Financiële vaste activa
Dit betreft betaalde borgsommen in verband met de lease van apparaten (devices) voor Snappet
(digitale verwerking van lesstof). Deze apparaten (devices) vervangen we langzaam voor devices in
eigen bezit. De borg is in augustus 2020 gerestitueerd.
Vorderingen
De vorderingen zijn per 31 december 2020 afgenomen. De overlopende activa zijn lager geworden
doordat bijdragen die van toepassing op 2019 waren in 2020 zijn gedaan en dat dit jaar in mindere
mate is voorgekomen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn met ongeveer € 3.000 toegenomen doordat het negatieve financiële resultaat
over 2020 wordt gecompenseerd door lagere investeringen dan afschrijvingslasten en de afname van
de kortlopende schulden.
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Eigen Vermogen
De afname van het eigen vermogen met circa € 48.000 is veroorzaakt door het negatieve resultaat
over 2020. Wel is er sprake geweest van een mutatie tussen de publieke en private reserve ten
gevolge van een onvolkomenheid uit 2019. De Prins Hendrikschool betrok in augustus 2017 een nieuw
gebouw. De “levering” van het oude gebouw vond plaats op 6 februari 2019. Tijdens de jaarrekening
over 2019 waren een aantal kosten die gemoeid waren met de verkoop nog niet geheel duidelijk.
Vandaar dat er destijds is gekozen de opbrengst toe te voegen aan de algemene (publieke) reserve. In
2020 is toebedeling van de kosten alsnog afgerond waardoor nu ook de netto-opbrengst is
toegevoegd aan de private reserve. Deze opbrengst bedroeg € 360.000. Daarnaast is al in 2017
besloten gedurende drie jaar € 50.000 negatief te begroten uit deze opbrengst en deze middelen in te
zetten voor professionalisering van deze organisatie. Het resterende deel (€ 210.000) is verplaatst van
de algemene naar de private reserve.
Voorzieningen
De hoogte van de post voorziening (i.c. voorziening ambtsjubilea) is gedaald. Hiervoor is een
berekening gemaakt op medewerkersniveau waaruit is gebleken dat ten gevolge van het vertrek van
enkele oudere medewerkers de voorziening op een lager niveau kon worden gebracht.
Kortlopende schulden
De schulden die binnen een jaar dienen te worden voldaan zijn licht afgenomen.

Exploitatierekening
Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 was de situatie m.b.t. de cao po nog
niet volledig duidelijk. Eind 2019 ontving SCBOLL aanvullende bekostiging die vervolgens in februari
2020 grotendeels aan de medewerkers is uitbetaald. Door toepassing van boekhoudkundige regels
dienden de opbrengsten in 2019 opgenomen te worden en de kosten in 2020.
Samengevat exploitatieoverzicht*
Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Begroting
2021

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal Baten

€ 2.438.000
€ 9.000
€ 548.000
€ 2.995.000

€ 2.309.000
€ 10.000
€ 134.000
€ 2.453.000

€ 2.440.000
€ 10.000
€ 127.000
€ 2.577.000

€ 2.418.000
€ 10.000
€ 94.000
€ 2.522.000

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal Lasten

€ 2.167.000
€ 68.000
€ 148.000
€ 315.000
€ 2.698.000

€ 2.020.000
€ 78.000
€ 156.000
€ 234.000
€ 2.488.000

€ 2.144.000
€ 75.000
€ 130.000
€ 275.000
€ 2.624.000

€ 2.029.540
€ 84.180
€ 149.700
€ 248.830
€ 2.512.000

€0

€0

- € 1.000

€0

€ 296.000

- € 35.000

- € 48.000

€ 10.000

Saldo financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo
* afgerond op duizendtallen
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Analyse financieel resultaat
Allereerst is het goed om te vermelden dat het exploitatieresultaat over 2019 is verhoogd als gevolg
van extra uitkeringen in december vanuit het Ministerie van OCW. In 2020 zijn deze gelden gebruikt
voor extra uitkeringen aan de medewerkers (februari) en een structurele salarisverhoging.
Daarnaast werd het resultaat 2019 beïnvloed door de verkoop van de Zutphenseweg (incidentele
bate).
Het financieel resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 48.000 negatief. Dit betekent dat het werkelijke
resultaat van € 13.000 nadeliger uitkomt dan het begrote resultaat van € 35.000 negatief.
Het negatieve resultaat is in hoofdlijnen te verklaren door een drietal aspecten (hieronder in
afgeronde bedragen):
1. Negatief begroot saldo (-/- € 35.000) (laatste keer in verband met opbrengst verkoop
Zutphensenweg)
2. Extra uitkeringen februari op basis van al in 2019 ontvangen middelen (-/-€ 70.000)
3. Minder baten van gedetacheerde leraren (PON) vanwege corona (-/- € 28.0000)
4. Resultaat op alle andere afwijkingen (+ € 75.000)

Baten
Er zijn in 2020 meer baten ontvangen dan was begroot. In totaal is er € 2.557.000 aan baten
ontvangen, zo’n € 125.000 meer dan begroot (5%).
Rijksbijdragen OCW
De rijksbijdragen zijn € 131.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
verschillen bij een aantal bekostigingstypen (zie tabel hieronder).

Beschikking

Verschil t.o.v. begroting

Personele bekostiging
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Onderwijsachterstandenbeleid
Prestatiebox
Samenwerkingsverband
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Absoluut
€ 55.000
€ 3.000
€ 11.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 58.500

%
3,8%
0,71%
1877,8%
3,2%
3,18%
Niet-begroot

Het ministerie van OCW heeft medio 2020 de definitieve regeling bekostiging gepubliceerd voor het
schooljaar 2019/2020. Uit de definitieve regeling bekostiging zoals gepubliceerd door het Ministerie
van OCW blijkt dat de bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs met 3,565% is
toegenomen. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding zijn ten
opzichte van 2018-2019 gestegen met 3,516%. De belangrijkste wijziging in deze definitieve regeling
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personele bekostiging 2019-2020 is dat hierin de indexering van de personele bekostiging voor het
kalenderjaar 2020 is verwerkt.
Die indexatie had ook effect op de regeling personele bekostiging 2020-2021. In dit schooljaar is de
voorlopige personele bekostiging (incl. budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) met 1,638%
toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020.
De definitieve indexering van de personele bekostiging ligt hoger dan waar de cao van was uitgegaan,
namelijk 0,65% hoger. De cao voor het primair onderwijs, die liep tot en met 31 oktober 2020, is met
twee maanden verlengd en loopt tot en met 31 december 2020. Daarbij is afgesproken dat alle
medewerkers in december een extra eindejaarstoelage ontvangen van 0,7 procent van het bruto
jaarsalaris. Naast de salarisverhoging van 4,5% (waarvan 2% was begroot) en de extra uitkering in
februari was dit de derde niet (volledig) begrote opwaardering van de werkgeverslasten.
In de zomer van 2020 heeft SCBOLL met succes aanspraak gemaakt op de subsidie inhaal- en
ondersteuningsprogramma 2020-2021. Door de coronapandemie en de periode thuisonderwijs zijn in
het algemeen achterstanden ontstaan. Om de gevolgen van deze achterstanden te verminderen is
deze subsidieregeling beschikbaar gesteld door het Ministerie. Met deze middelen was het mogelijk
naast de reguliere lestijden aanvullend onderwijs te verstrekken aan die leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften op al onze scholen in het tweede deel van 2020. Met hen is extra aandacht
besteed aan taalbeheersing (bijv. spellen en woordenschat). Deze uren zijn ingevuld door tijdelijke
uitbreidingen en medewerker die aan het re-integreren waren.
Overige overheidsbijdragen
Bij overige overheidsbijdragen en subsidies is er een bedrag gelijk aan het begrote bedrag ontvangen.
Het betreft de gemeentelijke bijdrage voor de klokuurvergoedingen van gymzalen.
Overige baten
Ook bij overige baten is een nadeel te zien van € 7.000 ten opzichte van de begroting. De daling ten
opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er destijds sprake was van een incidentele
bate ten gevolge van de verkoop van het oude gebouw van de Prins Hendrikschool aan de
Zutphenseweg te Lochem.
Er is ten opzichte van de begroting € 10.000 minder ontvangen uit detacheringen. Door corona en het
thuisonderwijs hoefden niet al onze medewerkers die zijn gedetacheerd bij andere besturen via PON
te worden ingezet. Bij de resterende overige baten is er sprake van een klein voordeel van € 3.000.

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren, bestuursverslag en jaarrekening 2020.

21

Lasten
Personele lasten
De personele lasten zijn € 125.000 hoger dan begroot. De redenen hiervoor zijn zeer divers en worden
in de onderstaande tabel nader toegelicht.
Reden

Uitkering februari (eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een
eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor).
Salarisstijging 4,5% (begroot 2%)
Extra inzet ten gevolge van subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Uitkering december (0,7%)
Lonen en salarissen
Hogere inhuurkosten (dan begroot) van medewerkers die niet in dienst zijn bij
SCBOLL. Dit betreft de inhuur van vervangers tbv het onderwijs (€ 44.000); de
beleidsmedewerker P&O, de adviseur P&C (beiden in totaal € 13.500) en overige
advisering (€ 11.000)
Besparing op vrijwilligersvergoeding
Lagere kosten voor scholing i.v.m. de beperkingen door corona. Desondanks zijn we
toch tevreden dat er nog diverse scholingen doorgang hebben kunnen vinden.
Hogere reiskosten dan begroot. Heeft te maken met de inzet van externen (w.o.
invallers onderwijs).
De dotaties aan de personeelsvoorziening (ambtsjubilea) kon door de verlaging van
de benodigde voorziening ruim binnen het budget blijven.
De overige personele lasten zijn ruim lager dan begroot.
Overige personele lasten
Hogere uitkering van Vervangingsfonds en lagere uitkering WAZO-gelden
-/- Uitkeringen
Totaal

Bedrag*
€ 70.000
€ 35.000
€ 45.000
€ 10.000
€ 160.000
€ 59.000

-/- € 15.000
-/- € 9.000
€ 8.000
-/- € 23.000
-/- € 17.000
€ 2.000
-/- € 37.000
-/- € 37.000
€ 124.000

* Afgerond op duizendtallen

De middelen van de Prestatiebox zijn tijdens het formatieproces bovenschools geplaatst zodat ze voor
het algemeen belang konden worden ingezet bij
 Opbrengstgericht werken
 Scholing
 Begeleidingstrajecten bekostigd voor medewerkers die een steuntje in de rug nodig hebben
 Culturele educatie
De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2020 een last die gelijk was aan de bate
vanuit de Prestatiebox.
Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten waren € 3.000 lager dan begroot en € 7.000 hoger dan in 2019. Enerzijds zijn er
afschrijvingslasten bijgekomen door de keuze om te werken met het activeren van het groot
onderhoud (+ € 1.000). Anderzijds hebben we in 2019 minder geïnvesteerd in ICT en papieren
lesmethoden dan begroot (€ 4.000 minder afschrijvingslasten).
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Huisvestingslasten
Er is € 26.000 minder uitgegeven aan huisvestingslasten dan begroot en € 18.000 minder dan in 2019.
Mede doordat er nieuwbouw zal worden gerealiseerd/onderzocht gaan we bewust om met eventuele
grote investeringen in twee van onze schoolgebouwen. De derde maakt onderdeel uit van een VVE.
Er zijn verschillen bij de huisvestingslasten. Zo overschrijdt de post ‘dagelijks onderhoud’ (klein
onderhoud) het budget met € 19.000 doordat we kosten voor onderhoud onder de € 500 dus via deze
post verwerken in plaats van dit uit een voorziening te halen (zoals nog was begroot). Daarnaast zijn er
kosten voor VVE de Garve over de afgelopen jaren in 2020 afgerekend.
De kosten voor gasverbruik zijn ruim binnen de begroting (€ 10.000) gebleven. Hier is sprake van een
te hoog begroot bedrag aangezien ook in 2019 de kosten gelijkwaardig waren.
In 2019 is geanticipeerd op de aanleg van een voorziening voor de verwerking van de kosten voor
groot onderhoud. Hiervoor was in 2020 € 21.000 begroot. Begin 2020 is, naar aanleiding van de
gemaakte keuzes, afgestapt van dit voornemen aangezien er geen sprake zou zijn van een voorziening
waarmee het exploitatieresultaat verdeeld kon worden (belangrijkste doel voorziening). Gekozen is
om prospectief te gaan activeren en afschrijven. Hierdoor komen de exploitatiekosten voor (de
dotatie voor) groot onderhoud niet uit op € 21.000 maar op € 0. Wel wordt ervan uitgegaan dat de
kosten voor dagelijks onderhoud hoger zullen zijn dan begroot en dat er in de toekomst hogere
afschrijvingslasten zullen zijn dan bepaald als dotatie aan de voorziening.
De overige huisvestingslasten zijn ook te hoog begroot. Net als in 2019 zijn er enkele duizenden euro’s
mee gemoeid maar was er een hoger bedrag begroot (+ € 10.000). Door de variëteit in kosten is het
lastiger deze post goed in te schatten.
Overige lasten
Ten opzichte van de begroting is er € 41.000 meer uitgegeven dan was begroot (coronaschade, cao,
bestemmingsreserve), maar wel € 40.000 minder dan in 2019. Er is dus duidelijk bezuinigd en een
zware inspanning geleverd door alle medewerkers. Kosten waarvan duidelijk zichtbaar is dat er minder
middelen voor zijn ingezet ten opzichte van 2019 betreffen o.m. schoolse activiteiten (-/- € 23.000), ict
(verbruikskosten en licenties; -/- € 29.000), verbruiksmaterialen (-/- € 5.000) en abonnementen (-/- €
8.000).
Met betrekking tot de ICT-licenties en de abonnementen is een actie doorgevoerd. In De eerste helft
van 2020 werden diverse contracten opgezegd die niet langer gebruikt werden.
Voor een aantal andere posten waren er meer kosten dan in 2019 en was er sprake van hogere lasten
dan begroot. Zo was er voor werving (van een directeur voor de Prins Hendrikschool en leden voor de
Raad van Toezicht) meer middelen nodig dan vooraf verwacht (€ 14.000). De kopieerkosten waren
duidelijk hoger doordat in 2019 het contract met pci voortijdig is beëindigd en we een afkoopsom
dienden te vergoeden. Daarnaast dienden we, door het thuisonderwijs, meer kopieën te maken, die
we meegaven als lespakket aan de leerlingen.
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Treasury en financieringsbeleid
De uitgangspunten van de regeling beleggen en belenen zijn vertaald in het treasurystatuut van
SCBOLL. In 2016 is de regelgeving gewijzigd en hierop is het treasurystatuut aangepast in 2017.
De volgende doelstellingen zijn vastgelegd:
1. Voldoende liquiditeit
2. Lage financieringskosten
3. Risicomijdende uitzettingen
4. Kosteneffectief betalingsverkeer
5. Beheersen en bewaken van financiële risico’s
Hierbij zijn de volgende instrumenten toegestaan:
a) Rekening-courant
b) Spaarrekeningen
c) Deposito’s
d) Kasgeld leningen
e) Vaste geldleningen
f) Schatkistbankieren
In 2019 beschikte de stichting over 1 bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. Het saldo bedroeg op 31
december 2020 € 511.000. Daarnaast beschikt de stichting over betaalrekeningen.
Het afgelopen jaar is binnen de kaders van het treasurystatuut van de stichting gehandeld. De
stichting is geen beleggingen aangegaan.
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Continuïteits- en risicoparagraaf
De continuïteitsparagraaf is een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarverslag en geeft inzicht in de
meerjarenbegroting en de risicobeheersing. Tevens is het verslag van de toezichthouder (i.c. de Raad
van Toezicht) opgenomen.
Met de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de (financiële) consequenties van het
voorgenomen beleid en als afgeleide de exploitatieresultaten.
In het jaarverslag dient gerapporteerd te worden over het financiële beleid en de verwachte effecten
daarvan in de drie verslagjaren volgend op het verslagjaar. Bij majeure investeringen na het derde jaar
dienen ook de jaren 4 en 5 meegenomen te worden. De stichting gaat niet uit van investeringen in die
periode.
De onderdelen betreffen:
1. Balansramingen
2. Ramingen van staat van baten en lasten
3. Kengetallen (financiële kengetallen, personeel per categorie en leerlingenaantallen)
 Toelichtingen op deze onderdelen
Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting 2021-2023 is eind 2020 opgesteld op basis van de toen bekende informatie.
Deze is echter niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht en ook niet definitief vastgesteld door de
directeur-bestuurder. De raad van toezicht kan op dit moment haar goedkeuring aan de
meerjarenbegroting niet geven vanwege het feit dat in de begroting geen rekening is gehouden met
een ontslagvergoeding en aanvullende juridische kosten. Ook is er inmiddels sprake van andere
nieuwe ontwikkelingen zoals de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, waar in
de begroting 2021-2023 nog geen rekening mee is gehouden. Omdat de raad van toezicht haar
goedkeuring heeft onthouden, heeft de directeur-bestuurder de begroting ook nog niet definitief
kunnen vaststellen.
Balansramingen
Vanaf 2019 zou de stichting over een voorziening groot onderhoud moeten beschikken. Deze zou
worden gevuld door middel van een jaarlijkse dotatie. In de begroting is een jaarlijkse dotatie van
€ 21.000 opgenomen. In verband met een verouderd meerjarig onderhoudsplan (2013-2032) zijn de
jaarlijkse onttrekkingen ook gelijk gehouden aan de dotaties. Hiermee valt ook grotendeels het effect
weg aangezien deze kosten vooralsnog niet worden geëffectueerd.
Op de volgende bladzijde worden de voornaamste verschillen en uitgangspunten toegelicht.
Ná het vaststellen van de meerjarenbegroting 2020-2022 is de keuze gemaakt voor prospectief
activeren en afschrijven (materiële vaste activa). Hierdoor is eind 2019 een toename van die materiële
vaste activa (gebouwdelen/verbouwingen) die vanaf 2020 weer daalt als gevolg van deze
boekhoudkundige insteek.
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* 2019 en 2020 betreffen de realisatie, 2021 tot en met 2023 betreffen prognoses op basis van de meerjarenbegroting
2021/2023; afgerond op duizendtallen.

Materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa (schoolmeubilair, ICT en onderwijsleer- en hulpmiddelen) zal
in 2021 en 2022 naar verwachting toenemen. In 2021 zal dat zijn in verband met investeringen in
groot onderhoud (m.n. de Rank) en ICT (bijvoorbeeld digiborden). Daarnaast worden investeringen
verwacht met betrekking tot de nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool in schooljaar
2022/2023.
De belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering
De komende jaren verwachten we een significante stijging van de investeringen met name voor
meubilair en groot onderhoud:

Voor de komende jaren worden naar verwachting o.m. de volgende grotere investeringen verwacht:
2021
2022
2023
Inrichting PWA na verbouwing
€ 50.000
Verbouwingen de Rank
€ 20.000
€ 20.000
Digiborden en chromebooks PWA
€ 17.500
Digiborden en chromebooks de Rank
€ 16.500
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Vorderingen
Vorderingen zullen ongeveer gelijk blijven aangezien de Rijksbijdragen ongeveer gelijk blijven. In de
bekostiging zijn verder geen tariefstijgingen meegenomen en ook is er geen rekening gehouden met
een eventuele modernisering van de bekostiging vanaf 2023. Consequentie van die laatste wijziging,
indien deze doorgang vindt op de wijze waarop nu is voorzien, is dat door te bekostigen op
kalenderjaar, de vordering op het Ministerie per 1 januari 2023 zal komen te vervallen.
Liquide middelen
De liquide middelen zullen fluctueren de komende jaren. Door het positieve resultaat zoals dat nu is
begroot zullen de liquide middelen dan ook toenemen.

* 2019 en 2020 betreffen de realisatie, 2021 tot en met 2023 betreffen prognoses op basis van de meerjarenbegroting
2021/2023; afgerond op duizendtallen.

Eigen Vermogen
Het publiek eigen vermogen zal de komende jaren stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de positief
begrote resultaten. In 2020 heeft er een herschikking plaatsgevonden van de publieke en private
reserve ten gevolge van het concretiseren van de opbrengst van de verkoop van de Prins Hendrik.
Hierdoor is uiteindelijk € 210.000 van de publieke reserve verplaatst naar de private reserve. De
komende jaren wordt in de private reserve geen wijziging verwacht.
In 2020 is opnieuw de risico- management analyse geactualiseerd en vastgesteld. Hieruit bleek dat het
publieke eigen vermogen van voldoende omvang is, maar niet te groot, voor de risico’s die de
komende jaren op de stichting afkomen.
Voorzieningen
De geldelijke waarde van de voorziening ambtsjubilea zal afnemen als gevolg van een verwachte
daling van het aantal (oudere) medewerkers.
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Kortlopende schulden
De schulden die binnen een jaar moeten worden voldaan, zullen ook zeer beperkt afnemen. Dit wordt
veroorzaakt door de uitstroom van een aantal medewerkers. (bijv. pensioenen en overige premies).
Meerjarenraming van baten en lasten

* 2019 en 2020 betreffen de realisatie, 2021 tot en met 2023 betreffen prognoses op basis van de meerjarenbegroting
2021/2023; afgerond op duizendtallen.

In de periode 2017 tot en met 2019 was er de afspraak om een per jaar € 50.000 negatief te begroten
ten behoeve van de professionalisering van de organisatie. De dekking voor deze kosten was de
opbrengst van de verkoop van de school aan de Zutphenseweg. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het
weer mogelijk om positief te begroten.
Terugkijkend hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet als het gaat om:
 ombuigen van formatie en slimmer organiseren;
 investeringen in verband met achterstallig onderhoud;
 verouderde ICT-apparatuur vervangen;
 inhaalslag ten bate van digitalisering/adaptief onderwijs;
 nieuwe lesmethoden.
We staan nu op een punt dat we in ons onderwijs vooruit kunnen kijken naar meer professionalisering
van het onderwijzend personeel in relatie tot strategische doelen zoals ‘leerkracht is de spil”, de
digitalisering van onderwijs en meer kindgericht/inclusiviteit van ons onderwijs.
Bij onze materiële begroting kijken we vooruit naar:
 de nieuwbouw van de PWA;
 verduurzamingsmaatregelen voor de Rank en
 de herinrichting van de PH (VVE de Garve).
Vanaf 2021 moet de trend zijn dat we jaarlijks een licht positief saldo begroten én realiseren.
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De begroting voor 2021 kent de volgende algemene uitgangspunten.
1. Het aantal groepen en de formatie is gebaseerd op de 1 oktobertelling 2020 (t-1). Voor de
begroting van de scholen betekent dit dat het aantal groepen en de formatie gelijk blijft ten
opzichte van 2020. De subsidies op het gebied van ‘achterstanden’ maken extra inzet mogelijk.
Fluctuaties in de formatie hebben te maken met personele mutaties (ziekte, zwangerschap,
vervanging; onbetaald verlof enz.).
2. De middelen in het kader van de werkdrukverlaging (onderdeel van P&A) en van het
samenwerkingsverband zijn op schoolniveau verwerkt en worden ingezet voor de formatie op de
scholen.
3. In de directieformatie zijn fluctuaties te zien ten opzichte van de afgelopen begroting over 2020.
In 2020 werd de vacature voor de directeur van de Prins Hendrik (=PH) volledig intern
opgevangen. De vacature voor de directeur van de Prins Willem Alexander (=PWA) werd 0,6 in
plaats van 0,5 fte.en de functie van plaatsvervangend directeur verdween. De vacature voor de PH
werd eveneens 0,6 in plaats van 0,5 fte. daar werd de formatie plaatsvervangend directeur
teruggebracht van ca. 0,7 naar 0,2 fte. De directiefunctie van de Rank bleef gelijk (0,8 fte) i.v.m. de
extra bovenschoolse taken op het gebied van formatie. Onze visie op de directiefunctie is dat we
aansluiten bij de PO-benchmark die 1,0 fte directeur aangeeft bij 200 leerlingen. Op De Rank
wijken we daar enigszins vanaf in verband met de bovenschoolse taken. Overall laten zowel de
Rank als de PWA een (sterke) groei zien.
4. De formatie IB is op de PH teruggebracht naar 0,3 in plaats van 0,4 fte in verband met de
verwachte terugloop van het aantal leerlingen. De formatie IB op de PWA is opgehoogd van 0,2
naar 0,3 in verband met de verwachte groei van de leerlingaantallen.
5. Kosten die alle scholen betreffen zoals, lidmaatschap PON; arbo-dienst; website, worden naar
leerlingenaantal over de scholen verdeeld. Kosten voor ouderschapsverlof, Bapo, duurzame
inzetbaarheid, worden bovenschools geboekt. De afroming hiervoor is 17,5 %. Dit is gebaseerd op
een ‘solidariteitsbeginsel’.
6. Vanaf 2020 werken we met een nieuw accountantskantoor (Van Ree). Aan de geconsolideerde
begroting ligt een bovenschoolse risicomanagement analyse ten grondslag. Deze analyse werd
door het OBT in voorjaar 2020 geactualiseerd en op 12 november en 18 december met de
accountant besproken. Deze analyse heeft met name effect voor ons benodigd vermogen en niet
zozeer op de begroting.
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Baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen zullen, voornamelijk als gevolg van de verwachte stijging van het aantal leerlingen
toenemen. Daarnaast zullen ook de middelen in verband met de onderwijsachterstanden toenemen.
Bij de leerlingen verwachten we een stijging van 18 leerlingen tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober
2023.
Er is dus nog geen rekening gehouden met de modernisering bekostiging waarbij ook de teldatum zal
verschuiven van 1 oktober naar 1 februari.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen (met name de gemeentelijke bijdragen voor zwemmen, enz.) zullen de
komende jaren gelijk blijven.
Overige baten
De overige baten zullen de komende jaren ook gelijk blijven.
Lasten
Personeelslasten
De personele lasten zullen de komende drie jaar relatief gelijk blijven. Er zal sprake zijn van minimale
wijzigingen per schooljaar die doorwerken op de lasten per kalenderjaar.
In verband met de onzekerheid met betrekking tot de modernisering van het participatiefonds
(inmiddels weer uitgesteld) en de daarbij behorende wetswijziging met betrekking tot de
vergoedingen bij ontslag verwachten we nog geen grote benodigde wijziging van het frictiebudget.
Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zullen op termijn dalen. De komende twee jaar zullen deze eerst nog stijgen
door de al gedane investeringen uit de voorgaande jaren.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zullen in een meerjarenperspectief voorlopig ongeveer gelijk blijven.
Overige lasten
De overige lasten (bijvoorbeeld Ict-licenties en verbruiksmaterialen onderwijs) zullen de komende
jaren verder afnemen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de opschoonactie die we in 2020 hebben
uitgevoerd waardoor we vanaf de zomer 2020 inderdaad lagere kosten zien. Anderzijds wordt dit
veroorzaakt door een verwachte daling voor de schoolse activiteiten. Elke school zal zich hiervoor
inspannen.
Kengetallen
Onderstaand worden de kengetallen gepresenteerd zoals die volgen uit de hierboven opgenomen
meerjarenbegroting en meerjarenbalans.
De belangrijkste conclusie uit de berekening is dat de kengetallen, voortkomend uit het Rapport van
de commissie-Don, ook de komende jaren boven de signaleringsgrenzen blijven uitkomen, hetgeen
inhoudt dat SCBOLL als een financieel gezonde organisatie kan worden aangemerkt.
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Liquiditeit (current ratio): vlottende activa/kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
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Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de
Rijksbijdragen.

Kengetallen personeel en leerlingen

* 2019 en 2020 betreffen de realisatie, 2021 tot en met 2023 betreffen prognoses op basis van de meerjarenbegroting.

Het aantal leerlingen zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Hierop zal het
personeelsbestand zoveel als mogelijk gelijk worden gehouden zonder de werkdruk te verhogen.
Hierbij wordt mede gestuurd op een begroting waarbij de lasten de baten niet overschrijden.
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Signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen
De Onderwijsinspectie heeft in 2020 het langverwachte rapport uitgebracht een aangeboden aan het
Ministerie van OCW. Dit rapport gaf advies over een nieuwe signaleringswaarde voor de (publieke)
reserves van onderwijsinstellingen. Insteek van het Ministerie is dat besturen niet onnodig geld
oppotten, maar het vermogen aanwenden ten behoeve van het onderwijs. Vanzelfsprekend is het wel
van belang te beschikken over een verantwoorde financiële buffer.
De Minister heeft aangegeven dat schoolbesturen zich reeds over 2020 dienen te verantwoorden voor
te hoge signaleringswaarden.
De signaleringswaarde voor het bovenmatig publiek vermogen bedraagt op basis van de formule ruim
€ 700.000. Het publiek eigen vermogen kent als saldo eind 2020 € 541.000. SCBOLL beschikt dus niet
over een bovenmatig publiek vermogen. Conform de verwachte saldi uit de meerjarenbegroting zal
het de volledige planperiode onder de signaleringswaarde blijven.
Risico’s en doelen
De directeur bestuurder en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de op dit moment
aanwezige interne risicobeheersing- en controlesystemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
verschillende instrumenten.
1. Bij de beleidsvorming en evaluatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zogeheten Plan,
Do, Check & Act-cyclus. Er wordt voor ieder kalenderjaar een meerjarenbegroting gemaakt.
Driemaandelijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld (voorzien van een
eindejaarsprognose) zodat realisatie en begroting kan worden vergeleken. De directeuren van de
scholen en de directeur bestuurder hebben toegang tot het financiële en formatieve
bewakingssysteem OBT-topics en kunnen dagelijks de ontwikkelingen zien. Na een jaar worden de
jaarrekening en het bestuursverslag opgemaakt.
2. Het treasurybeleid en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Hierover wordt gerapporteerd in het jaarverslag.
3. De accountant controleert jaarlijks de rechtmatigheid van bestedingen en stelt een verklaring op
bij de jaarrekening.
Beschrijving van de risico’s en het buffervermogen
In 2019 is de risicoanalyse uitgevoerd die naast een compleet overzicht van alle risico’s ook dient om
te bepalen over welke reserve de Stichting dient te beschikken om toekomstbestendig haar
organisatie te kunnen continueren. Een risico wordt gedefinieerd als een kans op het optreden van
een ongewenste gebeurtenis met een gevolg (is dus negatief) voor betrokkene (relatie doelstelling).
Risico is dus kans op een gebeurtenis met een negatief gevolg. De risicoanalyse is in 2020, na het
opmaken van de jaarrekening, nogmaals besproken met de accountant en licht gewijzigd.
Bij het identificeren van de risico’s is rekening gehouden met de volgende vijf aandachtsgebieden:
1.
strategie
2.
operationele activiteiten
3.
financiële positie
4.
financiële verslaggeving
5.
wet- en regelgeving

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren, bestuursverslag en jaarrekening 2020.

33

Aan de hand van de doelen van SCBOLL zijn de risico’s beschreven. De doelen van SCBOLL zijn de
volgende.
1. Leerlingen

Wij verzorgen goed onderwijs dat kindgericht is georganiseerd
waarbij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal
staat. Onze pijler ‘samen kindgericht’.

2. Onderwijs en kwaliteit

Goed onderwijs en leerkrachtgericht werken (datagestuurd).
Onze pijlers ‘samen verzorgen wij goed onderwijs’ en ‘de
leerkracht is de spil’.

3. Organisatie, management en
personeel

Het onderwijsleerproces wordt optimaal ondersteund. Het
leiderschap is dienend hieraan, de leerkracht staat centraal.
Onze pijler ‘de organisatie faciliteert’.

4. Wet- en regelgeving

Wet – en regelgeving kan ons helpen maar ook beperken in de
mogelijkheden onze doelen te bereiken.

5. ICT

Digitalisering versterkte de mogelijkheden gepersonaliseerd
leren in ons onderwijs.

6. Bedrijfsvoering /financiën

Zijn ondersteunend aan het onderwijsleerproces. Onze
doelstelling is optimale facilitering en een financieel gezonde
organisatie.

7. Huisvesting /facilitair

Is ondersteunend aan het onderwijsleerproces. Zie bij punt 6.

8. Overige risico’s.

Onze doelstelling is een stabiele organisatie zijn.

Uit de actualisatie van de risicomanagementanalyse blijkt dat SCBOLL een totaal buffervermogen
nodig heeft van € 250.000 en € 50.000. In totaal dus een bedrag van € 300.000, oftewel 11,6% van de
totale baten (2020).
De meest relevante risico’s waarvoor een buffer dient te worden opgenomen zijn:
Actuele terugloop in leerlingaantallen vooral ten gevolge van de demografische krimp. Hiervoor is
€ 100.000 als benodigde buffer bepaald. De VNG-meerjarenprognose die de gemeente Lochem
hanteert voor de scholen, is in september 2019 gebruikt als uitgangspunt voor een
meerjarenperspectief voor de strategische personeelsplanning. Deze prognoses laten een geleidelijke
daling zien. Daarnaast bestaat er een risico dat te maken heeft met de kwetsbaarheid van scholen
door een plotselinge en onverwachte daling als gevolg van omstandigheden. Dit heeft direct effect op
het aantal formatieplaatsen. Deze prognoses geven aan dat tussen 2017 en 2023 een daling van 10%
reëel is. De tabel met leerlingaantallen eerder in dit verslag, laat zien dat de daling van aantallen bij
SCBOLL hiermee in overeenstemming is. Op teldatum 1 oktober 2019 is het aantal 363, echter het
aantal inschrijvingen voor de start van het schooljaar in 2020 liet 366 zien. In het najaar van 2020 zijn
prognoses gemaakt ten behoeve van de nieuwbouw van de PWA-school in Laren. Deze prognoses
laten een stijging zien van leerlingenaantallen naar 134 in 2030. In februari 2021 laten de prognoses
van Verus een aantal zien van 132 in 2024. Het totale leerlingen aantal voor SCBOLL fluctueert dus ten
opzichte van de prognoses in 2017 in positieve zin.
Mede door de invoering van Passend Onderwijs neemt het aantal zorgleerlingen in het reguliere PO
toe en daarmee ook de zorgtaken van de scholen en medewerkers. Hiervoor is € 50.000 als benodigde
buffer bepaald. Door de invoering van Passend Onderwijs en de landelijke effecten door de
verevening ontstaan er financiële knelpunten. De doelstelling van Passend Onderwijs vraagt
kindgericht onderwijs. De beschikbare budgetten voor ondersteuning worden beschikbaar gesteld
voor de scholen c.q. de leerlingen. Zorgvuldigheid en controle op de inzet van middelen is cruciaal.
Verwijzingen naar het SO drukken in negatieve zin op de beschikbare middelen. Hierdoor blijven in
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algemene zin meer leerlingen op het reguliere primaire onderwijs waardoor het aantal zorgleerlingen
toeneemt. Het aantal verwijzingen naar het SO blijft voor SCBOLL binnen de norm, maar merkbaar is
dat verdichting van de problematiek per ‘gemiddelde’ leerling toeneemt, wat zeker in relatie tot daling
van de bekostiging tot ongewenste problematiek kan leiden. Daarom is er in schooljaar 2018- 2019
een evaluatie geweest die heeft geleid tot een bijstelling van ons School Ondersteunings Profiel (SOP).
In dit SOP wordt aangegeven welke ondersteuning welke school van SCBOLL kan bieden.
Het risico in verband met ziekteverzuim en vervanging in relatie met de krimpende arbeidsmarkt.
Hiervoor is € 50.000 als benodigde buffer bepaald. SCBOLL is (gedeeltelijk) eigen risicodrager voor
ziekteverzuim. Dit betekent dat SCBOLL zelf de vervangingskosten voor ziekmeldingen binnen de
eerste 14 dagen bekostigt. Bij noodzakelijke vervangingssituaties kunnen we terugvallen op PON.
Daarnaast zien we dat binnen de huidige arbeidsmarkt, met name in griepperiode(n), het steeds
complexer is om (goede en gekwalificeerde) vervangers aan te trekken. Het verzuim bij SCBOLL wordt
voornamelijk veroorzaakt door langdurig, niet werk gerelateerd verzuim. Het risico hierbij is dat de
werkgever veel extra kosten moet maken ten behoeve van re-integratie tweede spoor.
Tot slot is voor huisvesting (het schoolgebouw van de PH-school voldoet niet aan de –veranderendeonderwijskundige eisen) een buffer van € 50.000 bepaald. De verantwoordelijkheid voor het totale
onderhoud van de gebouwen is per 1 januari 2015 bij het schoolbestuur komen te liggen. Het risico
bestaat dat de budgetten niet toereikend zijn om de noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen te
kunnen realiseren. Al jaren is het zo dat de materiële instandhouding in het PO niet-dekkend is voor
de kosten. Ondanks druk vanuit diverse onderwijsinstellingen is de materiële instandhouding
onvoldoende aangepast.
Naast alle beschreven risico’s dienen we ook middelen te reserveren voor de (nu nog) nietvoorzienbare risico’s. Deze norm is ook bedoeld voor besturen van een beperktere omvang en is
ingesteld omdat met calamiteiten vaak (relatief) grotere bedragen gepaard gaan. Hiervoor nemen we
een percentage 2,5% van de baten (ca. 2 miljoen). Het bedrag dat hiervoor wordt aangehouden
bedraagt daarmee € 50.000.
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A3. Jaarverslag RvT
De samenstelling van het toezichthoudend bestuur -vanaf 19 juli 2020 Raad van Toezichtvan SCBOLL was als volgt.
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:

dhr. F. Spekreijse (tot 1 november 2020)
mw. ten Hooven (secretaris tot 19 juli 2020)
dhr. Drs. J. Bakker (tot 6 december 2020)
dhr. J. Fikken

Werkwijze
De RvT komt normaliter jaarlijks vijf tot zesmaal bijeen waarvan tweemaal met de GMR. Dit
kalenderjaar verliep anders o.m. door corona.
De RvT heeft commissies ingesteld, voor renumeratie, financieel toezicht en de commissies
‘onderwijs’ en ‘identiteit’ nog niet zijn gestart.
De renumeratiecommissie is in 2020 niet bijeengeweest. In het najaar van 2019 heeft een
beoordeling van de bestuurder plaatsgevonden.
De financiële commissie bestaat uit Dhr. Fikken en Mw. ten Hooven.
De FC heeft toezicht gehouden op een rechtmatige, doelmatige verwerving en besteding van
de financiële middelen door middel van het bestuderen van de managementrapportages,
gesprekken hierover met de bestuurder en de controller en een gesprek met de accountant
over de jaarrekening.
Vergaderingen en onderwerpen
De RvT vergaderde in 2020 driemaal regulier en eenmaal digitaal. Door de lockdown in het
voorjaar vielen ook vergaderingen uit. In de vergaderingen heeft de RvT (goedkeurings)besluiten genomen over:
1. Profielen voor de nieuwe RvT-leden
2. Een vervangingsregeling voor de bestuurder
3. De statuten, bestuursreglement, evaluatie format RvT; beoordelingskader DB
4. De werkstructuur voor schooljaar 2020-2021
5. De jaarrekening en het bestuursverslag
6. Een ander accountantsbureau
De Rvt heeft kennisgenomen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De risicomanagement analyse
Ontwikkelingen en vertragingen mbt de nieuwbouw PWAA
Ontwikkelingen herhuisvesting PH
Inrichting VVE de Garve tbv de PH
De kwaliteit van het onderwijs
Het effect van corona op de scholen, het onderwijs en het personeel
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Wettelijke taken
1. De RvT heeft in december 2019 goedkeuring verleend aan de begroting voor 2020
2. Aan de jaarrekening 2019 en het bestuursverslag 2019 is op 29 juni 2020 goedkeuring
verleend
3. Aan het strategisch meerjarenbeleid 2019-2023 is in september 2019 goedkeuring
verleend
4. De RvT heeft in juni 2020 een keuze gemaakt voor een nieuwe accountant
Naleving wettelijke voorschriften
Aan de wettelijke voorschriften gerelateerd aan toezicht houden, is voldaan (zie hierboven).
Behalve aan de tweejaarlijkse ontmoeting met de GMR.
Omgang Code Goed Bestuur en afwijkingen daarvan
De RvT heeft bij haar professionalsering in 2019 kennisgenomen van de Code Goed Bestuur
2010 en 2017 en zich daar naar beste kunne aan gehouden.
Benoeming externe accountant
In 2020 heeft de RvT een nieuwe accountant benoemd. Na vijf jaar controle van de
jaarrekening door Flynth is, na onderzoek, uit vijf externe accountant bureaus, van Ree
Accountants benoemd.
‘One tier’ werd ‘two tier’: statutenwijziging
In het schooljaar 2019 – 2020 was de overgang van toezichthouden bestuur -one tier- naar
Raad van Toezicht -two tier- voorbereid. De statuten zijn hiervoor herschreven en
aanvullend is er een toezichtkader geschreven. Het beoordelingskader voor de bestuurder is
bepaald. Ook zijn het bestuursreglement en het managementstatuut hiervoor herschreven.
In de vergadering van 29 juni 2020 zijn al deze documenten vastgesteld (behalve het
managementstatuut, daarop heeft de GMR nog adviesrecht). De gewijzigde statuten zijn bij
de notaris getekend op 19 juli 2020.
Het tweede thema is de werving van twee nieuwe leden voor de RvT, een voorzitter en een
lid. Op basis van de nieuwe statuten moet de RvT uit vijf tot zeven personen bestaan. In de
vergadering van 17 februari zijn afspraken gemaakt over de procedure en de werving.
De werving is gestart in juni 2020. Door een verschil in visie tussen GMR, bestuurder en RvT
is het niet gekomen tot benoeming van nieuwe leden en heeft de zittende RvT op 4
november 2020 aangegeven te willen terugtreden en de werving starten voor de opvolging.
Dit is nog niet gerealiseerd.
Vergoedingsregeling
De RvT ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor haar werkzaamheden.
Jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 8 juli 2021 de jaarrekening 2020
uitgebreid besproken met de bestuurder, de accountant en de controller van
Onderwijsbureau Twente en de jaarrekening 2020 goedgekeurd met de volgende
opmerkingen:
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De Raad van Toezicht aanvaardt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor juridische
kosten, die gemaakt zijn vanwege verschil in visie tussen GMR, bestuurder en Raad
van Toezicht.
De in de continuïteitsparagraaf opgenomen meerjarenbegroting is door de
bestuurder voorlopig vastgesteld en niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht en
kon derhalve niet door de bestuurder worden vastgesteld. Hiermee voldoet de
continuïteitsparagraaf niet aan de formele eisen.

Nevenfuncties Raad van Toezicht
Naam
Frans Spekreijse
Jeanine ten Hooven
Jan Bakker

Jan Fikken

Functie
Mediator, beleidsbemiddelaar;
adviseur openbaar bestuur
Laborant Deventer Ziekenhuis
Organisatie-adviseur en interim
directeur; directeur Jazzorchestra
Concertgebouw Orkest
Bestuurder van coöperatieve
lokale duurzame energie
initiatieven, directeur Zonnepark 5
BV en bestuurder Stichting
Podium Het Koelhuis

Bezoldigd/onbezoldigd
Zelfstandig ondernemer
Bezoldigd
Zelfstandig ondernemer

Zelfstandig ondernemer
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A3 Organisatie
Inschrijving Kamer van Koophandel
De Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08077156.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren bestaat per 31 december 2020 uit:
Mevr. Drs. J.J.S. Huijsmans, Directeur-Bestuurder

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren heeft op 4 november 2020
aangegeven te willen aftreden.
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A4 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling

: 27067
: Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren

Adres
Postadres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Website

:
:
:
:
:
:

Contactpersoon
E-mailadres

: Mevr. C. van Zuylen
: info@scboll.nl

Curieplein 21
7242 KH
Lochem
info@scboll.nl
www.scboll.nl

BRIN-nummer
05QJ
07IY
08UW

: Prins Willem Alexander School
: De Rank
: Prins Hendrik School
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Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren
Jaarrekening 2020

B1 Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze
bepalingen zijn van toepassing op grond van de
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
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 deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien deze voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.

Activiteiten
Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren
voert het bevoegd gezag over 3 scholen met voor
elke school een individuele invalshoek, verspreid
over Lochem en Laren. De stichting realiseert
onderwijs en begeleiding voor leerlingen van 4 t/m
13 jaar. Van oorsprong christelijk, richt de stichting
zich in het onderwijs op de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen zodat zij goed toegerust
in onze maatschappij het verschil kunnen maken.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art.
waardering rekening gehouden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder de schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

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
jaarrekeningposten.

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
verwachte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname van het
materieel vast actief. Over terreinen wordt niet
afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie

Termijn

Gebouwdelen/verbouwingen
Gebouwonderhoud
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

10,15,20 jaar
3 t/m 40 jaar
20 jaar
4,10 jaar
5,7 jaar
9 jaar

Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Vorderingen
De vorderingen 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 mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 42
contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van

waardering rekening gehouden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder de schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter
waarborging van de continuïteit van de stichting.
Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten
worden, waarbij om die reden door het bestuur
een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht. De gehanteerde bestemmingsreserve
is:
De private reserve en bedraagt op
balansdatum € 328.260.
Het bestuur van de instelling heeft deze beperking
aangebracht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de
contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum
worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Bij het contant maken is een rente van 1% als
disconteringsvoet gehanteerd.
Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen,
alsmede de van derden ontvangen overige
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen
naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige
personele lasten die betrekking hebben op onder
andere het inhuren van extra personeel,
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht
verantwoord.
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder
en/of werknemers wordt een voorziening
opgenomen (indien relevant).
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Ultimo 2020 en 2019 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2019 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
95,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is
93,2%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale
vereisten van de toezichthouder.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment
van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen en vlottende effecten, met uitzondering
van deposito’s met een looptijd langer dan drie
maanden.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B2

Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het resultaat over 2020)

1

Activa
Vaste activa

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

92.560
313.710
48.070
454.340

101.460
332.220
51.980
485.660

1.3
1.3.7
1.3

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

6.900
6.900

454.340

492.560

Totaal vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

6.070
101.120
33.180
13.300
153.670

1.820
102.460
35.400
47.700
187.380

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

545.930
545.930

542.840
542.840

Totaal vlottende activa

699.600

730.220

1.153.940

1.222.780

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Voorzieningen

2.4
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2020

31-12-2019

540.910
328.260
869.170

798.560
118.260
916.820

31.380
31.380

40.040
40.040

35.070
90.050
25.650
27.360
75.260
253.390

16.090
86.920
27.290
47.490
88.130
265.920

1.153.940

1.222.780
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B3

Exploitatieoverzicht 2020

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2020
2.440.140
10.100
126.500
2.576.740

Begroting
2020
2.309.260
10.200
133.700
2.453.160

Realisatie
2019
2.437.690
8.990
548.000
2.994.680

Realisatie
2020
2.144.160
74.690
129.910
275.060
2.623.820

Begroting
2020
2.019.910
77.850
156.130
233.710
2.487.600

Realisatie
2019
2.166.770
67.950
148.200
314.960
2.697.880

47.080-

34.440-

10
580
570-

200
200-

47.650-

34.640-

296.800

20
660
640296.160
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B4 Kasstroomoverzicht over 2020
Kasstroomoverzicht over 2020

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

Eindstand liquide middelen

296.800

4.2
2.2

74.690
8.660-

67.950
11.660-

1.5
2.4

33.710
12.53040.130

45.280
49.970348.400

5.1
5.5

10
580
570-

20
660
640-

39.560

1.2
1.2
1.3
1.3

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2019

47.080-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Verkoop terreinen
Correctie cum afschrijvingen voorgaande jaren
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2020

1.7
1.7

43.3706.900
36.470-

347.760

85.55012.620
4803.450
69.960-

3.090

277.800

542.840
3.090

265.040
277.800

545.930

542.840
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2020
1.2 Materiële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2020
Mutaties 2020
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2020

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

122.260
20.800

758.020
425.800

177.780
125.800

1.058.060
572.400

101.460

332.220

51.980

485.660

8.900
8.900-

32.890
51.400
18.510-

10.480
14.390
3.910-

43.370
74.690
31.320-

122.260
29.700

790.910
477.200

188.260
140.190

1.101.430
647.090

92.560

313.710

48.070

454.340
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1.3

Mutaties 2020

Financiele vaste activa
Stand per
1-1-2020

1.3.7

Overige financiële vaste activa

1.5

Vorderingen

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2
1.5.7

1.5.8

(Des-)
investeringen

6.900
6.900

Mutatie

-

6.900
6.900

31-12-2020

-

31-12-2019

6.070

1.820

5.200104.480
201.860
101.120
33.180
33.180
5.240
7.560
500
13.300
153.670

Ministerie van OCW *
Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Verstrekte voorschotten
Overlopende activa
Totaal vorderingen

Stand per
31-12-2020

105.150
2.76070
102.460
35.400
35.400
35.920
5.960
5.820
47.700
187.380

De vorderingen hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.
* Bijzonder en aanvullende bekostiging schooljaar 19/20 € 13,82 per leerling terugbetalen.

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2020

31-12-2019

545.930
545.930

542.840
542.840

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2.1

Mutaties 2020

Eigen vermogen
Saldo
1-1-2020

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

798.560
118.260
916.820

Bestemming
resultaat
47.65047.650-

Overige
mutaties
210.000210.000
-

Stand per
31-12-2020
540.910
328.260
869.170
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2.2

Voorzieningen

Mutaties 2020
Stand per
1-1-2020

2.2.1

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

40.040

-

-

8.660

31.380

Totaal voorzieningen

40.040

-

-

8.660

31.380

Onderverdeling saldo per
31-12-2020
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1

6.910

24.470

31.380

Totaal

6.910

24.470

31.380

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Afdr. / inh. ABP
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.8

2.4.9

2.4.10

Stand per
31-12-2020

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

2.4

2.4.7

Stand per
31-12-2020

31-12-2020
35.070
81.220
4.630
4.200
90.050
25.650
25.650
32.710
5.35027.360
7.370
67.890
75.260
253.390

31-12-2019
16.090
78.610
4.190
4.120
86.920
27.290
27.290
45.570
1.920
47.490
22.060
66.070
88.130
265.920

De kortlopende schulden hebben per einde 2020 en 2019 een looptijd korter dan een jaar.
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Model G
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving toewijzing

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag
toewijzing
€

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009- 2019/2/1171652
2017
Inhaal- en ondersteuningsprogramma
27067

Ontvangen
t/m 2020

De prestatie ultimo 2020 conform subsidiebeschikking
Geheel afgerond
Niet geheel afgerond

€

19-4-2019

20.000

20.000

2-7-2020

58.500

58.500

78.500

78.500

x
x
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Contractpartij

Betreft

Greenchoice

Serviceovereenkomst
Huurovereenkomst

Snappet

Periode van t/m
1-2-2021

Looptijd in
maanden
12

onbepaalde tijd per kwartaal opzegbaar

€ 513 (excl. btw)

€

Bedrag per tijdvak
>=1 en < 5
jaar
5.643 €
30.780 €

€ 380 (excl. btw)

€

5.500 €

Bedrag per maand

< 1 jaar

5.500 €

> = 5 jaar

Lasten
2019

- €

-

5.500 €

9.214

Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO zijn afspraken gemaakt over het opnemen van verlof voor duurzame inzetbaarheid. Mederwerkers hebben recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57
jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk.
Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers zijn die gebruik maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
Aangezien er over het kalenderjaar 2020 niet wordt gespaard kan er per ultimo 2020 geen voorziening worden gevormd.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal

Realisatie
2020
2.310.870
53.300
75.970
2.440.140

Specificatie
3.1.1

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal

3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Totaal

Uitsplitsing
4.1.1

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal

Begroting
2020

Realisatie
2019

2.234.640
74.620
2.309.260

2.294.450
57.320
85.920
2.437.690

-

-

1.984.570
326.300
2.310.870
-

1.908.310
326.330
2.234.640
-

1.962.850
331.600
2.294.450
-

10.100
10.100

10.200
10.200

8.990
8.990

5.930
118.580
1.2303.220
126.500

5.400
128.300
133.700

6.040
170.270
7.420
364.270
548.000

Realisatie
2020

Begroting
2020

2.188.740
116.510
161.0902.144.160

Realisatie
2019

2.029.110
114.800
124.0002.019.910

2.136.310
152.600
122.1402.166.770

-

-

-

1.607.190
340.940
240.610
2.188.740

1.467.490
328.550
233.070
2.029.110

1.549.570
340.740
246.000
2.136.310
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4.1.2

Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Professionalisering
Overige
Totaal

Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

11.810
1.560
67.520
3.230
8.66019.260
2.000
7.070
12.720
116.510

2020

5.100
600
9.000
18.700
14.300
15.000
10.000
7.300
13.000
21.800
114.800

2019

13.870
1.870
1.000
67.630
1.670
11.66053.870
13.600
7.850
2.900
152.600

2018

2,18
24,08
3,12
29,39

2,33
25,37
3,75
31,45

8.900
51.400
14.390
74.690

7.820
54.890
15.140
77.850

8.380
45.260
14.310
67.950

1.720
34.140
33.550
57.660
1.710
1.130
129.910
-

21.700
43.800
55.130
3.500
21.000
11.000
156.130
-

55.230
31.180
53.600
4.220
3.970
148.200
-

94.420
59.510
121.130
275.060

83.510
67.100
83.100
233.710

85.680
87.410
141.870
314.960
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Uitsplitsing
4.4.1

4.4.2

4.4.4

5.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Overige beheerslasten
Juridische ondersteuning
Totaal

38.560
8.020
980
5.790
550
25.820
14.700
94.420

37.710
5.000
1.200
4.100
30.500
5.000
83.510

34.790
8.380
890
50
5.820
190
32.760
2.800
85.680

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening
Accountantskosten

8.020
8.020

5.000
5.000

8.380
8.380

2.680
23.100
33.730
59.510

500
28.600
38.000
67.100

1.740
41.300
44.370
87.410

17.240
4.640
16.690
10
2.170
20.190
1.230
37.990
20.970
121.130

3.000
2.500
3.100
1.100
2.200
6.600
2.500
51.000
11.100
83.100

520
14.290
40.120
3.700
28.530
230
43.140
11.340
141.870

10
10

-

20
20

200
200

660
660

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Klassenbudget
Buitenschoolse activiteiten
Verzekeringen
Abonnementen
GMR
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

580
580

De rente- en bankkosten bestaan uit de in rekening gebrachte kosten van het aanhouden van een
spaarrekening en rekening-courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2020 bedraagt € 47.650 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2020
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

798.560
118.260

47.650-

210.000210.000

916.820

47.650-

Stand
31-12-2020

-

540.910
328.260
869.170

Overige mutaties betreft verkoop Zutphenseweg 2019.
480.000
- 90.000
- 30.000
360.000
- 150.000
210.000

opbrengst verkoop pand
afwikkeling eigendom gemeente
vrijval vooruitbetaalde gelden
saldo baten verkoop Zutphenseweg
reeds besteed aan professionalisering 2018-2020
restant saldo private reserve uit verkoop Zutphenseweg

Deze baten waren 31-12-2019 tijdelijk naar de algemene reserve geboekt.
De afspraken zijn na 1-7-2020 vastgesteld.
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde
risico's ten aanzien van de continuïteit van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren. Op korte
termijn verwachten wij geen directe impact op continuïteit van onze organisatie. De belangrijkste risico's
voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeel en de kwaliteit van het
onderwijs.
Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim. Dit risico is
vooralsnog niet te kwantificeren. Er zijn geen noemenswaardige andere gebeurtenissen
geweest die betrekking hebben op 2020.
De afgelopen jaren hebben we goed geïnvesteerd in digitale lesmethoden apparatuur
en professionalisering van de leerkrachten. Omdat leraren ook thuis kunnen werken
is hier minder risico op lesuitval.
In 2020 is een geschil ontstaan tussen de RvT, de GMR en het dagelijks bestuur over governance,
naleving van de medezeggenschapsrechten en interne reglementen en afspraken. De GMR heeft
op 25 januari 2021 een nalevingsverzoek ingediend bij de Landelijke Geschillen Commissie
Medezeggenschap Scholen. De uitslag van dit traject was niet bekend bij het vaststellen van de
jaarrekening. Op 23 juni 2021 heeft de GMR aangekondigd een versnelde procedure te starten
bij de Ondernemingskamer, de uitslag hiervan wordt medio augustus verwacht.

B10 Overzicht verbonden partijen
Er is géén sprake van verbonden partijen.
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT-verantwoording 2020 Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren
Het voor SCBOLL toepasselijke bezoldigingmaximum is met een totaal aan
complexiteitspunten van 4, als volgt nader gespecificeerd:
- Baten
- Leerlingen
- Onderwijssoorten
Totaal

2
1
1
4

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020

Mevr. J.
Huijsmans

bedragen x € 1
Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 31-12

0,8

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

75.670

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.245

Subtotaal

€

87.916

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

95.200

€

87.916

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

Mevr. J.
Huijsmans

bedragen x € 1
Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1-1 31-12
0,779

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

68.146

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.026

Subtotaal

€

80.172

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

89.585

Totale bezoldiging

€

80.172

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen’.

1d. Topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
NAAM TOPFUNCTIONARIS
F. Spekreijse

J. ten Hooven
J. Bakker
J. Fikken

FUNCTIE
Voorzitter
Lid
Lid
Lid

2. Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels van
toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijzigingen van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

I

Koolhovenstraat 11
3772 MT Bameveld
Postbus 272

Aan: de raad van toezicht van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekeníng 2020

3770 AG Barneveld

T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41

bameveld@vameeacc.nl
Ons oordeel

www.vanreeacc.nl

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren

KvK nr. 08107895

te Lochem gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
m

s

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stíchting Christelijk
Basisonderwijs Lochem Laren op 31 december 2020 en van het resultaat over
2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020: en

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

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Accouníanís is een handelsnaam van Van Ree Accouníanís BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene voo?aamen van íoepassing die gedeponeeta zi%n ondet nummeí ú0481496 bij de Kameí van Koophandel íe Uííe«h+.
Op venoek women deze kosíeloos }oegezonden.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dít betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plíchtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
m

m

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

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

ií

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwíjs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwíjs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemmíng met de Regeling
jaarverslaggeving onderwíjs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelíjkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwíjs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen ín paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens
verantwoordelíjk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekeníng en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkíngen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwíjsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekeníng opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteíten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelíjk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financíële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-ínformatie verkríjgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel índien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'ínvloedt de aard, tíming en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel krítisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseísen. Onze controle bestond onder
andere uit:
s

het identificeren en inschatten van de risico's
*

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

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanníng, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing?
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruíkte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan?
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten ín continu'íteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplícht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteít niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten
*

s

a

w

s

s

s

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevíndingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Barneveld, 4 november 2021
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA

Bestuursbesluit
Vergadering Raad van Toezicht d.d. 18 oktober 2021

Geachte Raad,
Hierbij stel ik u voor de jaarrekening 2020 vast te stellen met een negatief saldo van € 47.650
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het
voorstel resultaatbestemming.

Lochem, 18 oktober 2021

Plaatvervangend directeur-bestuurder
Mevr. C. van Zuylen

WG

Besluit Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening 2020 vast met een negatief saldo van € 47.650
en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het
voorstel resultaatbestemming.

Lochem, 18 oktober 2021

Leden
J. Wiegers
Y.M.J.C. Raaijmakers
A.F.J. ten Hooven
J.G. Fikken

WG

