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Voorwoord
Drie prachtige scholen, één opdracht!
2021 was een jaar met stevige uitdagingen en met z’n allen hard werken aan
onze basisopdracht: goed onderwijs realiseren voor alle kinderen in
Lochem/Laren.
Corona bepaalde ook in 2021 een groot deel van de dagelijkse werkelijkheid in
onze scholen. Het realiseren van zoveel mogelijk stabiliteit en continuïteit was
(en blijft) een uitdaging. Er werden stappen gezet om meer maatwerk voor
kinderen te realiseren. Dat gebeurde door onderwijs anders te organiseren en
ook door anders samen te werken. Al tijdens de tweede lockdown werd
duidelijk hoeveel was geleerd over het geven van thuisonderwijs.
Met de inzet en kwaliteiten van ons personeel en het meedenken en
meebewegen van onze kinderen en hun ouders is er ook dit jaar heel veel wel
gelukt.
Op de Prins Hendrik werd per 1 januari 2021 weer een eigen directeur
benoemd en de school kreeg binnen het gebouw van de Garve steeds meer
en beter een eigen gezicht.
De Prins Willem Alexanderschool verwelkomde haar 125ste leerling en groeit
gestaag verder en mag zich verheugen op een prachtig nieuw schoolgebouw.
De Rank ontving het Dalton certificaat in november 2021. Het visitatieteam
beschreef in haar visitatieverslag een school gezien te hebben die de Daltonkernwaarden uitdraagt.
Ook was 2021 een jaar met wisselingen in de Raad van Toezicht, GMR en
Bestuur. Samen opruimen wat niet helpend was en samen bouwen aan een
organisatie die klaar is en klaar staat voor goed onderwijs. We weten wat ons te
doen staat en zijn eind 2021 voortvarend aan de slag gegaan met een tweetal
grote veranderopgaven.
Met Directie, Ib’ers en teams gaan we niet alleen ons kwaliteitszorgsysteem
verbeteren, we gaan vooral genieten van samen leren en ontwikkelen in onze
Professionele Leergemeenschappen.
De veranderopgave ‘duurzaam gezond’ richt zich op het samen ontwikkelen
van toekomstscenario’s; hoe blijven we ook in de toekomst ruimte creëren voor
goed onderwijs in Lochem/Laren en hoe blijven we voor ons huidige en
toekomstige personeel een fijne werkgever.
Met dit jaarverslag laten wij zien waar we staan en leggen we verantwoording
af.
Lochem, april 2022
Charlotte van Zuijlen, directeur bestuurder a.i.
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1. Het schoolbestuur
In 2021 was mevrouw drs. J.J.S Huijsmans directeur bestuurder.
Vanaf 18 oktober 2021 mevrouw C.H.B.C. van Zuijlen directeur bestuurder a.i.
(vervanging wegens ziekte)
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1.1 PROFIEL
Missie, visie en kernwaarden
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, staan in ons onderwijs centraal.
Kernwaarden
Onze 3 kernwaarden zijn verbinden, versterken, vernieuwen. Deze drie
kernwaarden versterken elkaar en kenmerken ons onderwijs al sinds de
oprichting van onze scholen.

Strategisch beleidsplan 2019-2023
Opbouw vanuit de volgende beleidsdomeinen:
Het verhaal van SCBOLL
Goed onderwijs bieden, dat is onze kerntaak, dat is waar SCBOLL voor gaat en
staat! Goed onderwijs voor ieder kind in elk van onze scholen. Onze drie
scholen zijn gelegen in Lochem en Laren. In die landelijke omgeving hebben ze
een belangrijke ontmoetingsfunctie en leveren ze een wezenlijke bijdrage aan
de leefbaarheid. Als wij naar de toekomst kijken dan is het denkbaar dat onze
scholen zich, samen met kinder- en peuteropvang, ontwikkelen tot de meest
bestendige ontmoetingsplekken voor meerdere generaties in onze kernen.
Dit gegeven is van invloed op onze onderwijstaak. SCBOLL heeft geen
eenzijdige focus op de individuele ontwikkeling van kinderen, maar onderwijst
hen ook in waarden als leren samenwerken, elkaar steunen en voor elkaar
zorgen, gemeenschapszin, en wederkerigheid. Daarbij stellen wij zelf
leiderschap centraal, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ieder kind
leert zo op eigen wijze de weg te vinden vanuit de vertrouwde, beschermde
omgeving naar de wijde wereld om daar betekenisvol te kunnen zijn en om
vanuit een eigen positie te kunnen kiezen of alles wat in die wereld langskomt
inderdaad de moeite waard is om zich ermee te willen verbinden.
SCBOLL heeft drie protestants-christelijke scholen. Goed onderwijs is altijd ook
verbonden met de identiteit, cultuur en traditie van elke school. Wij vinden dat
godsdienst en levensbeschouwing en ook burgerschap er in de vorming van
elk kind toe doen. De precieze invulling van de aandacht hiervoor verschilt per
school. In dit strategisch plan beschrijven we de kernwaarden die ons met
elkaar verbindt en die we mee willen geven aan onze leerlingen.
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4 beleidsdomeinen:
Samen goed onderwijs (speerpunten, opbrengsten, aanbod,
onderwijskundig profiel)
Samen kindgericht (pedagogisch klimaat, didactisch klimaat,
samenwerken in en rond de school)
Leerkrachten zijn de spil (regiekracht, leerlijnen, teamwerken)
De organisatie faciliteert (vitaliteit, ‘iedereen op de rol’, eigenaarschap
en leiderschap,

•
•
•
•

Toegankelijkheid & toelating

De scholen van SCBOLL hebben geen specifiek toelatingsbeleid. Alle kinderen
waarvan de ouders de normen en waarden van de identiteit onderschrijven,
zijn welkom op onze scholen. Een toelatingsbeleid c.q. niet toelaten van een
aanmelding, kan alleen voortkomen uit de (beperkende) mogelijkheden die
de school in haar SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) beschreven heeft.

1.2 ORGANISATIE
Contactgegevens
De stichting is gevestigd: Curieplein 21, 7242 KH Lochem
Website: www.scboll.nl
Email: bestuur@scboll.nl
KvK: 8077156
Aantal scholen: 3
Bestuursnummer: 05QJBS
Bestuur
Nevenfuncties
betaald/ onbetaald

Aandachtsgebied
en/of commissies

Directeurbestuurder a.i.

Voorzitter bestuur
weekendschool
LOL/onbezoldigd
Maat bij Maatschap
van Duuren, van
Zuylen &
partners/bezoldigd

Vanaf 18 oktober 2021

Directeurbestuurder

Docent
Saxion/bezoldigd
RvT bij
VVNH/bezoldigd

Naam

Functie

C.H.B.C. van Zuijlen

J.J.S. Huijsmans
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Scholen
School
Prins Willem
Alexander (PWA)
De Rank
Prins Hendrik (PH)

Brin

Adres

Leerlingen 1-10- Directeur
2021
116
M. van den
Berg
148
M. Hebbink

05QJ Verwoldseweg 18 |7245 AH
Laren
07IY Curieplein 21 | 7242 KH
Lochem
08UW Burgemeester Leenstraat 13 | 100
7242 AA Lochem

S. Brouwer

Organisatiestructuur
RvT
SCBOLL

Directeur bestuurder

Schooldirectie
De Rank

Schooldirectie
PWA

Schooldirectie
Prins Hendrik

De Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht- van SCBOLL:
Voorzitter:
De heer J. Wiegers (waarnemend) vanaf 15-1-2021
Lid:
Mevrouw M.F.M. Jongerius vanaf 1-11-2021(benoemd op
voordracht van de GMR)
Lid:
Mevrouw Y.M.J.C. Raaijmakers vanaf 15-1-2021
Lid:
Mevrouw J. ten Hooven (tot 1-11-2021)
Lid:
De heer J. Fikken (tot 1-11-2021)
De (gemeenschappelijke) medezeggenschap GMR en MR
SCBOLL heeft een GMR, die bestaat uit een personeels- en een oudergeleding
van totaal 6 personen. De GMR kwam in 2021 acht keer bij elkaar (viermaal
met DB, tweemaal met RvT en tweemaal alleen de GMR) waarvan een aantal
keren digitaal vanwege corona. De begroting 2022, de jaarrekening 2020, het
governance vraagstuk, de veranderopgave duurzaam gezond, waren de
belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden. De agenda werd
voorbereid door de bestuurder in overleg met de voorzitter. Het jaarverslag van
de GMR wordt toegevoegd aan het bestuursverslag.
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 2021 voor de MR-en waren de
coronamaatregelen, formatie, groepsindeling, jaarplan, jaarverslag,
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schoolbegroting, roosters en de nieuwbouw in Laren.
Horizontale dialoog en verbonden partijen (kwaliteitshandboek)

Organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of
samenwerking en de ontwikkelingen hierin

Samenwerkingsverband
IJssel Berkel

IJssel Berkel is een samenwerkingsverband Passend
Onderwijs van 24 schoolbesturen met 96 scholen voor
primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen,
Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & Bronckhorst. Het
werkt met alle aangesloten besturen en scholen samen
om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden.
Daar zijn afspraken over gemaakt die staan beschreven in
het SchoolOndersteuningsPlan van het
Samenwerkingsverband.
Elke aangesloten school biedt minimaal de
Basisondersteuning. De Basisondersteuning is dat wat
iedere school in Samenwerkingsverband IJssel Berkel biedt
op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning.
Deze zijn conform de inspectiekaders.
Wat iedere school aan (extra) ondersteuning kan bieden
en hoe zij dat organiseren, beschrijft de school in het
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Dit
SchoolOndersteuningsProfiel is te vinden op de website
van de school.

Kinderopvang

In de gemeente Lochem zijn meerdere
kinderopvangorganisaties gevestigd. Enkele daarvan zijn
gehuisvest in het schoolgebouw, andere zijn elders
gehuisvest. In het kader van VVE en doorgaande lijn is er
contact, maar deze dit dient (IKC-ontwikkeling) verder
uitgebouwd te worden.

LEA

Bij de verschillende partijen in het onderwijsveld in
Lochem en bij de gemeente bestaat de intentie om te
komen tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst
van het onderwijs in Lochem; een maatschappelijke
educatieve agenda. Dit staat nu nog op een laag pitje.

't Baken

Vanaf 2019 is er in de gemeente Lochem één loket, waar
inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, jeugd,
werk en inkomen: ‘t Baken. Deze toegang vervangt de
volgende vier loketten: het Zorgloket, het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG), het Gebiedsteam Lochem en Het
Plein Lochem (nu in Zutphen). Hulp en ondersteuning
dichtbij onder één dak.
Het is een tweedelijns organisatie voor Lochem voor ons
ter ondersteuning van gezinnen, scholen en voorschoolse
instellingen.

GGD

De Jeugdgezondheidszorg zet zich in om zo snel mogelijk
problemen op te sporen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. In
Nederland is dit wettelijk vastgelegd. JG moet zich
inzetten voor de bescherming en bevordering van de
gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale
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Organisatie of groep

Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of
samenwerking en de ontwikkelingen hierin
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
De JG werkt samen met alle scholen. O.a. met:
• Gezondheidsonderzoek in groep 1-2
• Meten en wegen in groep 6
• Gezonde leefstijl les in groep 7

Klachtenbehandeling
In het verslag van de externe vertrouwenspersonen over 2021 is aangegeven
dat de volgende zaken niet op orde zijn:
a. De toegankelijkheid van de informatie over de klachtenprocedure en
externe vertrouwenspersonen (website).
b. De verschillende rollen en klachtenprocedure zijn niet juist beschreven.
c. De scholing van de interne vertrouwenspersonen vraagt aandacht.
De klachtenprocedure is herschreven, afgestemd met de externe
vertrouwenspersonen en voorgelegd aan de GMR (april 2022).
De klachtenregeling kent 3 niveaus.
1. Intern; de klacht wordt gehoord door de leerkracht, de IB’er, de interne
vertrouwenspersoon 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 2021 zijn er geen klachten ingediend.
Governance
In 2021 is er sprake geweest van wisselingen in bestuur en toezicht. Dit proces,
dat niet altijd even geruisloos verlopen is, heeft geresulteerd in het benoemen
van een interim bestuurder en een Raad van Toezicht. Daarmee zijn de
verschillende rollen weer ingevuld en kon in het laatste kwartaal van 2021 de
draad weer samen opgepakt worden.
Functiescheiding
Bij SCBOLL is er sprake van een two-tier model. De statuten zijn daarvoor op 19
juli 2020 aangepast.
Code Goed Bestuur
Het bestuur en de RvT zijn bekend met de code goed bestuur Primair Onderwijs
en handelen ernaar.
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2. Verantwoording van het beleid
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2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
In de jaardoelen van SCBOLL, die eind 2021 zijn bijgesteld en vastgesteld (zie
ook pagina 12), staan de verantwoordingsschema's voor de directies. Deze
komen ook terug in de beleidsagenda. Op de beleidsagenda waren de twee
centrale thema's voor het schooljaar 2020-2021:
• Onderwijskwaliteit; de basis op orde en leerkracht gestuurd werken
• Kwaliteitszorg op orde; zichtbaar cyclisch werken op alle niveaus
Dit beleidsdocument dat als onderlegger voor de onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg dient is voorzien van een tijdsplanning.
Alle onderwerpen die er voor de eerste zes maanden van 2021 opstonden zijn
soms (deels) ingezet, soms niet ingezet.
In de drie scholen werd op eigen wijze invulling gegevens aan de
onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg. De directeuren hebben samen met
Ib'ers op hun eigen scholen toezicht gehouden op de kwaliteit van het
onderwijs. De Ib'ers hebben de zorg structureel in kaart gebracht.
In het kader van het bestuursonderzoek van de inspectie kwam het gemis aan
een werkend kwaliteitssysteem aan het licht. Zie hiervoor ook het onderdeel
inspectie.
Alle informatie over scholen wordt zo veel mogelijk beschikbaar gesteld op
www.scholenopdekaart.nl
Doelen en resultaten
SCBOLL daagt scholen uit om de ambities voor taal en voor rekenen te
formuleren die passen bij de kenmerken van de schoolpopulatie, waarbij een
bepaald percentage leerlingen het 2F voor taal en het 1S voor rekenen moet
kunnen behalen. Deze ambities worden benoemd in de jaardoelen van de
scholen.
Welk percentage leerlingen behaalde in 2020-2021 het fundamentele niveau
en welk percentage het streefniveau?
Fundamenteel niveau
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal
en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Elke
leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor
alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde)
voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de
leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.
Streefniveau
Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor
taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen)
Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren- Bestuursverslag 2021
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genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het
einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de
signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald.
Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt
dus per school. De inspectie kijkt naar kenmerken van de leerlingen (en van
hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen
die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de
inspectie lager.
Prins Hendrik:
Fundamenteel niveau

Streefniveau

Prins Willem Alexander
Fundamenteel niveau
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Streefniveau

De Rank
Fundamenteel niveau

Streefniveau

Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten zijn terug te vinden op de website van
www.scholenopdekaart.nl
Leerlingen van de PH en de Rank hebben op de eindtoets boven het landelijk
gemiddelde gescoord. De leerlingen van de PWA hebben dat niet gehaald.
Hierin zit echter de nuance dat er slechts 8 leerlingen in groep 8 zaten en de
score daardoor niet representatief is.
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Prins Hendrik
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Prins Willem Alexander
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De Rank

Op alle drie scholen is geconstateerd worden dat de leerlingen uit groep 4 en 5
de meeste hinder ondervonden hebben van de lockdowns (Corona) en het
thuisonderwijs. Basisvaardigheden en automatisering van kennis is daardoor
onder de maat.
In 2022 zullen met behulp van NPO-middelen gerichte interventies ingezet
worden met extra handen in de klas en extra ondersteunende materialen.

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren- Bestuursverslag 2021

15

De jaardoelen van SCBOLL zijn eind 2021 definitief vastgesteld. Deze zijn
gekoppeld aan de ambities in onderstaand PDCA-overzicht.
In de kwartaalrapportages en kwartaalgesprekken 2022 van de scholen komen
periodiek deze doelen terug.

Bijgestelde jaardoelen 2021-2022: verantwoordingsschema directies
Strategisch beleid ‘versterkende samenwerking’ (2019-2023)
Kernwaarden
Verbinden Alleen in verbinding kunnen we volledig groeien
Versterken We versterken het goede
Vernieuwen Door te bewegen blijven we vernieuwen
Beleidsdomein: samen goed onderwijs
THEMA

PLAN

1

Ontwikkeling
kwaliteitszorgsysteem

DO

CHECK
▪
▪
▪
▪

2

▪
•

Inzet NPOgelden/interventies

•

Inrichten
kwaliteitszorgsysteem
Ontwikkeling
handboek kwaliteit
Ontwikkeling rol Ib-ers
& directeuren
Samen (met
leerkrachten)
verantwoordelijk voor
kwaliteitszorg
Plenaire studiedagen
Toetsen opbrengsten
inzet NPO-gelden en
indien nodig bijstellen
Bovenschools PLG
(themagroepen)

Zomer 2022 (zie
plan en offerte
adviseurs met Lef)

19 april
2022/najaar 2022
Eerste check in
februari na
analyse Mtoetsen/KanVas
Zomer 2022

3

Kindgericht onderwijs

•

Optimaal aansluiten
bij de leerbehoefte
van het kind

Analyse
vaardigheidsgroei/
leerrendement

4

Ontwikkelen visie op
burgerschap

•

Visie, uitgangspunten
ontwikkelen
Toetsen op bestaande
schoolplannen
Implementatie

Maart 2022
Maart 2022
April 2022

•
•

ACT

Beleidsdomein: samen kindgericht
THEMA

PLAN

1

Borging
toetsinstrument
kleuters

•

Tweemaal per jaar
invoer observatielijsten
kleuters

Check februari
2022 /juni 2022

2

Doorgaande
ontwikkeling KO
naar PO en VO

•

Invulling rol
‘scharnierpunt’ PO
Afstemming en
ontwikkeling leer en
ontwikkellijnen (K)-POVO)
Agenderen in LEA
Aanmelden/inschrijven
(inhoud en procedure)
herzien om betere
informatie te verkrijgen
bij binnenkomst jonge
kind

Q 1 2022 MARAP
directie

3

Intake jonge kind

DO

CHECK

•

•
•

ACT

Q2 MARAP
dierectie
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Beleidsdomein: de leerkracht is de spil
THEMA

PLAN

1

Ontwikkeling PLG’s
(scholen)

DO
•

Onderdeel van
veranderopgave
kwaliteitszorg

CHECK
Q3 MARAP directie

2

Leraren stimuleren in
hun eigen
leerproces

•

In kaart brengen
leerbehoeftes
leerkrachten
Hoge verwachtingen
stellen
Intercollegiale visitaties
faciliteren

Zomer 2022 (naar
aanleiding analyse
professionalisering
(eind 2021)
Q2 tijdens
gesprekkencyclus

Vastellen in GMR
Implementatie scholen
Digitaal
bekwaamheidsdossier
opzetten

Zomer 2022

•
•

3

•
•
•

Gesprekken cyclus
vaststellen en
implementeren

ACT

Beleidsdomein: de organisatie faciliteert
THEMA

PLAN

1

Ontwikkelen
verantwoordingsrap
portages (op alle
beleidsdomeinen)

▪
▪

Veranderopgave
duurzaam gezond

▪

2

DO

▪

▪
▪

▪
▪
▪

3

Arbobeleid,
verzuimbeleid en
verzuimprotocol

▪
▪

▪

MARAP-directeuren
Kwartaalgesprekken
bestuurder
Bestuursrapportages
(GMR & RvT) in
aansluiting op
kwartaalrapportages en
vormen de basis voor
het jaarverslag
Analyse eerdere
stappen (2018-2022)
Werkgroep scenario
ontwikkeling
SWOT &
confrontatiematrix
SCBOLL 2022
Onderzoek bij ouders
Onderzoek bij
stakeholders
Onderzoek bij mogelijke
samenwerkingspartners
Advies aan RvT & GMR
Op (laten) stellen
Arbobeleid met
verzuimbeleid en
verzuimprotocol
Scholing directeuren

CHECK

ACT

Q1 2022

mei 2022
Bijstelling na
bespreking in
Directieraad
en RvT

November
december 2021
Februari-april 2022
Februari 2022

Bijstelling na
bijeenkomst
en met GMR,
RvT en
Directieraad
(april en juni
2022)

Maart 2022
Maart 2022
Februari-zomer 2022
April/mei 2022
Februari 2022
(check op
bruikbaarheid in de
praktijk door
directeuren en op
afstemming en
samenwerking met
OBT)

Navraag om
offerte en
planning
oplevering
(27-2-2022)

Overige ontwikkelingen
In juni werd bekend dat er NPO-middelen (financiële middelen ten behoeve
van wegwerken achterstand door Corona) definitief werden toegekend aan
de scholen.
Besturen en scholen konden door middel van een menukaart keuzes maken
voor thema's en inzet. Resultaten moeten geëvalueerd worden in 2022.
Keuzes zijn door directeuren (in overleg met IB/teams) bepaald.
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Prins Willem Alexander
• Nascholing Kanjertraining t.b.v. sociale ontwikkeling Leerlingen
• Leeruniek t.b.v. analyse Cito-toetsen
• Trainingen t.b.v. leeraanbod hoogbegaafden
• Aanschaf materialen zorgleerlingen
• Methode voortgezet technisch lezen
• Bewegend leren – methode
• Materialen Vierkeerwijzer
• Inzet onderwijsassistent
Prins Hendrik
• Extra leerkracht 0.6 voor opsplitsen groep 3 en 4
• Onderwijsassistent 0.3
• Materialen Vierkeerwijzer
• 0.1 extra IB
• Teamtraining en coaching
• Begeleiding en coaching op groep 7
De Rank
• Inzet leerkracht bewegingsonderwijs
• Extra handen in de klas o.a. zij-instromer met mentor
• 0.2 fte op extra dag leerkracht
• Adaptieve methode Engels Holmwood’s
• Methode Blink - WO
• Bewegend leren; realisatie project in 2022
Toekomstige ontwikkelingen
De groepen 4 en 5 verdienen extra aandacht. Zij hebben de meeste hinder
ondervonden van de Corona-maatregelen. Door, in overeenstemming met
onze kwaliteitseisen, nauwlettender de vinger aan de pols te houden en tevens
de achterstand n.a.v. de Coronaperiode goed te volgen, zullen in schooljaar
2022-2023 de benodigde interventies nauwkeurig en in overleg beschreven en
uitgevoerd worden.
Omdat “Goed onderwijs geen toeval is”, wordt er in 2022 door de directeuren
en IB’ers scholing gevolgd en zullen in het verlengde daarvan ook de teams
gezamenlijke studiedagen hebben. Dit met ditzelfde thema en dan met de
insteek op de rol van de leerkracht bij hoe een kind tot leren komt.
De Rank zal haar Daltonontwikkeling verder door ontwikkelen. Het team heeft
een ontwikkelplan voor de komende jaren geschreven en zij zullen van daaruit
handelen en evalueren en bijstellen.
De Prins Hendrik is in 2021 breder gaan insteken op ‘Vierkeerwijzer’ en wil zich
als Vierkeerwijzerschool gaan profileren. Dit vraagt begeleiding, coaching en
overleg met de Prins Willem Alexander die al verder is in deze ontwikkeling.
De Prins Willem Alexander ziet haar uitdaging in het vorm en inhoud geven van
een groeischool. Een school met volle groepen in de onderbouw t.o.v. de
kleine en samengestelde groepen in de bovenbouw. Daarbij komt de
ontwikkeling van de nieuwbouw en samenwerking (inclusie) met Branink en
Bartimeüs. De leerlingengroei vraagt aandacht in de formatie.
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Internationalisering
SCBOLL heeft geen beleid op internationalisering.
Wel wordt in op de scholen van groep 1 t/m 8 Engels gegeven.
Burgerschapsvorming en internationale thema's als duurzame ontwikkeling
krijgen wel aandacht.
Visie op burgerschapsvorming moet bovenschools nog beter vorm en inhoud
krijgen. Ook binnen de scholen vraagt dit nog verdere uitwerking. Op de PWA
gaan we samen met de Poolsterscholen en Bartimeus een school bouwen
waarbij inclusie het uitgangspunt is en burgerschap in de praktijk vorm krijgt.
De culturele diversiteit/NT2 speelt op de PH een grote rol en op de PWA juist
helemaal niet.
Onderzoek
Er is nog geen beleid op het gebied van onderzoek.
Wij weten dat het van belang is dat leraren onderzoek doen en hun eigen
praktijk bevragen en die leren kritisch te beschouwen en in staat zijn om
praktijkproblemen analytisch te benaderen. SCBOLL zet in 2022 in op het
versterken van onderzoekvaardigheden en het vergroten van de
onderzoekende houding. Een van de doelen van de veranderopgave
kwaliteitszorg (start eind 2021) is om samen met de Ib'ers aan de slag te gaan
om de onderzoekvaardigheden van leraren te vergroten door het organiseren
van stichtingsbrede onderzoeksgroepen.
Leerkrachten analyseren tweemaal jaar de resultaten van de Cito-toetsen op
gebied van rekenen, taal en lezen te maken. Deze presenteren ze aan hun
collega's en bespreken de resultaten en analyses met de Ib'er.
Daarnaast wordt er vanuit Snappet inzage verkregen in de leerlijnen/doelen.
Door wekelijks de prestaties en registraties met het kind in te kijken en te
onderzoeken, kan het kind aangesloten blijven bij de directe
onderwijsbehoefte.
Er wordt incidenteel onderzoek gedaan door studenten van verschillende
opleidingen.
Inspectie
In juni en september zijn er gesprekken gevoerd door twee inspecteurs van
onderwijs, de directeuren van de drie scholen en een afvaardiging van de
GMR inzake een governance vraagstuk binnen de organisatie. De inspecteur
heeft in dit kader ook gesprekken gevoerd met de RvT.
In november 2021 heeft de inspectie het bestuur van SCBOLL aangeschreven
voor het vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek begin 2022 met een startgesprek op
10 januari.
Vanaf november 2021 hebben we onderzocht of en hoe het kwaliteitsbeleid
beschreven was en hoe en of het kwaliteitssysteem werkte. Uit onze analyse
bleek dat de scholen een eigen kwaliteitssystemen hanteerden en er
bovenschools goed werkend kwaliteitssysteem was. Er lag wel een eerste
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aanzet tot een bovenschools kwaliteitssysteem (kwaliteitskalender mei 2019).
Deze is echter niet doorontwikkeld en geïmplementeerd.
In december 2021 is daarom een nieuwe P&C cyclus opgezet met bestaande
en nog ontbrekende documenten (zie onderstaande figuur). Deze heeft als
basis gediend voor de gesprekken met de inspectie en als basis voor de
veranderopgave kwaliteitszorg.

.

Visitatie
Er heeft geen bestuurlijke visitatie aan de scholen/groepen plaatsgevonden in
2021.
De Rank is (na zes jaar ontwikkeling) in november gevisiteerd door een
visitatieteam van de Nederlandse Dalton Vereniging en heeft vervolgens het
Daltoncertificaat verkregen.
Passend onderwijs
De scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband IJssel – Berkel.
De leerkrachten worden in de dagelijkse praktijk geadviseerd, ondersteund en
gecoacht door de IB’er van de school. Bij expertise die niet in de school
aanwezig is, wordt een beroep gedaan op deskundigen van het
samenwerkingsverband. De financiële middelen die vanuit het SWV in de
scholen komen, zijn voornamelijk ingezet op ondersteuning van de leerkracht
bij het speciale aanbod en in de klas, IB en evt. arrangementen.
In 2021 deed één leerkracht de post hbo-hoogbegaafdheidsspecialist op
Windesheim.
Het inzetten van de Samenwerkingsverband-gelden heeft ertoe bijgedragen
dat er leerlingen op de scholen konden blijven en daarmee overplaatsing naar
een andere onderwijsinstelling is voorkomen.
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Door inzet van een cyclisch proces PDCA kunnen leerkrachten de
leeractiviteiten zo monitoren dat er optimaal wordt ingespeeld op de
verschillen tussen, en dus het aanbod aan, leerlingen, zodat de
onderwijsopbrengsten zo groot mogelijk zijn.
In de jaarplannen van de scholen moeten naar aanleiding van analyses en
besprekingen de speerpunten van het volgende jaar worden beschreven.
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING
Doelen en resultaten 2020- 2021
THEMA

PLAN

DO

CHECK

1

Leerkracht gericht werken:
‘de leerkracht is de spil, de
regisseur van het
onderwijsproces’.

Q2 2021: DO
schooldirecteuren;
(G)MR; bestuurder.

2

ICT-beleid op het gebied
van digitaliseren van
onderwijs, gebaseerd op
een gemeenschappelijke,
gedragen visie.

3

‘Kennisdeling tussen de
scholen is vanzelfsprekend’.

4

Teamgericht werken

Gemeenschappelijke
visie ontwikkelen en
implementeren op
leerkracht gestuurd
werken (strategisch
doel ‘de leerkracht is de
spil’) om het maximale
uit leerlingen te halen.
Visie bepalen
Doelen bepalen
Competenties
leerkrachten bepalen;
ICT-scan ontwikkelen
Professionalisering
vaststellen.
Organisatie van
bovenschoolse
studiedagen;
introductie ‘werken in
bouwlagen’ zodat
onderlinge
afstemmingmogelijk is.
Door methodiek
gesprekkencyclus met
intervisie, feedback
ophalen en verwerken.
Verdere implementatie
werkverdelingsplan t.b.v
taakverdeing in de
teams.

ACT

Q3 2021: DO
schooldirecteuren;
teacher leader; (G)MR

Hele jaar: 8 oktober; 6
april en tussen door 2
dagen t.b.v. o.a.
Snappet en overleg in
bouwlaag.

Q2 2021:
Schooldirecteuren en
MR

Tijdens een eerste analyse eind 2021 bleek dat er een aantal relevante
beleidsstukken niet aanwezig, incompleet of nog niet vastgesteld en/of
geïmplementeerd waren. In afstemming met de Arbodienst wordt er nu
gewerkt aan een Arbo beleidsplan, een verzuimbeleid/verzuimprotocol
(gereed april 2022) en RI&E beleid. Naast het beschrijven en laten beoordelen
maken we in extra ruimte (in tijd en middelen) voor de begeleiding bij de
implementatie op de werkvloer. In 2022 wordt de gesprekkencyclus geüpdatet
en gekoppeld aan het opzetten digitaal systeem bekwaamheidsdossier en een
nieuw klachtbeleid opgesteld. Het werkverdelingsbeleid, beloningsbeleid en
functiegebouw wordt geüpdatet en voorgelegd aan de GMR en besproken
met de teams.
De hierboven gestelde jaardoelen (2020-2021) 1 t/m 3 hebben binnen de
scholen zeker aandacht gehad. Er is echter onvoldoende aandacht geweest
voor afstemming, monitoring en bijstelling.
Toekomstige ontwikkelingen
In 2022 investeren we extra in de (bij)scholing van personeel).
We zijn in 2021 gestart met de analyse van de werking van ons huidige
kwaliteitszorgsysteem en hebben in aanloop naar de inspectiebezoeken (2022)
onze veranderopgave geformuleerd. Een professionaliseringstraject ‘goed
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onderwijs is geen toeval’ waarbij we de aandacht richten op:
a) de ontwikkeling van Ib'er naar kwaliteitscoördinator
b) het onderwijskundig leiderschap bij de directeuren
c) de verschillende rollen binnen het tandem directeur en Ib'er
d) de ontwikkeling van PLG’s in de scholen en daar waar mogelijk en gewenst
ook bovenschools
e) scholing interne vertrouwenspersonen
Bijstelling doelen en resultaten 2021-2022 (zie ook pagina 12 en 13)
THEMA

PLAN

CHECK

ACT

1

Ontwikkeling PLG’s
(scholen)

DO
•

Onderdeel van
veranderopgave
kwaliteitszorg

Zomer 2022 (zie
plan en offerte)

Zie ook thema
bijeenkomsten

2

Leraren stimuleren in
hun eigen
leerproces

•

In kaart brengen
leerbehoeftes
leerkrachten (koppelen
aan gesprekkencyclus
2022)
Hoge verwachtingen
stellen
Intercollegiale visitaties
faciliteren
Themabijeenkomsten en
studiedagen ‘goed
onderwijs is geen toeval’

Zomer 2022 (naar
aanleiding analyse
professionalisering
(eind 2021)

Is klaar en
wordt
meegenomen
in gesprekken.

•
•
•

3

Gesprekken cyclus
vaststellen en
implementeren
Opbouw digitale
bekwaamheid
dossiers

•
•

Vastellen in GMR
Implementatie scholen

19 april 2022
studiedag,
themadagen
15-6, 7-09, 1611, 14-12
10 Mei 2022
juli 2022

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis
Covid heeft in 2021 geresulteerd in uitval bij leerkrachten, soms omdat ze zelf
ziek waren maar ook regelmatig omdat ze in quarantaine moesten (richtlijnen
GGD). Dat heeft effect gehad op de continuïteit van het onderwijs en de
werkdrukbelasting bij leerkrachten en directie. Vervanging regelen bleek niet
(altijd) haalbaar. Hierdoor werd vaak weer een beroep gedaan op de eigen
teamleden.
NPO
Door toekenning van middelen onderwijsachterstanden als NPO en EHK (Extra
Handen in de Klas) is er extra formatie aan de teams toegekend. Daardoor
konden extra onderwijsassistenten of extra fte’s voor leerkrachten worden
ingezet. Het aantrekken van extra leerkrachten heeft alleen op de PH tot een
aanstelling van een extra leerkracht geleid.
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Op de Rank is een gedetacheerde vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 0.2
fte aangetrokken. Tevens is gestart met een zij-instroomster.
Uitkeringen na ontslag
De stichting heeft geen beleid op het gebied van ontslagvergoedingen. In
2021 is er geen ontslagvergoeding toegekend.
Aanpak werkdruk
Voor de besteding van de werkdrukmiddelen is het proces gevolgd waarbij de
directies van de drie scholen in gesprek zijn gegaan met de teams en de
medezeggenschapsraden over de besteding van werkdrukmiddelen. Deze
bedroegen € 252 per leerling per schooljaar. In totaal was er voor de drie
scholen ca. € 92.000 extra in te zetten. Alle scholen hebben de middelen
gebruikt voor extra onderwijsinzet in de klassen. Dit door klassen te verkleinen of
extra ondersteuning te bieden in of buiten de klas. Hiervoor zijn extra
groepsleerkrachten en onderwijsassistenten aangesteld. Het verlagen van de
werkdruk is een regelmatig terugkerend onderwerp in de teamvergaderingen.
Er zijn verder geen ‘niet-financiële’ maatregelen genomen om de werkdruk
van het personeel te verminderen.
Strategisch Personeelsbeleid
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en
een goede verbinding van het personeelsbeleid met de opgaven waar
scholen voor staan is van grote meerwaarde.
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft een van de pijlers de titel ‘de
leerkracht is de spil’ meegekregen.
De strategische doelen zijn als volgt beschreven:
a. De leerkrachten zijn vakbekwaam en zijn in staat waarde(n)vol en gedegen
onderwijs te verzorgen.
b. De leerkrachten zijn in staat planmatig en doelgericht te werken aan het
verbeteren van taal, lees-en rekenonderwijs.
c. De leerkrachten zijn in staat om bij te dragen aan het teamleren en zijn in
staat feedback te gebruiken om te reflecteren op eigen handelen.
d. De leerkrachten beschikken over ICT-vaardigheden ten behoeve van het
onderwijs en de werkzaamheden in en rond de klas.
e. De leerkrachten zijn in staat leerlijngericht te werken en gebruiken de
methode als middel.
Zoals hierboven al beschreven is er op schoolniveau het nodige opgepakt en
dat heeft zeker een bijdrage geleverd aan goed onderwijs. Bovenschools
wordt samenhangend strategisch personeelsbeleid nog deels gemist. Eind 2021
is gestart met de bijstelling, ontwikkeling en implementatie van de meest
urgente beleidsnotities en de professionalisering van alle medewerkers. Als we
zeggen dat ‘goed onderwijs geen toeval is’ dan vraagt dat ook aandacht,
betrokkenheid en focus op de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid.
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2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN
Toekomstige ontwikkelingen
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 2021 zijn de ruimten
herverdeeld en heeft de Prins Hendrik een herkenbare plek binnen het gebouw
gekregen.
De prognoses voor de leerlingaantallen voor de nieuwbouw van de PWAschool (in samenwerking het Stichting Poolsterscholen en Bartimeus), in Laren
zijn in 2021 bijgesteld. Er is sprake van een herijking van de geraamde vierkante
meters en dus ook een herijking van het budget. Eind 2021 is dit budget door
de gemeenteraad goedgekeurd.
Voor de Rank is het wachten op het nieuwe Integraal Huisvestingsplan van de
gemeente Lochem dat in 2022 verwacht wordt. Het gebouw van De Rank was
in 2020 40 jaar oud.
Duurzaamheid & 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.

2.4 FINANCIEEL BELEID
Doelen en resultaten
In ons strategisch beleidsplan 2019-2023 is gekozen voor de titel ‘versterkende
samenwerking’; de wil en het geloof dat in verbinding er meer mogelijk is en
dat dit het onderwijs rijker en aantrekkelijker maakt.
De begroting voor 2022 is grotendeels beleidsarm opgesteld. Zowel de door
corona ontstane situatie in het onderwijs alsook de interne
organisatieontwikkelingen vragen ons een pas op de plaats te maken, ons te
bezinnen en plannen te maken voor een duurzaam gezonde toekomst van
SCBOLL. Voor deze veranderopgave hebben we in de begroting bovenschools
beschikbare middelen vrijgemaakt.
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Opstellen meerjarenbegroting
In het laatste kwartaal van 2021 is vanuit het administratiekantoor een nieuwe
begroting aangemaakt. Hierbij is in eerste instantie gewerkt vanuit de vorige
meerjarenbegroting. Hierop zijn de gewenste wijzigingen toegepast. Het
personeel zoals dat in september werd verloond is als basis gebruikt. Ook zijn de
meest recente investeringen verwerkt en is waar nodig het begrote bedrag
vergeleken met de realisatie en prognose tot dat moment.
Deze versie is besproken met het CvB en als basis gebruikt voor het vaststellen
van de uitgangspunten van de begroting (kaderstellend).
De drie directeuren hebben vervolgens, samen met één van de
gemandateerde directieleden, de begroting per school doorgenomen.
Aansluitend is met hulp van de contactpersoon financiële administratie (van
ObT) nog een keer afzonderlijk de begroting gecheckt. Dit is aansluitend ook
met alle drie de directeuren gezamenlijk gedaan.
Nadat zij e.e.a. gereed hadden is het stichtingsbrede (bovenschoolse) deel
doorgenomen met het CvB. Ook met hen heeft er een check plaatsgevonden
op de reeds aanwezige gegevens en zijn daar wijzigingen en toevoegingen bij
geplaatst en verwerkt.
Toekomstige ontwikkelingen
De volgende toekomstige ontwikkelingen zien we die van invloed zijn op ons
beleid:
1. Vereenvoudiging bekostiging
2. Verwerking groot onderhoud
3. Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen
4. Modernisering PF
Vereenvoudiging bekostiging
In verband met het nieuwe bekostigingsstelsel, dat per 1 januari 2023 in werking
treedt, zal er het nodige gaan veranderen. De bekostiging zal betrekking
hebben op een kalenderjaar, niet meer op een schooljaar. Dit betekent het
einde van de overlopende balanspost ‘vordering op OCW’. Als gevolg hiervan
zal het eigen vermogen van de stichting eind 2022 dalen, wat van invloed is op
signaleringswaarden gerelateerd aan vermogen en liquiditeit. Voor ons zeker
van belang, aangezien het publiek eigen vermogen zich nu nog ruim boven
de signaleringswaarde bevindt.
De vereenvoudiging zit met name in het terugdringen van het aantal
variabelen. Daarmee zal de voorspelbaarheid van de bekostiging worden
verbeterd. Na de vereenvoudiging wordt in plaats van drie keer, twee keer de
tariefstelling aangepast. De teldatum wordt verschoven naar 1 februari (op het
VO na), in plaats van 1 oktober. Vanaf 1 februari 2022 zal deze teldatum
worden gehanteerd als basis voor de bekostiging van het kalenderjaar erop
volgend.
Als gevolg van de wijzigingen verandert de berekening van het bedrag dat
een schoolbestuur krijgt. Door de wijzigingen kunnen bedragen hoger of lager
uitvallen ten opzichte van de huidige wijze van bekostiging. Om die reden is er
voor de eerste drie jaar een overgangsregeling.
Verwerking groot onderhoud
Naar verwachting zal per 1 januari 2023 de verwerking van de voorziening
groot onderhoud worden herzien [1] Bron pagina 23. De overgangsregeling met
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betrekking tot de verwerking, die in 2019 is geïntroduceerd en inmiddels tot en
met 2022 is verlengd, zal naar verwachting nogmaals met een jaar worden
verlengd. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het
aanpassen van hun meerjaren onderhoudsplannen én
(onderhouds)administratie.
Uiteindelijk heeft deze keuze invloed op het vermogen van de stichting. Tot op
heden heeft SCBOLL nog geen keuze gemaakt tussen de twee mogelijkheden,
namelijk het activeren en afschrijven of het vormen van een voorziening groot
onderhoud via de zogenaamde componentenbenadering.
Het wegvallen van de vordering op OCW, evenals de verwerking van het groot
onderhoud in de jaarcijfers heeft derhalve een behoorlijk effect op de reserves
van SCBOLL.
Signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen
Vanaf 2020 hanteert de Inspectie van het Onderwijs dit nieuwe kengetal als
startpunt voor een gesprek. Het publiek eigen vermogen komt boven de
signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen hoger is dan het
normatief eigen vermogen. Dit laatste is het vermogen dat een
onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en
risico’s op te vangen.
Een bestuur kan goede redenen hebben om tijdelijk eigen vermogen boven
de signaleringswaarde aan te houden. Vandaar dat dit kengetal bedoeld is als
startpunt voor een gesprek en niet als harde norm.
Als we kijken naar het normatief eigen vermogen van onze stichting dan is dit
berekend op afgerond € 730.000 Het publiek eigen vermogen is vastgesteld op
€ 608.000 per ultimo 2021. De reserve is in principe dus passend binnen deze
signaleringswaarde.
Modernisering PF[1]
Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de
dienstverlening. Dit zal worden ingevoerd op 1 augustus 2022 en noemen we
de Modernisering Pf.
De modernisering zal gevolgen hebben voor de premie Pf (eventuele
premiedaling) en kan daarnaast hogere werkloosheidskosten tot gevolg
hebben. Bovengenoemde politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
kunnen leiden tot nieuwe beleidskeuzes. Wanneer dit aan de orde is, zullen
deze beleidskeuzes in de volgende meerjarenbegroting/risicoanalyse en
bestuursformatieplan worden opgenomen.
[1] Bron: https://www.vfpf.nl/actueel/modernisering-pf-nieuwe-manier-vanvergoeden-werkloosheidskosten
Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid moet nog nader geformaliseerd worden, maar de reeds
ingezette lijn is dat bij investeringen in huisvesting zoveel mogelijk duurzaam
geïnvesteerd wordt in nauw overleg met de gemeente.
De investeringen in onderwijsleermiddelen, inventaris en ICT vinden plaats
conform het opgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierbij wordt
gekeken naar de huidige afschrijvingstermijnen (economisch) en de
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technische staat van het actief alsmede nut en onderwijskundige noodzaak
van de aanschaf.
Treasury
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 een bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank.
Het saldo bedroeg op 31 december 2021 € 488.000. 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.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Elke school heeft met behulp van LOVS en Kanvas een schoolscan gemaakt,
om daarmee (eventuele) achterstanden in beeld te brengen. Op basis
daarvan is per school een NPO-plan geschreven waarin de gewenste
interventies op team-school-groeps- en leerling niveau inzichtelijk zijn gemaakt.
Alle interventies zijn gekoppeld aan de landelijke menukaart zoals die in dit
kader is opgesteld. De gekozen interventies per school zijn:
Prins Willem Alexander
• Nascholing Kanjertraining t.b.v. sociale ontwikkeling leerlingen
• Leeruniek t.b.v. analyse Cito-toetsen
• Trainingen t.b.v. leeraanbod hoogbegaafden
• Aanschaf materialen zorgleerlingen
• Methode voortgezet technisch lezen
• Bewegend leren – methode
• Materialen Vierkeerwijzer
• Inzet onderwijsassistent
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Prins Hendrik
• Extra leerkracht 0.6 voor opsplitsen groep 3 en 4
• Onderwijsassistent 0.3
• Materialen Vierkeerwijzer
• 0.1 extra IB
• Teamtraining en coaching
• Begeleiding en coaching op groep 7
De Rank
• Inzet leerkracht bewegingsonderwijs
• Extra handen in de klas o.a. Zij-instromer met mentor
• 0.2 fte op extra dag leerkrachten.
• Adaptieve methode Engels Holmwood’s
• Methode Blink - WO
• Bewegend leren; realisatie project in 2022
Op alle scholen is de MR betrokken bij de totstandkoming van het NPO-plan en
hebben zij ingestemd met de plannen. De GMR is op bovenschools niveau
meegenomen in dit proces.
Gedurende 2021 is € 117.000 ontvangen in het kader van NPO. De inzet in deze
eerste 5 maanden is € 64.000 geweest. Het overschot ad € 53.000 zal derhalve
in een daartoe gecreëerde bestemmingsreserve NPO worden aangehouden.
Zodoende blijven deze middelen apart inzichtelijk en schuiven we de
besteding van deze middelen door naar de komende jaren.
De resultaten van de NPO-middelen zijn nu nog niet voldoende meetbaar,
mede ook gezien de korte looptijd, vele absentie van leerlingen (en ook
leerkrachten) en de beperkte inzet van deze middelen over de periode
augustus-december 2021.
Onderwijsachterstandenmiddelen
Sinds het schooljaar 2019-2020 ontvangt SCBOLL-middelen voor de bestrijding
van onderwijsachterstanden. Het betreft voor het kalenderjaar 2021 een
bedrag van € 35.000 dat ingezet is. De twee Lochemse scholen ontvangen
hierbij de gelden.
Het gehele ontvangen budget inzake onderwijsachterstanden is besteed en
ten goede gekomen aan de formatie.
Prestatiebox
Om de ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs uit het
bestuursakkoord te verwezenlijken heeft het Ministerie met ingang van 2012
extra financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van de Prestatiebox.
De prestatieboxmiddelen zijn per 1 augustus 2021 als aparte bekostigingsstroom
verdwenen. Deze is deels opgegaan in een nieuwe geldstroom te weten
“bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters
schoolleiders” én het andere deel is toegevoegd aan het P&A-budget. De
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middelen van de Prestatie box over de periode januari-juli 2021 zijn als volgt
ingezet:
▪ In company-trainingen voor personeelsleden.
▪ Begeleidingstrajecten ten behoeve van niet voldoende functionerende
leerkrachten.
▪ Organisatie van netwerkbijeenkomsten.
▪ Culturele activiteiten op de scholen.
De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2021 een ruim hogere
last dan de baten vanuit de Prestatiebox.

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de
verantwoording op het financieel beleid:
• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1
• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag
intern toezicht.
Intern risicobeheersingssysteem
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-, grootboek- en balansoverzichten.
Voor elke te betalen factuur wordt een systeem gehanteerd waarbij de factuur
bij ons administratiekantoor in het systeem wordt geplaatst. Vervolgens wordt
de factuur gecodeerd door een andere medewerker dan degene die
fiatteert. De uiteindelijke betaling geschiedt wederom door middel van het
vier-ogenprincipe bij het administratiekantoor.
Het CvB en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de op dit moment
aanwezige interne risicobeheersing- en controlesystemen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van verschillende instrumenten.
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. Elk kwartaal wordt een financiële
managementrapportage opgesteld (voorzien van een eindejaar prognose)
zodat realisatie en begroting kunnen worden vergeleken. De directeuren van
de scholen en de directeur bestuurder hebben toegang tot het financiële en
formatieve bewakingssysteem ObTopics en kunnen dagelijks de ontwikkelingen
zien. Na een jaar worden de jaarrekening en het bestuursverslag opgemaakt.
Het treasurybeleid en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Hierover wordt
gerapporteerd in het jaarverslag.
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De accountant controleert jaarlijks de rechtmatigheid van bestedingen en stelt
een verklaring op bij de jaarrekening.
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 over
2020, 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
Aan de hand van de doelen van SCBOLL zijn de risico’s beschreven. De doelen
van SCBOLL zijn de volgende.
1. Leerlingen

2. Onderwijs en kwaliteit

3. Organisatie, management en
personeel

4. Wet- en regelgeving

5. ICT
6. Bedrijfsvoering /financiën

7. Huisvesting /facilitair

8. Overige risico’s

Wij verzorgen goed onderwijs dat
kindgericht is georganiseerd waarbij de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen
centraal staat. Onze pijler ‘samen
kindgericht’.
Goed onderwijs en leerkrachtgericht
werken (data gestuurd). Onze pijlers
‘samen verzorgen wij goed onderwijs’ en
‘de leerkracht is de spil’.
Het onderwijsleerproces wordt optimaal
ondersteund. Het leiderschap is dienend
hieraan, de leerkracht staat centraal.
Onze pijler ‘de organisatie faciliteert’.
Wet- en regelgeving kunnen ons helpen
maar ook beperken in de mogelijkheden
onze doelen te bereiken.
Digitalisering versterkt de mogelijkheden
gepersonaliseerd leren in ons onderwijs.
Zijn ondersteunend aan het
onderwijsleerproces. Onze doelstelling is
optimale facilitering en een financieel
gezonde organisatie.
Is ondersteunend aan het
onderwijsleerproces. Zie bij punt 6.
Onze doelstelling is een stabiele
organisatie te zijn.
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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 leerlingenaantal 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 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 SchoolOndersteuningsProfiel (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)
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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 reintegratie tweede spoor.
Tot slot is voor huisvesting (het schoolgebouw van de Prins Hendrikschool interne verhuizing) 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) niet-voorzienbare 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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3. Verantwoording van de financiën
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3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG
PERSPECTIEF
Leerlingen

Aantal leerlingen

Vorig jaar
(T-1)
2020

Verslagjaar
(T)
2021

T+1

T+2

T+3

2022

2023

2024

363

366

372

369

373

De jaren 2022 tot en met 2024 betreffen geprognosticeerde leerlingaantallen
op teldatum 1 oktober die door de schooldirecteuren en het CvB zijn opgesteld
en als uitgangspunt dienen voor de ontvangen gelden vanuit het Rijk in de
meerjarenbegroting. We zien een lichte daling van de leerlingaantallen in de
regio zoals we de afgelopen jaren ook hebben gezien en voorzien.
FTE
Vorig jaar
(T-1)
2020

Verslagjaar
(T)
2021

T+1

T+2

T+3

2022

2023

2024

Bestuur/ management

2,18

3,05

3,03

2,90

2,90

Onderwijzend personeel

24,08

21,61

22,77

21,87

21,52

Ondersteunend personeel

3,12

3,61

2,14

1,96

1,96

Totaal

29,39

28,27

27,93

26,73

26,38

Aantal FTE

Ten aanzien van personele bezetting is het bestuur zich bewust van de
fluctuatie in het leerlingenaantal.
Bij de bepaling van de begroting hebben we gekeken naar de verplichting die
we aan onze medewerkers hebben. Daarnaast hebben we vacatures en
taakstellingen opgenomen voor vacatures die we kennen (instroomgroepen,
specifieke inzet) om te voldoen aan de onderwijskundige doelen van de
scholen. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de kansen en bedreigingen
voor het kwantitatieve personeelsbestand op de scholen.
De komende jaren zal het aantal fte's dus licht teruglopen. De uitstroom kan
naar verwachting door middel van natuurlijk verloop worden gerealiseerd.
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS
Staat van baten en lasten

Het werkelijke negatieve resultaat over het kalenderjaar 2021 bedroeg
€ 166.000 terwijl € 10.200 was begroot. Een negatief verschil van € 156.000
derhalve.
Staat van baten en lasten
In 2021 zijn er vanuit het Ministerie van OCW extra subsidies en bekostiging
ontvangen voor extra ondersteuning aan leerlingen vanwege leer- en
ontwikkelingsachterstanden die opgelopen zijn als gevolg van de coronacrisis.
Met de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs € 42.000) zijn
door meerdere scholen programma's aangeboden aan leerlingen met leer- en
ontwikkelachterstanden die opgelopen zijn als gevolg van de sluiting van
scholen door het coronavirus. Daarnaast zijn er aanvullende middelen
ontvangen vanuit de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas
(€ 51.000). Als gevolg van het coronavirus worden scholen geconfronteerd met
grote uitdagingen op het gebied van continuïteit van het onderwijs door hoge
werkdruk, lesuitval of tijdelijke sluiting. Met de subsidie Extra Hulp voor de Klas
kunnen scholen zich inspannen om met behulp van extra personeel
achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Aanvullend is
Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren- Bestuursverslag 2021

36

er door het Ministerie van OCW met ingang van 1 augustus 2021 bijzondere en
aanvullende bekostiging in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs
beschikbaar gesteld aan alle scholen (€ 117.000). Het Nationaal Programma
Onderwijs is er voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en
na de corona. Met het extra geld kunnen scholen hun leerlingen en leraren
helpen om coronavertragingen aan te pakken. Als gevolg van een tekort aan
beschikbaar hoogwaardig kwalitatief personeel en meerdere schoolsluitingen
in 2021 zijn niet alle middelen volledig besteed in 2021. De niet bestede
middelen (€ 53.000) zullen waar nodig en mogelijk door de scholen de
aankomende jaren aangewend worden voor de verdere uitwerking van hun
NPO-plannen.

(Belangrijkste) verschillen van het resultaat in het verslagjaar t.o.v.
begroting
Baten
De Rijksbijdragen zijn aanzienlijk hoger (€ 238.000) dan begroot door onder
meer:
• Hogere indexatie van de personele en materiële bekostiging. De
indexatie van de bekostiging was onder andere ter dekking van de
structurele loonsverhoging cao 2021 en het hogere prijspeil 2021
(€ 39.000).
• De groeibekostiging was hoger dan begroot (€ 18.000).
• Hogere baten vanuit het samenwerkingsverband (€ 14.000) dat haar
bovenmatige reserves versneld is gaan inzetten.
• De bijzondere en aanvullende bekostiging in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs (€ 117.000). Door al onze scholen zijn
medio 2021 op basis van de uitkomsten van een schoolscan plannen
opgesteld waarmee leerlingen en leraren geholpen worden om
coronavertragingen aan te pakken. Met ingang van schooljaar 20212022 is gestart met de uitvoering van deze plannen. De nog niet in 2021
bestede NPO-middelen zullen de aankomende jaren worden ingezet
voor de verdere uitvoering van de plannen.
• De subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (€ 42.000).
Met deze subsidie zijn door meerdere scholen programma's
aangeboden aan leerlingen met leer- en ontwikkelachterstanden die
opgelopen zijn als gevolg van de sluiting van scholen door het
coronavirus.
De overige overheidsbijdragen zijn hoger (€ 1.000) dan begroot.
De overige baten zijn hoger (€ 46.000) dan begroot door onder meer:
• Enerzijds lagere opbrengsten voor gedetacheerd personeel die mede
ten gevolge van schoolsluitingen niet-volledig zijn ingezet (- € 15.000).
• De niet-begrote subsidie extra handen voor de klas (€ 51.000). Met deze
subsidie hebben de scholen zich ingespannen om met behulp van extra
personeel achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te
dringen.
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Lasten
De personele lasten zijn hoger (€ 233.000) dan begroot.
Wanneer we de begroting en de realisatie van de personele lasten vergelijken
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de feitelijke loonkosten, de
overige personele lasten (nascholing, loonkosten derden, ARBO e.d.) en de
ontvangen uitkeringen van het UWV en het Vervangingsfonds.
Ten opzichte van de begroting zijn de personeelslasten ruim € 134.000 hoger
uitgevallen. Wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn:
• De hogere loonkosten in verband met de cao-indexering 2021. In november
2021 is een akkoord bereikt. Medewerkers kregen met terugwerkende
kracht per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 2,25%. Daarnaast is de
eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,2%. Beide cao-verhogingen
waren, evenals de hiermee samenhangende indexatie van de personele
bekostiging, niet meegenomen in de begroting 2021.
• Het premiepercentage voor het Participatiefonds is met ingang van 1
augustus 2021 verlaagd met 0,5%. Tevens heeft het bestuur van het
Participatiefonds besloten om over de maanden november en december
2021 geen premie te heffen in verband met een ongewenst
vermogensoverschot binnen het Participatiefonds.
• De hogere loonkosten in verband met de extra personele inzet in verband
met de uitvoering van de NPO, Extra Hulp voor de klas en de subsidie
inhaal- en ondersteuningskosten (meer dan 1 fte).
• Meer inzet van vervangers dan begroot (1 fte).
De overige personele lasten zijn € 115.000 hoger uitgevallen dan begroot. Ook
dit komt grotendeels door extra inzet van (in dit geval externe) medewerkers
(€ 100.000). Daarnaast is er ook meer focus geweest op scholing die ten
gevolge van de aanvullende middelen versneld is ingezet.
In totaal is er, ten opzichte van de begrote uitkeringen die we ontvangen
omdat we vervangers inzetten voor medewerkers die langer dan 42 dagen ziek
zijn of met zwangerschapsverlof zijn, € 13.000 meer ontvangen.
De afschrijvingslasten zijn € 4.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door lagere investeringen in gebouwen en ict.
Huisvestingslasten
De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, energiekosten,
schoonmaakkosten, diverse publiekrechtelijke heffingen en overige
huisvestingslasten. In totaliteit zijn de huisvestingslasten € 2.000 hoger uitgevallen
dan begroot. Dit is op een totaal van het begrote saldo van € 150.000 zeer
beperkt maar op de onderdelen zijn de verschillen groter:
• Hogere onderhoudskosten (€ 6.000) door een interne verhuizing.
• Lagere energielasten dan begroot (€ 8.000).
• Hogere schoonmaakkosten (€ 6.000) omdat er ten gevolge van corona
extra hygiënemaatregelen waren genomen.
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Overige lasten
De overige lasten zijn tenslotte zo’n € 229.000 hoger uitgevallen dan begroot.
Deze overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door:
• Hogere juridische kosten dan begroot ten gevolge van meerdere
problemen die speelden rondom de governance van de stichting
(€ 245.000). Een deel van die extra kosten is ten laste van het private
vermogen gebracht (governance) en een deel ten laste van de
publieke reserve (optimale inzet van medewerkers).
• Besparing op ICT-uitgaven (€ 13.000) mede door een blik op de
efficiency en effectiviteit van de diverse devices en licenties.
• Besparing op buitenschoolse activiteiten (€ 10.000).
Het saldo financiële baten en lasten is lager (€ 2.000) uitgekomen dan begroot
aangezien er in 2021 negatieve rente in rekening is gebracht.
De belangrijkste verschillen tussen de exploitatie over 2020 en 2021 betreffen:
• De aanvullende baten in verband met de coronapandemie in 2021 die
leiden tot meer baten en meer inzet van personeel,
• de cao-verhoging po die leidde tot hogere gemiddelde salarislasten
• De juridische procedures zoals hierboven beschreven die leidden tot
extra kosten.
Belangrijkste ontwikkelingen meerjarenbegroting
Over 2022 wordt een begroting met een negatief saldo van € 39.000
aangeboden. De twee belangrijkste aspecten die van invloed zijn op dit
resultaat zijn het niet meer mogen opboeken van de vordering op OCW eind
2022 ten gevolge van de gewijzigde bekostigingssystematiek (negatief effect
van € 110.000) en het niet volledig inzetten van de NPO-baten (€ 148.000).
Zonder deze twee incidentele effecten op het exploitatieresultaat was een
negatief exploitatieresultaat van € 77.000 begroot. Redenen voor dit negatief
begrote resultaat zijn diverse stichtingsbrede genomen kosten
(ziektevervanging bestuurder, juridische kosten en de veranderopgave).
Na 2022 wordt een stabielere periode verwacht waarin de financiële positie
van de Stichting wordt versterkt.
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Balans in meerjarig perspectief

Wat zijn de belangrijkste mutaties in de balansposten t.o.v. het voorgaande
jaar?
• De waarde van de materiële vaste activa is afgenomen doordat de
investeringen lager waren dan de afschrijvingslasten;
• De vorderingen zijn toegenomen ten gevolge van de stijging van de
personele bekostiging en het nog niet hebben ontvangen van een deel
van de bekostiging Extra Hulp voor de klas;
• De mutatie in de liquide middelen wordt voornamelijk veroorzaakt door
dezelfde redenen als het negatieve exploitatieresultaat;
• Het eigen vermogen bestaat uit de algemene (publieke) reserve en de
private reserve. De private reserve neemt af doordat we diverse
juridische kosten ten laste hebben gebracht van deze reserve. De
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•
•

publieke reserve neemt hierdoor ondanks het negatieve
exploitatieresultaat nog wel toe. Het totale eigen vermogen neemt af
ten gevolge van het negatieve exploitatieresultaat;
De waarde van de voorzieningen is toegenomen door de stijging van
de verwachte uitkeringen voor ambtsjubilea de komende jaren;
De kortlopende schulden zijn toegenomen door de hogere afdrachten
loonheffing, pensioenpremies aangevuld met nog te betalen juridische
facturen op 1 januari 2022.

Wat zijn de (toekomstige) belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans?
De materiële vaste activa zullen de komende jaren naar verwachting wel weer
toenemen ten gevolge van extra investeringen in ICT (Chromebook en
digiborden) in 2022. In 2023 zijn aanschaffen meubilair begroot ten gevolge
van de verwachte nieuwbouw van de Prins Willem Alexanderschool te Laren.
Deze datum is nog wel onzeker maar op deze wijze is wel inzichtelijk of we deze
lasten financieel en qua exploitatie kunnen dragen.
De vorderingen zullen afnemen als gevolg van de vereenvoudiging van de
bekostiging (per 1 januari 2023 worden alleen financiële beschikkingen op
kalenderjaar afgegeven).
De liquide middelen nemen toe voornamelijk ten gevolge van de verwachte
positieve resultaten na 2022. Dit geldt ook voor het eigen vermogen.
Voor het overige worden weinig grote mutaties verwacht.
Wat zijn de belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in
kasstromen en financiering?
In de meerjarenbegroting 2022-2024 is een bedrag aan investeringen in
materiële vaste activa van € 338.000 opgenomen. Het betreft hoofdzakelijk
investeringen in ICT en meubilair. Ook voor de daaropvolgende jaren zijn er
geen ‘majeure’ investeringen in de begroting opgenomen.
Gezien de liquiditeitspositie van SCBOLL gaan deze investeringen vooralsnog
geen problemen geven, maar zullen we deze de komende jaren nauwgezet
volgen.
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3.3 FINANCIËLE POSITIE
Kengetallen12
Realisatie

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Vorig jaar

Verslag-

T+1

T+2

T+3

(T-1)

jaar (T)

Kengetal

2020

2021

2022

2023

2024

Solvabiliteit

78%

67%

67%

71%

71%

Ondergrens: < 0,3

34%

25%

24%

28%

30%

Ondergrens: < 0,05

2,76

1,84

1,67

1,84

1,98

Ondergrens: 1.5 (bij

Signaleringswaarde

(Eigen vermogen + voorzieningen)
/ Balanstotaal
Weerstandsvermogen
Eigen vermogen/ totale baten
(incl. financiële baten)
Liquiditeit
Vlottende activa/ Kortlopende

totale baten onder

schulden

€3 mln), 1.0 (bij totale
baten tussen €3 mln en
€12 mln), 0,75 (bij totale
baten boven €12 mln)

Rentabiliteit

-1,85%

-5,93%

-1,44%

3,83%

0,78%

Resultaat/ totale baten (incl.

Afhankelijk van de
financiële positie

financiële baten) * 100%
Reservepositie

-0,04

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

198.000

122.000

163.000

104.000

61.000

Bovengrens3: > 0

(o.b.v. signaleringswaarde OCW)
(Feitelijk publiek eigen vermogen
-/- Signaleringswaarde publiek
eigen vermogen) / totale baten
Signaleringswaarde:
(0,5 x aanschafwaarde gebouwen
x 1,27) + boekwaarde resterende
mva + (omvangafhankelijke
rekenfactor 5% x totale baten)
Afstand feitelijk publiek eigen
vermogen t.o.v. normatief publiek
vermogen

Toelichting op de financiële positie
Het kengetal Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd
vermogen en verschaft daarmee inzicht in:
• De mate waarin de bezittingen (op de activazijde van de balans) zijn
gefinancierd met eigen vermogen (incl. voorzieningen);
• De mate waarin een schoolbestuur in staat is om op langere termijn aan
zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
1

2

3

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-ensignaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigenvermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigenvermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
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SCBOLL komt eind 2021 en voor de komende jaren naar verwachting uit boven
de ondergrens.
Het kengetal Weerstandsvermogen geeft een beeld hoe solide de financiële
positie is. Het geeft inzicht in de mate waarop niet voorziene financiële
tegenvallers (risico’s) kunnen worden opgevangen. Ook hier komen we naar
verwachting boven de ondergrens uit.
Liquiditeit geeft aan in hoeverre een schoolbestuur in staat is om op korte
termijn aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (betaling van alle
kortlopende schulden). Voor SCBOLL is de ondergrens 1,5. Daar zitten en blijven
we boven.
Rentabiliteit geeft aan wat het resultaat is in vergelijking met de totale baten
(incl. financiële baten).
• Als het nodig is om de financiële positie te versterken (bijvoorbeeld bij
een te lage solvabiliteit en/of liquiditeit), dan is een (meerjarige)
rentabiliteit van > 0% wenselijk.
• Als alle reserves op peil zijn gebracht, ligt een (meerjarige) rentabiliteit
van 0% meer in de lijn der verwachting. De bekostiging moet immers
zoveel mogelijk worden ingezet ten bate van het geven van onderwijs.
• Een negatieve rentabiliteit is gewenst wanneer de reservepositie als te
hoog kan worden gekwalificeerd.
Sinds 2020 is er een nieuw kengetal opgesteld om te kijken of een
schoolbestuur niet ‘te rijk’ is. Dit betreft de signaleringswaarde publiek eigen
vermogen.
De signaleringswaarde berekent het normatieve publieke vermogen van de
stichting. Als het werkelijke publieke eigen vermogen hoger is dan de
signaleringsgrens, is dit een signaal dat er mogelijk sprake is van bovenmatig
eigen vermogen. Bij SCBOLL is er geen sprake van bovenmatig eigen
vermogen, vandaar dat er een waarde onder de 0 is ingevuld. Als toevoeging
is daarom aangegeven welk bedrag SCBOLL nog kan toevoegen aan het
publiek eigen vermogen en daarmee nog steeds onder deze
signaleringswaarde blijft.
Alle kengetallen staan voor SCBOLL in feite op groen. De financiële positie
voldoet aan de gestelde normen t.a.v. kengetallen.
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Verslag intern toezicht
SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT
Naam

Functie

Nevenfuncties betaald/
onbetaald

Drs. J. Wiegers

Wnd.
voorzitter

•
•
•
•

Y.M.J.C.
Raaijmakers

Lid

•
•

Drs. M.F.M.
Jongerius

Lid

•
•
•
•
•

Aandachtsgebied
en/of commissies*

Interim-management
Financiën
Voorzitter RvT swv
Stromenland (Nijmegen)
Secretaris bestuur
Binnensportaccom-modatie
Duiven
Netwerk interim toezicht
(ITZH)
Toezichthouder Dyade
onderwijsadministratiekanto
or
Netwerk Interim toezicht
(ITZH)

Onderwijs

Interim-management
Voorzitter Bestuur Stichting
Platform Natuurlijke
Veehouderij
Voorzitter RvT
Jongerencultuurhuis
Commissaris UW-bedrijf
Voorzitter Bestuur
Branchevereniging
Kringloopbedrijven
Nederland (BKN)

Personeel

Vergoeding RvT-leden
De vigerende regeling biedt de leden een vrijwilligersvergoeding ad € 1800,-.
De RvT-leden de heer Wiegers en mevrouw Raaijmakers zijn geworven via een
netwerk van interim toezichthouders (itzh.nl). Voor hen is door de zittende RvT
een vergoeding vastgelegd van € 6.900, - zijnde 50% van het WNT-maximum. In
gezamenlijk overleg is in november besloten de vergoeding voor alle RvT-leden
vanaf 2022 vast te stellen op € 3.500, -. De vergoeding is inclusief reiskosten en is
ook vrijgesteld van Btw-heffing.
Toewijzing accountant
Het contract met de huidige accountant (Van Ree) is verlengd.
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HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN
Eind 2020 heeft de voltallige RvT besloten af te treden om ruimte te maken voor
een nieuwe raad. Verschil van inzicht en onderling gespannen verhoudingen
(raad – bestuurder) lagen daaraan ten grondslag. Om een zorgvuldige
overgang van oude naar nieuwe raad te kunnen realiseren, met ook
inachtneming van statutaire bepalingen, hebben twee van de vier leden zich
bereid verklaard daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Om deze taak goed uit te kunnen voeren is assistentie gevraagd van een
netwerk van ervaren toezichthouders, dat twee leden heeft afgestaan voor
deze werkzaamheden. In 2021 bleek echter al spoedig dat GMR en bestuurder
zelf alle nieuwe leden van de RvT wilden benoemen, hoewel dat statutair niet
mogelijk is, maar ook ongewenst is (een bestuurder behoort niet zijn eigen
werkgever te benoemen), en eveneens ook strijdig is met de code goed
bestuur van de PO-Raad die de stichting heeft onderschreven.
Dit alles leidde helaas in de eerst helft van 2021 tot een verscherping van de
verhouding tussen raad en bestuurder.
Door ziekteverlof van de bestuurder half juli heeft de Raad moeten besluiten
een interim bestuurder aan te stellen.
De zetel in de Raad op voordracht van de GMR is lang onbezet gebleven. De
Raad is dan ook verheugd met de komst van een ervaren toezichthouder,
mevrouw Jongerius, die vanaf 1 november 2021 benoemd is.
De Raad heeft besloten om de omvang voorlopig niet op te hogen naar de
omvang van 5 personen zoals voorheen de bedoeling was. Dit in afwachting
van de uitkomst van het onderzoek van de interim bestuurder naar de
toekomst van de stichting, waarbij een bestuurlijke fusie niet uitgesloten is.
Met de komst van de interim-bestuurder is de Raad weer in de positie gekomen
om zijn toezichthoudende rol uit te kunnen voeren. Ook vanaf dat moment is
de Raad actiever betrokken bij de ontwikkelingen binnen de stichting en haar
scholen. Een belangrijke opdracht voor de interim bestuurder is de verkenning
naar toekomstscenario’s die de positie van het onderwijs in de drie scholen
moet verstevigen. In 2022 zullen daarvoor betekenisvolle stappen gezet
moeten zijn.
De Raad heeft op 11 juni tussentijds overleg gehad met de accountant over
de voortgang van de jaarrekening en de nog openstaande issues. Op 8 juli is
de definitieve versie van de jaarrekening met bestuurder en accountant
behandeld. Door de daaropvolgende ziekte van de bestuurder is de
jaarrekening, voorzien van alle benodigde handtekeningen helaas te laat bij
DUO aangeleverd. Dit had een opschorting van de subsidie tot gevolg, maar
deze opschorting is uiteindelijk in september weer ingetrokken.
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TOELICHTING OP GEGEVEN ADVIEZEN
De raad heeft conform statutaire bepalingen goedkeuring gegeven aan de
jaarrekening 2020. Ook heeft de Raad goedkeuring gegeven aan de opdracht
van de interim bestuurder. Op 4 juli is Mevrouw ten Hooven herbenoemd voor
een periode van 4 jaar. Op 1 november is Mevrouw Jongerius benoemd voor
een periode van 4 jaar. Per 1 november zijn Mevrouw ten Hooven en de heer
Fikken afgetreden als lid van de RvT. De interim bestuurder heeft in de
vergadering van 23 augustus de opdracht gekregen tot het opstellen van een
bestuurdersprofiel.

TOEZICHTHOUDER
De RvT heeft het toezicht op de naleving van de procedures en richtlijnen voor
de totstandkoming van de financiële verslaglegging. Daarnaast toetst de Raad
of de beschikbare middelen effectief en doelmatig zijn ingezet. Samen met de
bestuurder en de adviseur Planning & Control van het ObT worden de
financiën en andere beleidsstukken doorgenomen. Die geschiedt, afhankelijk
van de stand van zaken en ontwikkelingen, minimaal 4 keer per jaar.
In de eerste maanden van 2021 lag de focus van de RvT bij interne
strubbelingen binnen de Stichting. Regulier toezicht zoals het bezoeken van
scholen, kon derhalve nauwelijks tot niet plaats vinden. De jaarrekening 2020
kon, weliswaar met vertraging, en ook een tijdelijke sanctie van DUO, wel
afgehandeld worden.

WERKGEVER
De werkgeversrol van de RvT uit zich onder andere door het beoordelen van
het functioneren van de directeur-bestuurder. De toetsing wordt uitgevoerd
door de voltallige Raad van Toezicht.
Eind juni heeft de RvT de conclusie getrokken dat er een duurzaam verstoorde
verhouding met de bestuurder is ontstaan. Medio juli is hierop de bestuurder
geschorst ter voorbereiding op een vertrek bij de stichting. De RvT heeft in
oktober een interim-bestuurder benoemd. Hierdoor is de rust teruggekeerd in
de organisatie. Daarnaast is bestuurder bezig aan een hersteloperatie voor de
beleidszaken die nog open stonden.
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A5 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 2021 uit:
Mevr. C. van Zuijlen
Interim bestuurder

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren bestaat per 31 december 2021 uit:
Dhr. J. Wiegers
Voorzitter
Mevr. M.J.C. Raaijmakers
Lid
Mevr. M.F.M. Jongerius
lid
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A6 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer : 27067
Naam instelling
: Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren
Adres
Postcode
Plaats
E-mailadres
Website

:
:
:
:
:

Contactpersoon
E-mailadres

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

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

Instellingscodes
05QJ : Prins Willem Alexander School
07IY : De Rank
08UW : Prins Hendrik
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Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren
Jaarrekening 2021

B Jaarrekening 2021
B1 Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor
de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving dit betreft Richtlijn
C1 van de RJK. Deze bepalingen zijn verder 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.
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 en grond
wordt niet afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwonderhoud
Gebouwdelen/verbouwingen
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
3 t/m 40 jaar
10,15,20 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.
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
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
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:
-

De publieke reserve bedraagt op
balansdatum € 52.720.
De private reserve bedraagt op
balansdatum € 94.980.

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.

Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de

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.
Voorziening Sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van
(mogelijke) aanwending van de door het personeel
opgebouwde spaarverlof rechten. In de
berekeningen is rekening gehouden met een
verwachte opnamekans.
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.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
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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).

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.

Ultimo 2021 en 2020 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is
102,8%. 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.
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B2

Balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2021

31-12-2020

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

94.990
303.100
42.050
440.140

92.560
313.710
48.070
454.340

Totaal vaste activa

440.140

454.340

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

7.030
114.770
53.530
8.450
183.780

6.070
101.120
33.180
13.300
153.670

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

488.730
488.730

545.930
545.930

Totaal vlottende activa

672.510

699.600

1.112.650

1.153.940

31-12-2021

31-12-2020

555.070
52.720
94.980
702.770

540.910
328.260
869.170

44.310
44.310

31.380
31.380

54.310
106.230
31.690
81.400
91.940
365.570

35.070
90.050
25.650
27.360
75.260
253.390

1.112.650

1.153.940

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve NPO (publiek)
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
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B3

Exploitatieoverzicht 2021

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
2021
2.656.680
11.010
140.410
2.808.100

Begroting
2021
2.418.290
10.200
93.970
2.522.460

Realisatie
2020
2.440.140
10.100
126.500
2.576.740

Realisatie
2021
2.262.490
80.050
152.050
477.740
2.972.330

Begroting
2021
2.029.550
84.180
149.700
248.830
2.512.260

Realisatie
2020
2.144.160
74.690
129.910
275.060
2.623.820

164.230-

2.170
2.170166.400-

10.200

200
20010.000

47.080-

10
580
57047.650-
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B4 Kasstroomoverzicht over 2021
Kasstroomoverzicht over 2021

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 (-/-)

47.080-

4.2
2.2

80.050
12.930

74.690
8.660-

1.5
2.4

30.110112.180
10.820

33.710
12.53040.130

5.1
5.5

2.170
2.170-

10
580
570-

1.2
1.3

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

2020

164.230-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2021

1.7
1.7

8.650

39.560

65.85065.850-

43.3706.900
36.470-

57.200-

3.090

545.930
57.200-

542.840
3.090

488.730

545.930
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2021
1
Activa
1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2021
Mutaties 2021
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties

Aanschafprijs
Investeringssubsidies
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2021

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

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

11.460
9.030
2.430

46.440
57.050
10.610-

7.950
13.970
6.020-

65.850
80.050
14.200-

133.720
38.730

837.350
534.250

196.210
154.160

1.167.280
727.140

94.990

303.100

42.050

440.140
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31-12-2021

1

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

1.5.2

Debiteuren
Ministerie van OCW
Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid
Ministerie van OCW

1.5.7

Overige vorderingen
Overige vorderingen

1.5.8

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overlopende activa
Totaal vorderingen

31-12-2020

7.030
111.440
3.330
114.770

6.070
5.200104.480
201.860
101.120

53.530
53.530

33.180
33.180

7.950
500
8.450

5.240
7.560
500
13.300

183.780

153.670

De vorderingen hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

488.730
488.730

545.930
545.930

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2

Mutaties 2021

Passiva
Saldo
1-1-2021

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve NPO (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

540.910
328.260
869.170

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening duurzame
inzetbaarheid
Totaal voorzieningen

Overige
mutaties

14.160
52.720
233.280166.400-

Stand per
31-12-2021
-

555.070
52.720
94.980
702.770

Mutaties 2021
Stand per
1-1-2021

2.2.1

Bestemming
resultaat

Dotaties

31.380

230-

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2021

Vrijval

1.680

-

29.470

-

14.840

-

-

14.840

31.380

14.610

1.680

-

44.310

31.380

14.610

1.680

-

44.310
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Onderverdeling saldo per
31-12-2021
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1

Stand per
31-12-2021

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening duurzame inzetbaarheid

2.610
-

26.860
14.840

29.470
14.840

Totaal

2.610

41.700

44.310

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

2.4.7

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

31-12-2021

31-12-2020

54.310
101.630
120
4.480
106.230

35.070
81.220
4.630
4.200
90.050

Afdr. / inh. ABP
Schulden terzake pensioenen

31.690
31.690

25.650
25.650

2.4.9

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden

78.560
2.840
81.400

32.710
5.35027.360

2.4.10

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt
Overlopende passiva

10.550
69.910
11.480
91.940

7.370
67.890
75.260

365.570

253.390

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

58

Model G. Verantwoording subsidies
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere
activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Omschrijving

Inhaal- en ondersteuningsprogramma
Inhaal- en ondersteuningsprogramma
Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Toewijzing
Kenmerk
Datum

IOP1-27067-PO
IOP5-27067-PO
IIB210264

2-7-2020
12-7-2021
13-12-2021

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform
de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en
afgerond
J
J
N
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Contractpartij Betreft
Greenchoice
Snappet
Canon

Serviceovereenkomst
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst

Periode van t/m

Looptijd in
maanden

1-2-2021
12
onbepaalde tijd per kwartaal opzegbaar
1-2-2020
60

Bedrag per maand
€ 513 (excl. btw)
€ 380 (excl. btw)
€ 450 (excl. btw)

Bedrag per tijdvak
>=1 en < 5
jaar
5.643 €
30.780 €
5.500 €
5.500 €
7.200 €
21.600

< 1 jaar
€
€
€

> = 5 jaar
- €
5.500 €
€

Lasten
2021
5.840
10.980
7.350

In de CAO PO zijn afspraken gemaakt over het opnemen van verlof voor duurzame inzetbaarheid.
Medewerkers hebben recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk.
Uit inventarisatie blijkt dat er medewerkers zijn die gebruik maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
Hiervoor wordt gespaard en is per ultimo 2021 een voorziening gevormd.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2021

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
2021
2.519.880
47.500
89.300
2.656.680

Specificatie
3.1.1

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen
Totaal

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
Uitsplitsing

4.1.1

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal

Begroting
2021

Realisatie
2020

2.324.150
19.300
74.840
2.418.290

2.310.870
53.300
75.970
2.440.140

-

-

2.178.820
341.060
2.519.880

1.982.810
341.340
2.324.150

1.984.540
326.330
2.310.870

Realisatie
2021
11.010
11.010

Begroting
2021
10.200
10.200

Realisatie
2020
10.100
10.100

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

6.230
73.910
1.190
59.080
140.410

Realisatie
2021

5.400
88.570
93.970

Begroting
2021

2.172.490
252.900
162.9002.262.490

5.930
118.580
1.2303.220
126.500

Realisatie
2020

2.038.710
139.840
149.0002.029.550

2.188.740
116.510
161.0902.144.160

-

-

-

1.582.960
327.160
262.370
2.172.490

1.466.110
320.980
251.620
2.038.710

1.607.190
340.940
240.610
2.188.740

61

4.1.2

Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Professionalisering
Overige personele lasten materieel
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
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8

Huur
Huisvesting gemeente
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

Realisatie
2021
12.110
370
141.100
4.160
14.610
43.380
2.180
17.780
17.210
252.900

2021

Begroting
2021
7.610
600
38.130
11.900
14.300
18.000
10.000
4.500
11.000
2.000
21.800
139.840

2020

Realisatie
2020
11.810
1.560
67.520
3.230
8.66019.260
2.000
7.070
12.720
116.510

2019

3,05
21,61
3,61
28,27

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

Realisatie
2021
9.030
57.050
13.970
80.050

Begroting
2021
10.230
59.250
14.700
84.180

Realisatie
2020
8.900
51.400
14.390
74.690

Realisatie
2021
6.560
3.000
38.450
36.010
62.700
3.150
2.180
152.050
-

Begroting
2021
5.000
5.000
32.300
43.600
57.000
4.500
2.300
149.700
-

Realisatie
2020
1.720
34.140
33.550
57.660
1.710
1.130
129.910
-

Realisatie
2021
336.420
53.600
87.720
477.740

Begroting
2021
78.230
67.600
103.000
248.830

Realisatie
2020
94.420
59.510
121.130
275.060
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Uitsplitsing
4.4.1

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

4.4.4

5.1

Begroting
2021

Realisatie
2020

39.010
15.520
970
5.970
20
25.510
249.420
336.420

37.700
4.730
1.700
5.000
24.100
5.000
78.230

38.560
8.020
980
5.790
550
25.820
14.700
94.420

15.520

4.730

8.020

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal

2.100
11.200
40.300
53.600

5.000
24.600
38.000
67.600

2.680
23.100
33.730
59.510

Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Klassenbudget
Buitenschoolse activiteiten
Verzekeringen
Abonnementen
GMR
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

3.090
3.160
24.590
500
20
1.780
4.330
39.800
10.450
87.720

3.000
4.000
34.000
1.100
2.200
5.600
4.000
38.000
11.100
103.000

17.240
4.640
16.690
10
2.170
20.190
1.230
37.990
20.970
121.130

* Specificatie honorarium accountant
Onderzoek jaarrekening (incl. extra
werkzaamheden)
4.4.2

Realisatie
2021

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

Realisatie
2021

Begroting
2021
-

-

Realisatie
2020
10
10

Begroting
2021
200
200

Realisatie
2020
580
580

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

Realisatie
2021
2.170
2.170

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 2021 bedraagt € 166.400 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel toe te
voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2021
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve NPO (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2021

540.910
328.260

14.160
52.720
233.280-

-

555.070
52.720
94.980

869.170

166.400-

-

702.770
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

SWV Ijssel Berkel

Vereniging

Zutphen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT-verantwoording 2021 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 2021

bedragen x € 1

Mevr. J.
Huijsmans

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,8

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

73.843

Beloningen betaalbaar op termijn

€

14.759

Subtotaal

€

88.603

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

99.200

€

88.603

-/- 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 2020

bedragen x € 1

Mevr. J.
Huijsmans

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1-1 31-12
0,8

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

75.670

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.245

Subtotaal

€

87.915

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

95.200

Totale bezoldiging

€

87.915
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Gegevens 2021

bedragen x € 1

Mevr. C. van
Zuijlen

Functiegegevens

Interim
bestuurder

2021
27-08 10-09
25-10 31-12

Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

5
280

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€
€
€

199
138.500
55.720

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€
€

37.581
37.581

€

nvt
37.581

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Totale bezoldiging, exclusief BTW

nvt
nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1

Dhr. J. Wiegers

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

Mevr. M.J.C.
Raaijmakers

Dhr. J. Fikken

Mevr. J. ten
Hooven

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

15-1 31-12

15-1 31-12

01-01 31-10

01-10 31-10

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€
€
€

7.179
18.600
-

€
€
€

7.075
12.400
-

nvt
nvt

nvt
nvt

€
€
€

1.846
10.333
nvt
nvt

€
€
€

1.825
10.333
nvt
nvt

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Mevr. M.F.M. Jongerius

Lid

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

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 2021
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C Overige gegevens
C1

Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Koolhovenstraat 11
3772 MT Baíneveld
Postbus 272

3770 AG Bameveld

Aan: de raad van toezicht van Stichting Christelijk Basisonderwijs
T (0342) 40 85 08

Lochem Laren

F (0342) 40 81 41

baíneveld@vaníeeacc.nl

A. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

www.vaníeeacc.nl
KvK ní. 08107895

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem
Laren te Lochem gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
m

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren op 31
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals

opgenomen in paragraaf 2.3. 1 . Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december202l;
2. de staat van baten en lasten over 2021 ; en

3. detoelichtingmeteenoverzichtvandegehanteerdegrondslagenvoorfinanciëleverslaggeving
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 2021 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 assurance-opdrachten (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.

Vaíl Ree Ac(ouníanl'; IS eeLl líaíideixíiaam Ilan lA'ln íiee A(CöllíllalíU BV.

Op ai OnZe dienslen Ziin de SRA-.Algemene vooíwaaíden Van Íoepassing die geóepOnet'íd li%n Wel numme{ i!Oá81+l% bij de Kameí Vaíl Koophaíidel íe Illlecïll.
Op veízoek woíden deye }osíüloos loegeÏonden.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT níet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1 .6a WNT en artikel 51idl sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 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-plichtige instellingen, alsmede of de in dít kader vereiste toelichting juist
en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatíe
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op
grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
'2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.
u

m

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
onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 .
C. Beschríjving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden 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 onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekeníng verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgevíng opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijscontroleprotocol
OCW 2021 . In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekeníng en de nalevíng van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continu'íteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindíging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continu'íteit kan
voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsínstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeníng

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatíe verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uítgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelíjk 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 indien 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,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritísch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
íí

het identificeren en inschatten van de risico's
3

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

m

a

m

N

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 basís 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 samenspanning, valsheid in geschriffe, 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 díe 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 gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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I

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continu'íteitsveronderstelling aanvaardbaar
ís. 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 actíviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht ín onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaríng aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instellíng haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
íí

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

s

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeff van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekeníng verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Barneveld, 28 juni 2022
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA

JAARVERSLAG
2021
GMR SCBOLL
Website: https://www.scboll.nl

Tel. 0573 – 25 25 75
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2021 van de GMR SCBOLL. Een jaar
waarin veel gebeurd is, zowel binnen de stichting als op de scholen. Een jaar
dat begon met 1,5 meter afstand als norm, maar waar we g aande weg weer
dichter tot elkaar konden komen.
Het afgelopen jaar stond veelal in het teken van nieuwe regels en

verscherpen en

versoepelen van richtlijnen en de gevolgen voor de scholen en de leerlingen. Dezelfde
richtlijnen zorgden er ook voor dat de overlegmomenten van de GMR in het begin van dit
jaar vooral digitaal werden gehouden. Gedurende het jaar kwam er gelukkig meer ruimte en
konden we elkaar weer op locaties ontmoeten.

“Wat is de rol van de GMR? Waar je iets van vindt is niet
hetzelfde als waar je wat over te zeggen hebt.”

Dit jaar stond ook in het teken van een nieuw begin. Een conflict tussen de GMR en RvT
werd beëindigd en er werd samen gezocht naar een tijdelijke invulling van het CvB en werd
er een lid voor de RvT vanuit de GMR voorgedragen. De kaders waarbinnen de GMR werkt
en de rol die zij binnen de stichting heeft werden geëvalueerd en er is een start gemaakt
met

het

vastleggen

van

deze

afspraken

zodat

de

GMR

zijn

rol

als

medezeggenschapsorgaan goed kan invullen.
We hopen van harte dat de GMR in haar rol een positieve bijdrage kan blijven leveren aan
de kwaliteit van onderwijs en een goede samenwerking binnen SCBOLL.

Met vriendelijke groet namens de gehele GMR,
Owen Molenaar (voorzitter a.i. GMR)
Arjen Weel (secretaris GMR)
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WERKWIJZE GMR
GMR
De GMR bestond dit jaar uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden, van elk van de drie
scholen in de stichting één ouder en één personeelslid. De GMR overlegt minimaal zes
keer met het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar een
overleg met de Raad van Toezicht (RvT). Dit jaar gingen deze bijeenkomsten gedeeltelijk
digitaal en gelukkig ook steeds vaker weer op locatie.
Tijdens de verschillende overlegmomenten zijn onderwerpen besproken die betrekking
hebben op het functioneren van de stichting, de actualiteiten op de scholen en werden er
verschillende advies- en instemmingsaanvragen gedaan.
ACHTERBAN
Elk van de drie scholen van de SCBOLL hebben een eigen medezeggenschapsraad, zij
vormen de achterban van de GMR. Vanuit elke MR is er minimaal één “linked-pin” die
zorgt voor de verbinding tussen de GMR en de MR en houdt hen op de hoogte van de
thema’s die besproken zijn in de vergaderingen tussen de GMR en het CvB.
BEVOEGDHEDEN
In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van de GMR
vastgelegd. De belangrijkste bevoegdheden zijn te vinden in artikel 10 t/m 14.
De GMR speelt een rol bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor
de scholen van de SCBOLL. De GMR heeft instemmingsbevoegdheid en
adviesbevoegdheid op verschillende onderwerpen.
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SAMENSTELLING GMR
In onderstaand overzicht is de bezetting van de GMR in 2021 terug te vinden.
Bezetting tot einde schooljaar 2020-2021
Arthur Pruijsers

Voorzitter

P-geleding de Rank

Evelien Meijer

Secretaris

P-geleding PWA

Jasper de Graefs

Vicevoorzitter

O-geleding PWA

Emiel Stemerdink

P-geleding PH

Marco de Bouter

O-geleding de Rank

Arjen Weel

O-geleding PH

Bezetting vanaf schooljaar 2021-2022
Arthur Pruijsers

Voorzitter

P-geleding de Rank

Arjen Weel

Secretaris

O-geleding PH

Jasper de Graefs

Vicevoorzitter

O-geleding PWA

Emiel Stemerdink
Rianne Eekhuis-Tiedink
Owen Molenaar

P-geleding PH
Notulist

P-geleding PWA
O-geleding de Rank
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INSTEMMINGSAANVRAGEN
De GMR heeft in 2021 over de volgende onderwerpen een instemmingsaanvraag
ontvangen.
Onderwerp:

Instemming:

Besluit

Bestuursformatieplan 2021

PGMR

Ingestemd na aanpassingen

Werkverdelingsbeleid

PGMR

-

Functiebouwwerk

PGMR

-

Beloningsbeleid

PGMR

Ingestemd na aanpassingen

Sociaal Veiligheidsbeleid

GMR

-

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. bovenstaande onderwerpen verwijzen wij naar de
notulen van de GMR-vergaderingen.
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ADVIESAANVRAGEN
De GMR heeft in 2021 over de volgende onderwerpen een adviesaanvraag ontvangen.
Onderwerp:

Advies:

Besluit

Begroting 2021

GMR

Positief advies met enkele vragen

Begroting en

GMR

Postief advies na enkele opmerkingen en

meerjarenbegroting 2022:

vragen

Ontslag directeur bestuurder

GMR

Negatief advies met opmerkingen

Profiel directeur-bestuurder

GMR

Positief advies na aanpassingen

Aanstelling directeur

GMR

Positief advies

bestuurder
* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. bovenstaande onderwerpen verwijzen wij naar de
notulen van de GMR-vergaderingen.
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VOORGELEGD TER INFORMATIE
De GMR heeft in 2021 over de volgende informatie mogen ontvangen van het CvB.
Onderwerp:

Opmerkingen:

Risicomanagementanalyse
Jaarrekening en bestuursverslag.
Veranderopgave ‘duurzaam gezond’

Start in 2022

* Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. bovenstaande onderwerpen verwijzen wij naar de
notulen van de GMR-vergaderingen.
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THEMA-AVOND RVT-GMR-DB-DIRECTIES
Vanwege de slechte verhoudingen tussen de verschillende geledingen in het begin van dit
jaar is er geen thema avond geweest. Na het maken van een nieuwe start waarbij
iedereen zijn rol binnen de stichting helder heeft en met de belangrijke veranderopgave
voor het aankomende jaar hopen we ook weer op een gezamenlijke thema-avond.
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BIJEENKOMSTEN GMR-RVT
De GMR en de RvT zijn dit jaar bij elkaar gekomen om een impasse tussen de twee
geledingen te doorbreken. Het uitgangspunt van deze bijeenkomst was het “werken aan
de terugkeer naar normale verhoudingen binnen SCBOLL”. Een goed gesprek in een
informele omgeving bracht beide partijen dichter tot elkaar. Verschillende standpunten
kwamen ter tafel en er was begrip voor de emoties die getoond werden.
Er zijn afspraken gemaakt over hoe de komende tijd samen verder gewerkt kan worden
aan een gezonde toekomst voor de stichting, waarbij verschillende partijen binnen hun rol
zullen blijven.
Deze bijeenkomst wordt aangemerkt als één van de twee verplichte jaarlijkse
overlegmomenten tussen de GMR en de Rvt. De hoop is uitgesproken dat een volgend
overlegmoment in het teken kan staan van het onderwijs en hoe we hier samen een goede
invulling aan kunnen geven richting de toekomst.
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CONTACTINFORMATIE
Secretaris GMR
Curieplein 21, 7242 KH Lochem | Tel. 0573 – 25 25 75
Website: https://www.scboll.nl

Bestuursbesluit
Vergadering Raad van Toezicht d.d. 23 juni 2022

Geachte Raad,
Hierbij stel ik u voor de jaarrekening 2021 vast te stellen met een negatief saldo van € 166.400
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het
voorstel resultaatbestemming.

Lochem, 23 juni 2022

Interim bestuurder
Mevr. C. van Zuijlen
WG

Besluit Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2021 goed met een negatief saldo van € 166.400
en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het
voorstel resultaatbestemming.

Lochem, 23 juni 2022

Dhr. J. Wiegers
Voorzitter
WG

Mevr. M.J.C. Raaijmakers
Lid
WG

Mevr. M.F.M. Jongerius
Lid

