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LIJST MET AFKORTINGEN EN VERWIJZINGEN 

 
BSO   Buitenschoolse Opvang 
CAO  Collectieve arbeidsovereenkomst (voor het primair onderwijs) 
EBG  Evangelische Broedergemeente 
EDI  Effectieve Directe Instructie 
ERD  Eigen Risico Drager(schap) 
fte   fulltime equivalent (1 fte = 1 voltijds arbeidsplaats) 
IB-er  Intern begeleider 
ICT  Informatie en communicatie technologie 
LIO   Leraar in opleiding 
LOVS  Leerling ontwikkeling Volgsysteem 
MARAP  Management Rapportage 
MOP  Meerjaren onderhoudsplan 
MR   Medezeggenschapsraad 
NPO  Nationaal Programma Onderwijs 
PO  Primair Onderwijs 
OBM  Onderwijsbureau Meppel 
OPP  Ontwikkelingsperspectief 
PDCA  Plan-do-check-act cyclus  
POP   Persoonlijk ontwikkelingsplan 
RI&E  Risico inventarisatie en evaluatie (Arbo) 
SO   Speciaal onderwijs 
SOP  School ondersteuningsplan 
SOT   School ondersteuningsteam 
TLIM  The Leader in Me 
TSO  Tussenschoolse Opvang 
VO  Voortgezet onderwijs 
WPO  Wet primair onderwijs 
ZOUT  Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht 
 
Schoolplan 2019-2023   
Jaarplan 2020-2021 incl. evaluatie 
Jaarplan 2021-2022 
Toelatingsbeleid 
Klachtenregeling 
Managementstatuut 
Treasurystatuut 
Inspectierapport 2020 
Schoolscan NPO 
 
Bovenstaande documenten zijn ook allemaal terug te vinden op www.comeniusschool.info. 

 https://www.comeniusschool.info/index.php?section=1&page=121 

 https://www.comeniusschool.info/index.php?section=11&page=200 
 

 

 

 

 



 

4 

 

VOORWOORD 

 

 

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2021 van de Vereniging der Evangelische Broedergemeente 

met betrekking tot de Comeniusschool in Zeist. Het verslag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij 

onze school en belangstelling heeft voor wat we gedaan hebben in dit jaar. Samen met de jaarrekening 

vormt dit het bestuursjaarverslag van 2021. 

 

In hoofdstuk 1 gaat het over het schoolbestuur en kunt u alles vinden over het profiel en de organisatie van 

de school. In hoofdstuk 2 gaat het over de verantwoording van het beleid binnen de aandachtsgebieden: 

Organisatie en kwaliteit (2.1), Personeel en professionalisering (2.2), Huisvesting en facilitaire zaken (2.3), 

Financieel beleid (2.4), en Risico´s en risicobeheersing (2.5). In hoofdstuk 3 kunt u de verantwoording van 

de financiën lezen. In de bijlagen is het verslag te vinden van het intern toezicht en de MR. 

 

Het jaar 2021 is in wederom een jaar geweest dat niet te vergelijken is met andere jaren, door de 

schoolsluiting, het afstandsonderwijs en alle andere maatregelen die ervoor zorgen dat niets 

vanzelfsprekend is en dat er voortdurend een beroep gedaan wordt op ieders flexibiliteit. We hebben dit 

over het jaar 2020 gezegd en toen de hoop uitgesproken dat 2021 “normaal“ zou zijn maar niets bleek 

minder waar. Het zorgt voor grote uitdagingen, maar we blijken enorm flexibel te zijn en nog steeds onze 

schouders eronder zetten. Ik ben er trots op hoe we dat op de Comeniusschool vorm geven samen met het 

team, de leerlingen, de ouders, het bestuur en de MR. 

 

Het jaar 2021 is ook een lustrumjaar voor de school. Op 14 december 2021 was het precies 125 jaar 

geleden dat we zijn opgericht. We zijn daarom gestart met verschillende activiteiten die in 2022 (hopelijk) 

gaan plaatsvinden om dit bijzondere feit met elkaar te vieren! 

 

Het verslag is opgesteld door ondergetekend directielid (met dank aan E. Barthel en M. Witké), in de 

bijlagen kunt u een bijdrage lezen van het bestuur en de MR. Hoofdstuk 3 is opgesteld in samenwerking 

met het OBM. 

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het verslag en nodig u van harte uit om voor vragen of opmerkingen 

contact met mij op te nemen. 

 

J.A.C.A. Vermunt                     W. de Bruin 

Directeur                             Voorzitter van het toezichthoudend Bestuur 
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1. HET SCHOOLBESTUUR 

De Comeniusschool is een protestantschristelijke school met een open oecumenisch karakter. De school 

heeft een unieke relatie met de EBG in Zeist. Vele scholen hebben sinds de komst van de Hernhutters naar 

Zeist sinds 1746 deel uitgemaakt van de EBG. De Comeniusschool komt hieruit voort. De school heeft 

ongeveer 370 leerlingen, 15 groepen en rond de 38 medewerkers. 

1.1 Profiel 
 

Missie & visie 

De bestuurlijke uitgangspunten zoals vastgesteld in het schoolplan 2019-2023 zijn:  

 Christelijk geïnspireerd en inspirerend zijn vanuit een open, oecumenisch karakter; 

 Streven naar kwalitatief goed onderwijs;  

 Werken vanuit de verbinding met de Broedergemeente en de maatschappelijke omgeving; 

 Kinderen voorbereiden op een toekomst in de 21ste eeuw, lettend op ieders eigen talenten; 

 Blijvend werken aan ontwikkeling van de organisatie en de mens in de organisatie; 

 Goed rentmeesterschap. 

  

Om deze uitgangspunten vorm te geven, is het bestuur tot de volgende richtinggevende uitspraken 

gekomen:  

 Het bestuur volgt de algemeen maatschappelijke ontwikkelingen die het primair onderwijs raken 

nauwlettend en acteert daarop waar nodig; 

 Het bestuur onderhoudt een goede relatie en goede communicatie met de stakeholders; 

 Het bestuur schept de voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen binnen een veilig 

pedagogisch klimaat; 

 De schoolleiding zorgt dat leerlingen zo begeleid worden dat hun individuele behoeften onderkend 

worden en ieders talenten in hun diversiteit tot ontwikkeling komen;  

 Het bestuur bevordert de professionaliteit binnen bestuur en organisatie;  

 De schoolleiding borgt de kwaliteit van de gehele organisatie in een kwaliteitssysteem dat cyclisch 

wordt geëvalueerd;  

 De schoolleiding zorgt dat de Vereniging volledig in control is ten aanzien van het financiële beheer; 

 Het bestuur biedt ruimte aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle 

medewerkers; 

 Het bestuur legt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers om deze ruimte gebruiken; 

 Het bestuur verzorgt goede faciliteiten en huisvesting. De gebouwen, terreinen en de inventaris 

waarvoor de Vereniging verantwoordelijk is, worden tegen aanvaardbare kosten kwalitatief en 

kwantitatief op hoogwaardig niveau gehouden; 

 Het bestuur bevordert dat de school herkenbaar is in levensovertuiging en houding; 

 De schoolleiding maakt open oecumenisch, christelijk geïnspireerd onderwijs zichtbaar, waarbij 

recht wordt gedaan aan de verbinding met de Broedergemeente; 

 De schoolleiding draagt bij aan het bewustzijn van wereldburgerschap en rechtvaardige 

verhoudingen; 

 De schoolleiding heeft oog voor de omgeving, bevordert duurzaam gedrag op het niveau van de 

organisatie en in het onderwijsaanbod.  
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Strategisch beleidsplan 

Naast onze christelijke identiteit hebben we gekozen voor de 7 gewoonten van Stephen Covey als 

pedagogische leerlijn in de school ofwel The Leader in Me (TLIM). De 7 gewoonten helpen de leerlingen: 

 

 om op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te 

nemen; 

 om tijd zinvol te besteden; 

 om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te 

onderhouden; 

 om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken; 

 om plezier te hebben in het leren. 

 

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te 

maken voor jezelf en de ander en je als mens te ontwikkelen. 

 

De ambitie voor de beleidsperiode 2019-2023 is als volgt vastgesteld: 

 Terug naar Comenius; 

 Aandacht voor de basis, kwaliteit van lesgeven; 

 Toekomstgericht onderwijs. 

In hoofdstuk 2 staan de doelen uitgewerkt van 2021, deze staan uitgebreid beschreven in de jaarplannen 

van 2020/2021 en 2021/2022. 

Wanneer u op de link klikt, kunt u het Jaarplan 2021/2022 lezen inclusief de eindevaluatie en het Jaarplan 

2020/2021. Dit jaar hebben wij ook een VISUAL gemaakt van de speerpunten van het jaarplan. 

Verwijzing: 
Schoolplan 2019-2023 
Jaarplan 2020-2021 inclusief eindevaluatie 
Jaarplan 2021-2022 
Visual 
 

 

Toegankelijkheid & toelating 

De school voert een kwantitatief toelatingsbeleid. Jaarlijks worden er maximaal 45 nieuwe kleuters 

ingeschreven. Zij worden verdeeld over de vier kleutergroepen. De kleutergroepen groeien tot 30 

leerlingen. Zodra dat aantal is bereikt, komen de leerlingen die in juni of juli 4 jaar worden, pas na de 

zomervakantie naar school. Kinderen die in de laatste 6 weken van het schooljaar 4 worden starten ook pas 

na de zomervakantie. Tot augustus 2021 hadden we 14 groepen, vanaf schooljaar 2021/2022 zijn dit er 15 

(toelichting bij NPO-maatregelen). Het volledige document over het toelatingsbeleid kunt u lezen wanneer 

u op onderstaande link klikt. 

 

Verwijzing: 

Toelatingsbeleid 
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1.2 Organisatie 
De school heeft een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de 

directie. De school heeft een directie bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Het team 

bestaat uit ruim 38 medewerkers in de functies: (adjunct) directeur, leerkracht, (L10, L11) leraar 

ondersteuner, administratief medewerker en (LIO-) stagiaire. Van de leerkrachten hebben twee de taak als 

IB-er en drie de taak als bouwcoördinator.  

 

Contactgegevens 

Comeniusschool  

Bestuursnummer 29577 

Zinzendorflaan 2b Zeist 

Telefoon: 030-6917285 

Email: hvermunt@comeniusschool.info, administratie@comeniusschool.info 

Website: www@comeniusschool.info 

 

Organisatiestructuur 

 

 
 

 

De directeur is niet alleen eindverantwoordelijk voor de leiding van de school, maar ook belast met 

bestuurlijke taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in het managementstatuut. Bij mandaat vervult de 

directeur de functie van uitvoerend bestuurder. De directeur verzorgt beleidsontwikkeling en formuleert 

voorgenomen besluiten. Het bestuur dient zich met name als toezichthouder op te stellen. Het bestuur 

heeft een aantal wettelijk beschreven taken en volgens de statuten uitdrukkelijk aan het toezichthoudend 

bestuur toegekende bevoegdheden. Het bestuur vergadert ongeveer 6x per jaar. 

Daarnaast is er in juni en december een gezamenlijke vergadering met de MR. In mei vindt de jaarlijkse ALV 

plaats met de leden van de oudstenraad van de EBG. In december was er een strategische avond belegd 

met alle stakeholders (team, directie, bestuur, Oudstenraad, MR, TSO-medewerkers) van de school, deze is 

verschoven naar maart 2022 omdat we deze niet fysiek konden laten plaatsvinden. 
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Intern toezicht 

Het intern toezicht wordt gevormd door het bestuur. In bijlage 1 is het verslag te lezen van het intern 

toezicht. 

 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  

De Medenzeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leden uit de oudergeleding en 4 leden vanuit de 

personeelsgeleding. De vergaderingen vinden 6x per jaar plaats, daarnaast is er in december en juni een 

gezamenlijke vergadering met het bestuur. De MR leden worden ook uitgenodigd voor de strategische 

avond in april. De directeur woont de vergaderingen bij namens de directie. In 2020 is er meerdere malen 

extra online overleg gevoerd over de te nemen besluiten ten aanzien van de te kiezen scenario's in verband 

met de schoolsluiting en (gedeeltelijke) heropening. In bijlage 2 kunt u het jaarverslag van de MR lezen. 

 

Verbonden partijen 

De school staat midden in de samenleving; gedurende het schooljaar vindt er afstemmig plaats op 

verschillende niveaus over diverste thema’s. 

 

Organisatie Beknopte omschrijving van de vorm van de horizontale dialoog of samenwerking 
en de ontwikkelingen hierin 

VO De overgang PO/VO is van groot belang om de leerlingen goed voor te bereiden en 
te laten landen op het VO. Gezien de schoolsluiting is de warme overdracht extra 
belangrijk. Er is ook zorg of er extra aandacht komt voor de brugklasleerlingen die 
instromen na een bijzondere corona periode op het PO. 

ZOUT Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met het Samenwerkingsverband 
ZOUT. Op leerling niveau betreft het onze zorgleerlingen en op medewerkersniveau 
wordt er gebruik gemaakt van het scholingsaanbod door middel van het bezoeken 
van de studiemiddagen. De directeur heeft daarnaast zitting in het bestuur van 
ZOUT. 

Marnix 
Academie 

Wij zijn partnerschool van de Marnix Academie (PABO). Wij begeleiden jaarlijks 
meerdere studenten in onze school, in 2021 betrof dat studenten uit alle leerjaren 
inclusief twee LIO-stagiaires. We ervaren dit als een intensieve en positieve 
samenwerking. 

Gemeente Er is overleg met de gemeente op verschillende fronten, bijvoorbeeld betreffende 
huisvesting. Daarnaast wordt er meerdere malen per jaar een directieoverleg 
gevoerd met de basisschooldirecteuren van Zeist. In 2020 is het directieoverleg 
meerdere malen gevoerd onder leiding van de wethouder, die zo op de hoogte blijft 
van de ontwikkelingen bij de scholen en de uitdagingen die er zijn. 

BSO Voor praktische zaken rondom ophaaltijden, brengen en halen is er overleg met de 
BSO's. 

PO Raad In een normaal jaar is er interactie door het bijwonen van de ALV’s door de 
directeur. Dit jaar zijn er veelvuldig Webinars bijgewoond over de 
coronamaatregelen en de invloed op de scholen. Daarnaast hebben wij gebruik 
gemaakt van een subsidie vanuit een kwaliteitsproject. Een externe heeft ons 
begeleid en een externe audit uitgevoerd. 
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Organisatie Beknopte omschrijving van de vorm van de horizontale dialoog of samenwerking 
en de ontwikkelingen hierin 

Ouders Ouders zijn een zeer belangrijke partij voor ons om mee te communiceren. We doen 
dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van 
startbijeenkomsten, oudergesprekken en nieuwsbrieven. In 2020 heeft 
communicatie tijdens de corona periode intensiever plaatsgevonden middels een 
wekelijkse oudermail vanuit de directie. 

 

 

Klachtenbehandeling 

Er zijn in 2021 geen klachten ingediend. Er is wel een meldig bij de onderwijsinspectie binnengekomen over 

het aannamebeleid. Hierover is contact geweest met de inspectie in december 2021. Dit wordt voortgezet 

in 2022. 

 

Verwijzing 

Klachtenregeling 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur van de school is een Vereniging. Het hoogste orgaan is de ALV en deze bestaat uit 

leden van de Oudstenraad van de EBG. Jaarlijks in mei wordt de ALV gehouden in het bijzijn van de 

Oudstenraad en de leden van het bestuur en de directie. 

 

Governance 

De bestuur evaluatie heeft plaatsgevonden in oktober. Er is naar aanleiding van de evaluatie besloten om in 

2022 een vervolg te houden met als onderwerp de huidige governance structuur. 

 

Functiescheiding 

Er is sprake van een feitelijke scheiding. Het toezichthoudend bestuur heeft een mandaat gegeven aan de 

directeur. 

 

Code goed bestuur 

In de Code goed bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur hanteert de Code Goed 

Bestuur in het primair onderwijs en heeft hier niet van afgeweken. 

 

Verwijzing 

Managementstatuut 
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2. VERANTWOORDING VAN HET BELEID 

 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 

kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit 

strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid 

rond risico’s en risicobeheersing. 

 

2.1 Onderwijs en kwaliteitszorg 
 

Onze belangrijkste taak is het geven van goed onderwijs. Dit wordt gedaan door ons hele team, daarmee is 

goed personeel een bepalende factor in het verzorgen van dat goede onderwijs. Het geven van goed 

onderwijs staat in 2021 onder druk door de uitzonderlijke situatie. Wij hebben geen last van 

personeelstekort, alle groepen zijn bezet en we hebben ondersteuners die de leerkrachten en leerlingen 

kunnen ondersteunen. Er zijn 2 IB-ers die de leerlingenzorg op zich nemen en de leerkrachten hierin 

begeleiden. Een nieuwe versie van het SOP is in de maak en zal begin 2022 worden voorgelegd aan het 

team, de MR en het bestuur. De directeur legt de analyse van de resultaten voor aan het toezichthoudend 

bestuur en de MR. Binnen het team worden onder leiding van de IB-er de resultaten geanalyseerd op 

schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Bij deze analyse wordt Leeruniek als hulpmiddel gebruikt om 

voor de volgende periode de interventies en het leerkrachtgedrag te bepalen 

 

Doelen en resultaten 

Doel/ Thema Status Toelichting 

ICT plan vastgesteld Doel is 
gehaald 

Er is een ICT-plan. Dit plan is besproken met het 
team en op (studie)dagen zal er een deel 
terugkomen op initiatief van de ICT-er. 

Chromebooks Doel is 
gehaald 

Er is voor iedere leerling uit de groepen 3-8 vanaf 
het begin van het schooljaar een chromebook 
beschikbaar. Dit is één van de gekozen interventies 
vanuit de NPO gelden. In deze tijden waarin 
leerlingen/groepen regelmatig thuis werken is dit 
bijzonder efficient en doelmatig.  

Invoering STAAL Doel is 
gehaald 

De methode is ingevoerd. De werkwijze is wennen 
en het kost tijd om deze methode eigen te maken. 
Het team heeft scholing gehad en het werken met 
STAAL komt regelmatig terug op 
bouwvergaderingen. 

Bewegend Leren Proces loopt 
nog 

Bewegend Leren staat structureel op het programma 
o.l.v. 2 collega’s die aanjagers zijn. Er is materiaal 
aangeschaft, het is op een studiedag aan de orde 
geweest en er worden in de bouwen concrete 
afspraken gemaakt over het geven van de lessen. 

Feedback Proces loopt 
nog 

De teamscholing inzake het geven van feedback is 
voorbereid in 2021 en aan de orde geweest in de 
vorm van een training op de studiemiddag in januari 
2022. Wij gaan hier dit jaar mee verder. 
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Doel/ Thema Status Toelichting 

Oriëntatie 
zaakvakken/ 
thematisch 
onderwijs/vakken in 
samenhang 

Proces loopt 
nog 

Wij zijn aan het bepalen wat wij willen en aan het 
oriënteren op het aanbod. De werkgroep is gestart 
en de eerste uitkomst is besproken op de studiedag 
van 14 december 2021. Wij willen deze oriëntatie 
vervolgen en aan het eind van dit schooljaar een 
plan aanleveren voor het vervolg in 2022-2023.  

Passend onderwijs Proces loopt 
nog 

Er wordt een nieuw SOP opgesteld, dat in concept bijna 
klaar is. In 2022 zal dit besproken worden met het team 
en de MR en ter informatie worden voorgelegd aan het 
bestuur.  

Aanpassing statuten Proces loopt 
nog 

De bestuur evaluatie heeft plaatsgevonden in 
oktober. Het vervolg hierop komt in 2022 en betreft 
de Governance structuur. De statuten zullen in 2022 
worden aangepast.  

 

Overige ontwikkelingen 

In 2021 zijn er veel studie (Mid-)dagen anders ingevuld door de situatie. Er is wel een manier gevonden om 

deze hybride door te laten gaan (deels thuis deels of fysiek aanwezig verspreid in de school). Het is iedere 

keer weer een afweging of het onderwerp zich leent voor een dergelijke hybride vorm. Het opstellen van 

het SOP en de oriëntatie voor de vakken in samenhang zijn hierdoor enigszins vertraagd. De rest van de 

onderwerpen hebben we in 2021 toch kunnen aanpakken.  

 

We zien het als onze opdracht om de leerlingen behalve cognitieve vaardigheden ook voor te bereiden op 

de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. De 7 gewoonten van Stephen Covey zijn hiervoor een mooie 

leidraad. Dit jaar heeft dit ook gezorgd voor houvast in deze onzekere tijd.  

In 2021 werd er in eerste instantie vooral gesproken over leerachterstanden en later pas over de 

emotionele schade die deze periode ons allen treft. Binnen het team hebben we hier veel aandacht aan 

besteed en ook binnen de groepen is dit onderwerp van gesprek. In tijden van crisis is het nog belangrijker 

om een veilige omgeving te creëren, onze overtuiging is dat leerlingen anders ook niet komen tot leren. 

Deze veilige omgeving willen wij bieden, maar wij kunnen niet alle factoren die hierin een rol spelen 

beïnvloeden. 

 

Om bovenstaande redenen is gekozen om de aanschaf van het nieuwe meubilair wel door te laten gaan (zie 

2.3) omdat hier alle leerlingen en het team dagelijks profijt van hebben en dit bijdraagt aan een positieve 

beleving van werk en school. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Onze zorg ligt met name bij: 

1. De effecten van COVID. Het lijkt er in 2021 op dat er op schoolniveau goede resultaten zijn behaald. Op 

leerlingniveau zien we echter wel terug dat sommige leerlingen minder gegroeid zijn in hun ontwikkeling 

dan we van hen zouden mogen verwachten. Dit is op het cognitieve vlak en dit is te meten. Hier kunnen wij 

ons leerkrachtgedrag op aanpassen en interventies op inzetten. Wat wij minder goed kunnen meten is het 

sociaal emotionele deel. In 2021 was de leerling tevredenheid enquête (groep 5-8) nog vergelijkbaar met de 

jaren daarvoor en voelen de leerlingen zich over het algemeen heel fijn op onze school. 
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2. Personele bezetting. Tot nu toe hebben wij steeds de personele bezetting kunnen regelen maar sinds de 

zomervakantie 2021 merken wij dat de invalpool leeg is. Wij kunnen intern wel voor elkaar inspringen, 

maar dan blijven andere werkzaamheden liggen. 

3. Het aannamebeleid. Onze aanmeldingen lijken stabiel te blijven; wij hebben structureel meer 

aanmeldingen dan plaatsen. Het aannamebeleid is een onderwerp dat Zeist breed wordt aangepakt, 

hierover zijn in 2021 al gesprekken gevoerd met de gemeente en de directie neemt deel aan de werkgroep 

die ingesteld is door de wethouder van Onderwijs.  

 

 

Onderwijsresultaten 

Een uitgebreide beschrijving van de onderwijsresultaten is terug te vinden op Scholen op de Kaart. Deze 

worden twee keer per jaar geanalyseerd door de intern begeleiders, besproken met de directie en het team 

op schoolniveau. Op groeps-en leerlingniveau worden ze door de intern begeleiders en groepsleerkracht 

besproken. 

 

Verwijzing: 

Scholen op de Kaart 

 
 

Internationalisering 

Er is beleid op het gebied van internationalisering. Het vak Engels wordt gegeven in groep 1 tot en met 8. Er 

wordt gebruik gemaakt van de methode “Join In”. Verder komen er via de actualiteiten in het nieuws 

regelematig zaken vanuit de wereld aan de orde. 

 

Onderzoek 

Er is geen beleid op het thema onderzoek. Wel hebben beide directieleden in 2021 deelgenomen aan een 

kenniskring van het Schoolleidersregister waarbij is meegewerkt aan onderzoeken met als thema’s 

“Kansenongelijkheid” en “De school in een netwerksamenleving”. 

 

Inspectie  

Er is in 2021 geen inspectiebezoek geweest. Wel is gevraagd om mee te werken aan een themaonderzoek 

inzake effectieve tijdsbesteding. In verband met de onrustige schoolsituatie (veel groepen in quarantaine) is 

de onderzoeksdatum uitgesteld naar begin 2022.  

 

 

Verwijzing 

Inspectierapport 2020 

 

 

Visitatie 

In 2021 heeft er geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Wel heeft de directeur het initiatief genomen 

om binnen het een-pitters netwerk (van de VBS) een onderlinge visitatie op te zetten. De eerste pilot 

hiervan vindt in februari 2022 plaats. 
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Passend onderwijs 

De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband ZOUT. Wanneer blijkt dat er meer expertise nodig 

is op cognitief of sociaal-emotioneel gebied, dan wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld. De 

studiedagen van ZOUT worden bezocht door de intern begeleiders en/of directie. Er is een SOP opgesteld 

en hierin staat hoe onze leerlingenzorg is geregeld. 

De school heeft in 2021 2 leerlingen met een OPP. Daarnaast was er 1 leerling die specifieke 

onderwijsbehoeften had waar wij hier op school helaas niet aan tegemoet konden komen. Hij is na de 

zomervakantie gestart op het SO. Op school hebben wij 7 leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Er 

worden 4 leerlingen begeleid door een externe deskundige van Opdidakt, zij krijgen een vergoede 

begeleiding. Al deze leerlingen krijgen ook op school 2x per week begeleiding van een leraar ondersteuner.  

In het kader van het vroegtijdig signaleren wordt er gewerkt met BOUW; hier werken ruim 30 leerlingen 

aan met hun maatjes. In het dyslexieprotocol staat verder beschreven wat er regulier in de groep gedaan 

wordt. 

Voor leerlingen die een rijker aanbod nodig hebben, is er specifiek materiaal aanwezig zoals Levelwerk 

(midden-en bovenbouw), levelspel (onderbouw). Voor de leerlingen die meer dan dat nodig hebben is er de 

mogelijkheid (op basis van een vrijwillige bijdrage van ouders) een dagdeel deel te nemen aan de plusklas. 

In het protocol Hoogbegaafdheid staat dit verder uitgewerkt. 

De IB-er ondersteunt de leerkracht bij leerlingen met cognitieve en/of gedragsproblemen. In sommige 

gevallen kan het nodig zijn om het samenwerkingsverband in te schakelen. Ook wordt er soms voor 

gekozen, in overleg met ouders, om een leerling cognitief en/of op gedrag te laten onderzoeken. De school 

heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een veilig pedagogisch klimaat (middels TLIM). 

Het werken met een plan van aanpak is schoolbreed ingevoerd. Het programma Leeruniek ondersteunt de 

analyse en op basis hiervan, in combinatie met de ervaringen in de groep, worden de groepsplannen 

opgesteld. Het plan van aanpak vormt de basis voor het leerkrachtgedrag. De IB'ers bespreken dit met de 

groepsleerkrachten en leggen ook flitsbezoeken af in de groepen. Er is wekelijks overleg tussen de intern 

begeleiders en directie om alles rondom zorg af te stemmen.  

In 2021 is gewerkt aan een vernieuwde versie van het SOP. Begin 2022 zal dit worden afgestemd met het 

team, ter informatie aangeboden aan het bestuur en ter instemming voorgelegd aan de MR. 

De middelen van het samenwerkingsverband worden besteed aan de salariëring van de IB-ers en aan 

sommige onderzoeken.  
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2.2 Personeel en Professionalisering 
 

Doelen en resultaten 

Doel/ Thema Status Toelichting 

Streven naar 
specialisten: 

- Lees coördinator 
- Rekenspecialist 
- Gedragsspecialist 
- Taalspecialist 
- HB specialist 

Doel is nog 
niet 
gehaald 

Omdat niet alle opleidingen ten tijde van corona 
doorgaan is dit doel nog niet gehaald. Er worden 
wel veel stappen gemaakt, met name in 
kennisoverdracht tijdens studiedagen.  
Collega’s worden blijvend gestimuleerd cursussen 
en opleidingen te volgen. Afspraken hierover 
worden gemaakt tijdens de POP-gesprekken.  

Welbevinden team  Doel is 
gehaald 

De QuickScan binnen de RI&E is uitgevoerd en 
besproken met het team. De werkbelevingsmonitor 
van het Participatiefonds loopt in februari 2022. De 
gesprekscyclus wordt uitgevoerd.  

Een team dat 
leiderschap laat zien 

Doel is 
grotendeels 
gehaald 

Het team toont voorbeeldgedrag in het kader van 
TLIM. Er wordt gewerkt aan het feedback geven 
aan elkaar en het elkaar ondersteunen. 

Inmiddels dragen collega’s bij aan het organiseren 
van de studiedagen, bouwen ze een portfolio met 
eigen leerdoelen op en begeleiden ze nieuwe en 
startende collega’s. 

Dit heeft onze blijvende aandacht.  

Ziekteverzuim minder 
dan 4% 

Doel is niet 
gehaald 

In december 2021 is het percentage 4,38. Dit komt 
mede door een aantal langdurige zieken, 
uitgestelde operaties en regelmatig uitval door 
corona en opbouw in het herstel.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De toekomstige ontwikkeling die ons zorgen baart is het tekort aan leraren en schoolleiders. Bij de start van 

het schooljaar hadden wij nog geen problemen met het invullen van onze formatieplaatsen en konden we 

zelfs de gekozen NPO-interventies uitvoeren waar personeel voor nodig was. Te weten een extra groep ten 

behoeve van kleinere klassen en ondersteuning op de groepen die qua aantal leerlingen gelijk zijn gebleven. 

De directie voert in het kader van de werving een proactief beleid. Helaas merken wij dit schooljaar voor 

het allereerst dat de vervangingen moeilijk te regelen zijn. De PIO kan veelal geen personeel leveren, het 

opvullen met eigen personeel is een tijdelijke oplossing die geen voorkeur heeft. Het risico is dat door 

andere leerkrachten extra te belasten deze mogelijk in de toekomst weer gaan uitvallen. Vacatures die 

gesteld worden, bijvoorbeeld in geval van zwangerschapsverlof leveren nauwelijks reactie op (behoudens 

sollicitaties vanuit UWV-verplichting). 

 

Een ontwikkeling die we zien in 2021 (gestart in 2020) is de stagnatie in persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. Teamscholing was nauwelijks mogelijk en individuele scholing is vaak afgezegd of 

opgeschoven.  
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Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

Een van de speerpunten in het jaarplan is het welbevinden van het team. In dit kader is gestart met de 

afname van de RI&E. De QuickScan ten aanzien van werkdruk is afgenomen in december en besproken met 

het team. Er is gezocht naar een passende tool om zicht te krijgen op wat er speelt. Deze is gevonden in de 

Welbelevingsmonitor van het Participatiefonds.  

Het ziekteverzuimcijfer is iets hoger dan verwacht (4,38) maar goed te verklaren omdat er langere tijd 2 

medewerkers langdurig ziek zijn geweest, een het hele jaar. Daarnaast zijn er 3 uitgestelde operaties 

geweest in september/oktober, waarbij de leerkrachten langere tijd niet inzetbaar waren.  

 

Uitkeringen na ontslag 

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden ter vervanging van 

de Wet werk en zekerheid (WWZ). De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de 

eerste werkdag, dus ook kort tijdelijke werknemers die bijvoorbeeld ziektevervanging invullen, hebben 

recht op een transitievergoeding. 

 

Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun 

vacature met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. 

Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers die vanuit de afloop van een dienstverband een ontslaguitkering 

ontvangen. Tweejaarlijks wordt vanuit het Participatiefonds een lijst ontvangen met de eigen wachtgelders. 

Op dit moment zijn er geen eigen wachtgelders aan wie bij voorrang een vacature moet worden 

aangeboden. 

 

Aanpak werkdruk 

Als onderdeel van het werkverdelingsplan wordt er jaarlijks een voorstel gedaan betreffende de inzet van 

de werkdrukmiddelen. Dit voorstel is gedaan op basis van de evaluatie van de huidige inzet van de 

werkdruk middelen. Dit wordt besproken in het team en later voorgelegd aan de MR en het bestuur waarna 

om instemming wordt gevraagd. In 2021 zijn de werkdrukgelden (€ 91.506) besteed aan inzet van een 

vakleerkracht gym, een dag ondersteuning van de leerlingen die extra uitdaging behoeven, inzet van 

leerkrachtondersteuners en de inzet van een LIO-stagiaire. 

 

Het jaar 2021 was in alle opzichten niet normaal en heeft veel gevraagd van het team. Het einde is ook nog 

niet in zicht, het blijft voortdurend schakelen, inspelen op nieuwe maatregelen en flexibel inspelen op dan 

weer fysiek onderwijs, dan weer online lesgeven en alle tussenvormen van dien. De directie doet alles om 

dit zo goed mogelijk te faciliteren, maar het blijft een zwaar periode waarin veel factoren niet te 

beïnvloeden zijn. Als werkgever hebben wij slechts invloed op de werksituatie en niet op wat zich afspeelt 

bij de collega’s thuis en in de privésfeer. Het is zoeken naar de balans en de werkdruk kan zeker in sommige 

tijden als hoog ervaren zijn, ondanks alle inspanningen. Dat is ook de reden waarom één van de 

speerpunten in het jaarplan het welbevinden van het team is. Er is uiteraard veel aandacht voor de “zachte 

kant”, een attentie, een woord om te laten weten dat we samen onze schouders er onder zetten. Deze 

inzet wordt enorm gewaardeerd door de directie.  

 

Strategisch personeelsbeleid 

De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs. Een goede verbinding van het 

personeelsbeleid met het jaarplan en de speerpunten zijn van grote waarde. Wij hebben in 2021 kunnen 

zien dat deze beide aspecten flink onder druk staan. Vanuit de NPO gelden hebben we een plan gemaakt 

dat de focus is voor de komende 2 jaar. Hiertoe hebben we input gevraagd van het team en de ouders, met 
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deze input hebben we de interventies uit de menukaart gekozen. Het plan dat gemaakt is, is vervolgens met 

de MR en het bestuur besproken en beide organen hebben hiermee ingestemd. In 2021 hebben wij het 

geluk gehad dat we qua personeel de plannen grotendeels hebben kunnen uitvoeren al was dat niet 

haalbaar in periodes van schoolsluiting (december) of grote uitbraken (oktober) en veel online onderwijs.  

De uitdaging is om met de juiste mensen kwalitatief goed onderwijs te geven. Als je al genoeg mensen hebt 

om onderwijs te geven is kwalitatief goed onderwijs geven iets dat onder druk heeft gestaan. Dit is mede 

ingegeven door het feit dat de leerlingen zelden voltallig aanwezig waren, er geschakeld moest worden 

tussen fysiek en online onderwijs en de scholing regelmatig niet door is gegaan.  

Dit thema is ook besproken tijdens bestuursvergaderingen en MR-vergaderingen.  

 

Ten aanzien van de regeling bijzondere bekostiging hebben wij instemming gevraagd en gekregen van MR 

en bestuur om nieuwe leerkrachten, LIO-stagiaires en de zij-instromer goed te begeleiden. Hiertoe heeft 

een IB-er een extra dag formatie inzet gekregen. Daarnaast is er ruimte voor directie (€ 3.000) en 

leerkrachten (€ 600 per FTE) voor (persoonlijke) professionalisering.  

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 

Doelen en resultaten 

Doel/ thema Status Toelichting 

Het schoolgebouw 
wordt blijvend goed 
onderhouden 

Doel is gehaald Er is een MOP, er is een Jaarplan, er is 
aandacht voor verduurzaming. De 
energiescan vanuit de gemeente is 
uitgevoerd voor het hoofgebouw; de Vink 
en de gymzaal volgen in 2022.  

Materiële middelen Doel is gehaald Alle groepen zijn voorzien van nieuwe 
meubilair (tafels, stoelen, kasten, bureaus). 
De plusklas en bibliotheek volgen in het 
voorjaar van 2022. 
Er zijn chromebooks voor alle leerlingen 
van de groepen 3-8. Dit alles is volgens 
begroting uitgevoerd.  

 

De aanschaf van nieuw meubilair is voorbereid in 2020/2021. Er is een werkgroep vanuit het team geformeerd 

die wensen heeft geformeerd vanuit onderwijskundig oogpunt, onderzoek heeft gedaan en leveranciers heeft 

gesproken. De voorstellen zijn met het team besproken en de offertes zijn door de directie bekeken en op basis 

daarvan is er een voorstel gedaan naar het bestuur. Deze heeft akkoord gegeven voor de opdracht bij twee 

verschillende leveranciers. Een voor de onderbouw en een voor de groepen 3 tot en met 8. 

 

In 2021 is, in verband met de vernieuwing van de inventaris, de gehele activastaat doorgenomen om te bepalen 

wat nog aanwezig is in de school. De resterende boekwaarde van de activa die niet langer aanwezig is, is in 2021 

afgeboekt. 

 

Er zijn op dit moment Chromebooks voor alle leerlingen. Dit is een van de keuzes die is gemaakt in het kader van 

het NPO. Dit zorgt niet alleen voor rust in de groepen, maar vooral tijdens het overschakelen naar thuisonderwijs 

zijn deze Chromebooks zeer helpend gebleken bij de ondersteuning van het onderwijs.  
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De ventilatie behoeft veel aandacht in dit jaar. Door de afdeling huisvesting van het onderwijsbureau 

Meppel is onderzoek gedaan en is gerapporteerd dat de huidige situatie op orde is. ln alle lokalen ziin Co2 

meters geplaatst en in 3 lokalen in de bovengang zijn deze mechanisch. Omdat er veel geventileerd moet 

worden is tijdens de wintermaanden de beleving van de temperatuur niet optimaal. 

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

In het kader van duurzaamheid is er overal ledverlichting aangebracht. De gemeente Zeist heeft middels 

een pilot een energiescan uitgevoerd. Met de uitkomst van deze scan worden met een leverancier de 

andere scholen in Zeist bezocht. Over dit project is regelmatig contact door de huisvestingsadviseur met de 

betrokken persoon van de gemeente. Ook is er inmiddels gebleken dat er mogelijk toch zonnepanelen 

geplaatst kunnen worden op de school. Er wordt inmiddels onderzocht of e.e.a opgestart kan worden 

onder de noemer van het project “Zonnescholen”.  

 

 

 

2.4 Financieel beleid 
 

Doel/ Thema Status Toelichting 

Begroting Doel is gehaald Het jaar 2021 is afgesloten in lijn van de 
begroting 

Jaarrekening Doel is gehaald Het bestuursjaarverslag is met de jaarrekening 
vastgesteld op de ALV in mei 2021 voor het jaar 
2020. 

Treasurystatuut Doel is gehaald Er is een nieuwe versie van het treasurystatuut, 
deze is goedgekeurd in het bestuur op 1 
september 2021. 

ERD (Eigen risico 
drager) 

Doel is gehaald In de bestuursvergadering van 1 september 
2021 is besloten om het ERD te behouden voor 
het komende kalenderjaar.  

 
 

 

Opstellen meerjarenbegroting 

De begroting wordt aangeleverd door het OBM. Vervolgens gaat de directie aan de slag met de 

leerlingenaantallen, de formatie, de investeringen en de exploitatie. Dit gebeurt aan de hand van het 

jaarplan en het schoolplan. De begroting wordt besproken tijdens het begrotingsgesprek, de directie neemt 

het door met de penningmeester van het bestuur. Vervolgens wordt de begroting ter instemming en 

goedkeuring voorgelegd aan de MR en het bestuur. 

 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

De verwachting is dat het leerlingenaantal gelijk zal blijven. Dat geeft een stabiel beeld voor de toekomst. 

De inkomsten zullen dan ook op vergelijkbaar niveau liggen. De reserves zijn groot genoeg om mogelijke 

tegenvallers op te kunnen vangen en kosten voor eventueel leeftijdsverlof te kunnen dragen. Het ziet er 
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naar uit dat de MOP zonder problemen uitgevoerd kunnen worden. De begroting is gekoppeld aan het 

jaarplan; als zodanig zijn de geplande beleidsdoelen op onderwijsgebied opgenomen. Voor 2022 zijn er 

extra inkomsten opgenomen vanuit de NPO gelden.  

 

Investeringsbeleid 

Investeringen worden opgenomen in het jaarplan en als zodanig in de begroting. Beide stukken worden 

opgesteld door de directie en ter goedkeuring en instemming voorgelegd aan het bestuur en de MR. 

 

Treasury  

In de statuten van het bestuur is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van 

treasurybeleid. Daarom is er een treasurystatuut (laatste versie 2020) welke is goedgekeurd door het 

bestuur. Het bestuur heeft besloten de liquide middelen niet te beleggen, maar deze te plaatsen op een 

spaarrekening. Het renteresultaat is op dit negatief. Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurybeleid 

van de vereniging. De directeur voert het beleid uit en eens per jaar, of zoveel vaker als daar aanleiding 

voor is, rapporteert de directeur hierover aan het bestuur. 

 

Verwijzing: 

Treasurystatuut 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

In het voorjaar 2021 is er een schoolscan uitgevoerd. De directie heeft deze opgesteld in nauwe 

samenwerking met de intern begeleiders en in meerdere sessies afgestemd met het team. Zodra de 

menukaart bekend was, is er een peiling uitgezet bij ouders om te onderzoeken aan welke interventies zij 

de voorkeur zouden geven. Deze kwamen nagenoeg naadloos overeen met de interventies van voorkeur 

van het team. Op basis van deze input is de schoolscan afgerond en in de vergadering van 16 juni 2021  

voorgelegd aan de MR en het bestuur. Op een aantal punten was er nog nader overleg nodig en later in juni 

is er ingestemd met het plan over de besteding van de NPI geleden. De belangrijkste interventies zijn: 

 

Voor het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 is er een extra klas (in de ruimte van de teamkamer). 

Hiermee is gerealiseerd dat de groepen 3, 4, 5 en 8 klein zijn. Voor de groepen 6, 6/7 en 7 is 3 dagen in de 

week extra ondersteuning. Om dit te realiseren is een extra leerkracht aangetrokken en een 

leerkrachtondersteuner, of de huidige leerkracht heeft tijdelijk uitbreiding gekregen.  

 

Er zijn chromebooks aangeschaft zodat alle leerlingen van groep 3-8 beschikken over een eigen 

chromebook. 

 

Er komt middels een teamscholing aandacht voor FEEDBACK. 

 

Er wordt extra aandacht besteed aan cultuur (aanschaf muziekinstrumenten) en techniek (MAD SCIENCE). 

 

De eerste evaluatie is binnen het team uitgevoerd op de maatregel kleinere klassen en extra 

ondersteuning. De ervaring met de kleinere klassen is louter positief, de extra ondersteuning vraagt nog 

aandacht. Niet alleen de wijze van invulling maar ook de realisatie staat sterk onder druk in tijden van 

uitval, schoolsluiting etc. Het werken met een eigen chromebook wordt als zeer positief ervaren en is erg 

helpend in deze tijden van hybride onderwijs.  
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Aan het einde van het schooljaar zal er een evaluatie plaatsvinden en deze zal ook worden voorgelegd aan 

de MR en het bestuur.  

 

Verwijzing: 

Schoolscan in het kader van het NPO 

 

Allocatie van middelen en Onderwijsachterstandenmiddelen 

De school ontvangt geen onderwijsachterstandenmiddelen en allocatie van middelen is niet van toepassing 

gezien de school een “een-pitter” is. 

 

Prestatiebox 

Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders 

en cultuureducatie. De bekostiging in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en 

een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en 

cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het 

professionaliseren van schoolleiders. Een deel van de prestatiebox wordt dus uitgekeerd als een bedrag per 

leerling en een deel als een bedrag per school. Deze constructie was geldend tot en met juli 2021 en is 

daarna gewijzigd.  

In het inhoudelijk jaarplan en in de schoolgids staat vermeld welke activiteiten er plaatsvonden in 2021. 

Naast de reguliere cultuureducatie is het team in 2021 weinig toegekomen aan teamscholing. Dit komt 

omdat niet alle scholing geschikt is om online aan te bieden en/of te volgen. Wel heeft VERUS de jaarlijkse 

scholing inzake identiteit verzorgd.  

Naast deze beperkte teamactiviteiten zijn er individuele opleidingen en cursussen gevolgd. Daarvan zijn er 

echter ook een aantal opgeschoven of niet aangeboden. De scholingswensen worden geïnventariseerd 

door de directeur tijdens het functioneringsgesprek. Er is door diverse teamleden onder meer 

deelgenomen aan een cursus voor combinatiegroepen, een masteropleiding, een opleiding rekenen en aan 

diverse online cursussen van E-wise.  

Beide directieleden hebben deelgenomen aan kenniskringen van het Schoolleidersregister: 

`Kansenongelijkheid´ en ´De school in een netwerkorganisatie´ en individueel opleidingen gevolgd in het 

kader van hun herregistratie. 

 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 

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  

Het intern risicobeheersingssysteem is als volgt ingericht. De begroting wordt vastgesteld door het bestuur 

met instemming van de MR. Vier keer per jaar is er sprake van een financiële management rapportage. 

Deze wordt gemaakt door het OBM en besproken met de directeur. Deze bespreekt de MARAP 

(Management Rapportage) met de penningmeester van het bestuur alvorens deze wordt voorgelegd aan 
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de bestuursleden in de bestuursvergadering. De directeur neemt de MARAP ook mee naar de MR ter 

verantwoording. Op deze manier is er structureel zicht op de financiële stand van zaken. Naast de financiële 

MARAP bespreekt de directeur in iedere bestuursvergadering ook de algemene MARAP en zal hierbij 

aangeven hoe dingen lopen en welke activiteiten afwijken van het jaarplan en of deze ook financiële 

gevolgen zullen hebben. De aanpassing die doorgevoerd wordt de komende jaren is om naast de bestaande 

kengetallen ook het gesprek te voeren over de signaleringswaarde van het eigen vermogen. In bijlage 1 is 

opgenomen: “Het verslag van het intern toezicht”. In bijlage 2 is het verslag van de MR opgenomen.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Deelname Vervangingsfonds:  

Sinds 1 januari 2021 is de school Eigen Risico Drager. In de vergadering van 1 september is besloten om dit 

voor 2022 voort te zetten.  

 

Passend onderwijs: 

De inzet van de middelen vanuit het samenwerkingsverband en de ontplooiing van de deskundigheid van 

het team zorgden er in 2021 voor dat dit goed is verlopen binnen de huidige mogelijkheden. In deze 

bijzondere tijd proberen we zo goed als mogelijk te ondersteunen, maar de setting is zeker niet optimaal in 

verband met soms de hybride vorm van onderwijs geven. 

 

Leerlingenaantal:  

De bekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal. Deze lijkt voor de komende jaren stabiel. Er is nog 

steeds sprake van wachtlijsten voor alle jaarlagen. Qua aannamebeleid neemt de directie deel aan een 

werkgroep die Zeist breed dit onderwerp gaat bekijken. De daadwerkelijke start hiervan is in januari 2022.  

 

Formatie:  

De directie maakt zich zorgen over het lerarentekort, al weten wij dat tot nu toe steeds op te lossen. Er 

wordt proactief gewerkt aan (preventieve) werving. Ook de rol als partnerschool van de Marnix Academie 

biedt perspectieven: de stagiaires van vandaag zijn mogelijk de collega’s van morgen. 

De vervanging is in 2021 nauwelijks te vinden; zeker na de zomervakantie merken wij dat dit probleem nu 

ook ons als school raakt. 

  

Kwaliteit Onderwijs:  

Middels de PDCA-cyclus wordt de kwaliteit van het onderwijs gevolgd. De resultaten worden geëvalueerd 

en geanalyseerd. Met deze input worden afspraken gemaakt voor de komende periode. Er worden doelen 

gesteld en deze worden ook vertaald naar leerkrachtgedrag. De kwaliteit van het onderwijs staat zeker 

onder druk, de continuïteit vraagt veel aandacht. Dit gaat in sommige gevallen, voor het eerst mogelijk ten 

koste van de kwaliteit 
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3. VERANTWOORDING VAN DE FINANCIËN 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  

 

Realisatie 

1-10-2020 

Realisatie 

1-10-2021 

Begroting  

1-10-2022 

Begroting  

1-10-2023 

Begroting  

1-10-2024 

Begroting  

1-10-2025 

Begroting  

1-10-2026 

Aantal leerlingen  362 357 362 360 359 359 361 

 

 

FTE 

Aantal FTE 

Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Begroting 

2026 

Bestuur / management 1,80 1,80 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Onderwijzend personeel 17,43 19,47 18,87 17,71 16,95 16,95 16,95 

Ondersteunend personeel  2,51 2,71 2,85 2,64 2,53 2,53 2,53 

 
De belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren binnen het schoolbestuur 

beïnvloeden zijn: 

 Ontwikkeling leerlingaantal 

 Omvang werkdrukmiddelen 

 Krapte op de arbeidsmarkt 

De Comeniusschool houdt rekening met deze ontwikkelingen bij de begroting van het benodigde aantal FTE en 

zorgt ervoor dat het begrote aantal FTE in balans is met het verwachte leerlingaantal en de beschikbare middelen. 

Daarnaast heeft de Comeniusschool twee leraren in opleiding in dienst, beide voor 0,5FTE. De school levert 

daarmee een bijdrage aan het vergroten van het aantal gekwalificeerde leerkrachten in het onderwijs. Op basis 

van de huidige regeling voor werkdrukmiddelen, zal het budget vanaf 1-8-2022 tijdelijk lager zijn in verband met 

de kasschuif die is gedaan. Daarom is er vanaf 1-8-2022 één leraar in opleiding minder begroot. Daarnaast is er 

een medewerker van 0,1580 FTE begroot die reeds de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, maar nog 

doorwerkt. Per schooljaar wordt in overleg besloten of deze medewerker nog een schooljaar blijft of niet. 
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
Staat van baten en lasten 

 

 

Realisatie 

2020

Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Verschil 2021 

t.o.v. begroting

Verschil 2021 

t.o.v. 2020

BATEN

Rijksbijdragen 2.092.346 2.282.772 2.085.849 2.260.125 2.236.331 2.149.771 2.163.943 2.172.912 196.923 190.426

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies
17.346 37.388 16.500 22.830 16.700 16.900 17.100 17.310 20.888 20.042

Overige baten 113.856 103.694 87.640 85.520 86.550 87.590 88.640 89.710 16.054 -10.162

TOTAAL BATEN 2.223.548 2.423.854 2.189.989 2.368.475 2.339.581 2.254.261 2.269.683 2.279.932 233.865 200.306

LASTEN

Personeelslasten 1.669.135 1.731.856 1.675.048 1.840.458 1.810.268 1.756.937 1.768.283 1.779.458 56.808 62.721

Afschrijvingen 87.039 142.405 94.097 78.561 84.449 89.595 84.581 86.186 48.308 55.366

Huisvestingslasten 176.295 154.450 168.955 165.120 160.480 159.304 160.648 160.612 -14.505 -21.845

Overige lasten 221.397 242.972 237.446 327.446 273.058 254.316 250.316 250.316 5.526 21.575

TOTAAL LASTEN 2.153.866 2.271.683 2.175.546 2.411.585 2.328.255 2.260.152 2.263.828 2.276.572 96.137 117.817

SALDO

Saldo baten en lasten 69.682 152.171 14.443 -43.110 11.326 -5.891 5.855 3.360 137.728 82.489

Saldo financiële baten en lasten 88 -1.690 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.690 -1.778

TOTAAL RESULTAAT 69.770 150.481 14.443 -45.610 8.826 -8.391 3.355 860 136.038 80.711
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Belangrijkste verschillen tussen het resultaat in 2021 en de begroting 

De totale baten zijn € 233.865 hoger dan begroot. De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door de 

normaanpassingen die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend waren. Zowel de 

bekostiging 2020-2021 als 2021-2022 is hoger uitgekomen. Deze zijn grotendeels ter dekking van de 

nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging van 2,25%). Daarnaast bedragen de ontvangen NPO baten  

€ 105.000. 

 

De overige overheidsbijdragen en –subsidies liggen hoger dan begroot door de ontvangen subsie zij-

instromers en de subsidie Extra handen in de klas. 

 

Hoger dan begroot zijn de overige baten door een ontvangen stagevergoeding en een bonus van het 

vervangingsfonds over 2021 in verband met lage ziektedeclaraties in 2021 en door hogere baten voor 

goede doelen. De baten van goede doelen worden doorbetaald aan de goede doelen, dus hier staan 

kosten tegenover. Tenslotte zijn de ontvangen ouderbijdragen ook hoger dan begroot. 

 

De totale lasten zijn € 96.138 hoger dan begroot, met name door hogere personeelslasten en 

afschrijvingslasten.  

 

De hogere personeelslasten worden onder andere veroorzaakt door de CAO verhoging van 2.25% en 

hier staan hogere rijksbijdragen in 2021 tegenover. Een groter deel van de zieketevervanging dan 

begroot wordt vergoed door het vervangingsfonds. Er zijn daarnaast baten ontvangen van het UWV 

inzake zwangerschapsverlof. Er zijn daarnaast beperkte kosten gemaakt voor inhuur van medewerkers. 

De gerealiseerde kosten scholing en opleiding liggen fors lager dan begroot. 

 

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. In verband met vernieuwing van de inventaris is de gehele 

activastaat doorgenomen om te bepalen wat nog aanwezig is in de school. De resterende boekwaarde 

van de activa die niet langer aanwezig is, is in 2021 afgeboekt. 

 

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot door een hoge eindafrekening van energiekosten over 

2021. Daarnaast is er een nieuwe schouw van de school gedaan en aan de hand daarvan is er een 

nieuwe Meerjaren Onderhouds Planning gemaakt. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is naar 

beneden bijgesteld op basis van deze nieuwe MOP. De kosten voor dagelijks onderhoud kwamen wel 

hoger uit dan begroot in verband met ondere andere lekkage.  

 

De overige lasten zijn hoger dan begroot dit betreft de reproductiekosten en de niet begrote kosten 

m.b.t. de inzet van de sportprofessional en de kosten inzake de subsidie NPO. Ook hoger zijn de private 

kosten goede doelen en kosten tussenschoolse opvang privaat. Hier staan ook hogere baten tegenover. 

 

Belangrijkste verschillen tussen het resultaat in 2021 en het resultaat in 2020 

De totale baten zijn € 200.306 hoger dan in 2020, met name door hogere rijksbijdragen. De 

rijksbijdragen 2021 zijn hoger door bovengenoemde forse normaanpassingen. De overige 

overheidsbijdragen liggen hoger dan in 2020. Dit betreft de subsidie zij-instroom en de subsidie Extra 

handen in de klas.  

De overige baten zijn lager dan in 2020, dit betreft de ouderbijdrage, baten goede doelen en een lagere 

bonus vervangingsfonds.  
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De totale lasten zijn € 117.817 hoger dan in 2020, met name door hogere personeelslasten en 

afschrijvingslasten. De personeelslasten zijn hoger door bovengenoemde eenmalige uitkeringen en CAO 

verhoging. De afschrijvingslasten zijn hoger door de afboeking van de resterende boekwaarde van niet 

meer aanwezige activa. 

De huisvestingslasten zijn lager door de hoge eindafrekening van energiekosten over 2021. Daarnaast is 

de dotatie aan de voorziening lager doordat er een nieuwe Meerjaren Onderhouds Planning is 

opgesteld. 

De overige lasten zijn hoger in 2021 ten opzichte van 2020 door de inzet van de NPO-subsidie en de 

inzet van de sportprofessional. Beide zijn niet begroot. 

 

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 

De baten zijn berekend op basis van de normen personele bekostiging 2021-2022 tweede regeling 

(najaar 2021) en de materiële instandhouding 2022.  

De personeelslasten zijn berekend op basis van de begrote inzet. Daarbij is rekening gehouden met de 

jaarlijkse stijging van trede voor medewerkers die nog niet aan het einde van de schaal zitten. 

Per 1-1-2021 is de school eigenrisicodrager geworden voor het. Er is een budget van € 11.500 

opgenomen voor salariskosten ziekte eigen rekening en € 2.000 inhuur. 

De afschrijvingslasten, huisvestingslasten en de overige lasten blijven redelijkerwijs stabiel.  
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Balans in meerjarig perspectief 

 
 

Belangrijkste mutaties in de balansposten in 2021 ten opzichte van 2020 

De materiele vaste activa zijn toegenomen doordat de investeringen in 2021 hoger zijn dan de 

afschrijvingen. Er is met name geinvesteerd in Inventaris (meubilair), ICT (laptops en chromebooks), OLP 

(Taalmethode) en technsche investeringen (traplift, CO2 bestuurbaar maken lokaal, CO2 kastjes lokalen). 

De liquide middelen zijn afgenomen in verband met de investeringen. Het eigen vermogen is togenomen 

door het positieve resultaat in 2021. Bij de kortlopende verplichtingen zijn onder andere de 

vakantiegeldverplichting en te betalen loonheffing gestegen, deze stijging wordt verklaard door de 

stijging van de CAO. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans, investeringen en ontwikkelingen in 

kasstromen en financiering 

Als gevolg van het begrote verlies in 2022 zullen het eigen vermogen en de liquide middelen dalen. Er zijn 

voldoende reserves aanwezig om dit verlies op te vangen.  

 

Er staan de komende jaren investeringen gepland maar de school heeft voldoende liquide middelen om 

de geplande activiteiten te financieren uit eigen middelen. 

 

 

Begroting

2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 556.069 759.502 770.673 753.724 774.238 710.457 738.120

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

Totaal vaste activa 556.069 759.502 770.673 753.724 774.238 710.457 738.120

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 0 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 117.028 119.908 113.780 115.007 113.563 114.354 115.127

Effecten 0 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 573.504 547.866 516.782 541.188 533.276 628.067 591.660

Totaal vlottende activa 690.532 667.774 630.562 656.195 646.839 742.421 706.787

TOTAAL ACTIVA 1.246.601 1.427.276 1.401.235 1.409.919 1.421.077 1.452.878 1.444.907

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 911.382 987.799 947.188 954.985 944.525 944.760 941.430

Bestemmingsreserve publiek 0 65.248 65.248 65.248 65.248 65.248 65.248

Bestemmingsreserve privaat 54.888 63.704 58.704 59.734 61.804 64.924 69.114

Overige reserves en fondsen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal eigen vermogen 966.270 1.116.751 1.071.140 1.079.967 1.071.577 1.074.932 1.075.792

VOORZIENINGEN 94.750 96.714 122.490 128.543 154.113 181.843 171.833

LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 185.581 213.809 207.604 201.408 195.386 196.102 197.281

TOTAAL PASSIVA 1.246.601 1.427.274 1.401.234 1.409.918 1.421.076 1.452.877 1.444.906

Begroting 

2025

Begroting 

2026
Realisatie 2021

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Realisatie 

2020
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3.3 Financiële positie 

 

Kengetallen  

 
 

Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen plus vermogen ten opzichte van het 

totale passiva. Groter dan 30% wordt als goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsratio van 85,92% is het 

eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar 

verplichtingen te voldoen.  

 

Weerstandsvermogen 
Inmiddels wordt het weerstandsvermogen een steeds belangrijker kengetal. Het weerstandsvermogen 

geeft aa n in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een financiële impact op 

te vangen. Dit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten. Het 

weerstandsvermogen moet minimaal 5% bedragen (signaleringswaarde). In 2021 bedraagt het 

weerstandsvermogen 14,74% (in 2020 18,4%).  

 

Liquiditeitsratio 
Dit kengetal, ook wel de current ratio genoemd, geeft de verhouding aan tussen de kortlopende 

vorderingen en de kortlopende schulden. Het geeft dus aan in welke mate onze stichting in staat is om 

op de korte termijn haar kortlopende schulden te betalen. De algemene norm is dat deze waarde 

minimaal 1,50 moet bedragen. Met een liquiditeitsratio van 3,28 is het totaal van de vorderingen en 

liquide voldoende om de kortlopende schulden te kunnen voldoen.  

 

Signaleringswaarde Eigen Vermogen 
In 2020 hebben alle onderwijsbesturen een brief voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van 

onderwijsinstellingen. Dit betreft een nieuwe berekening van een signaleringswaarde voor de 

bovengrens van de reservepositie van de besturen in alle onderwijssectoren. Daarbij wordt benadrukt 

dat deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een 

gesprek. Belangrijk om te weten, is dat alleen naar het publieke eigen vermogen wordt gekeken. Het 

kengetal signaleringswaarde reservepositie is het resultaat van de verhouding tussen de 

signaleringswaarde/normatief eigen vermogen en het feitelijk publiek eigen vermogen. Bij een ratio van 

meer dan 1 is er mogelijk sprake van bovenmatig publiek eigen vermogen.  

 

 

 

 

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2022 2023 2024 2025 2026

Solvabiliteit 2 85,10% 85,00% 85,18% 85,71% 86,25% 86,50% 86,35%

Weerstandsvermogen 18,40% 14,74% 12,69% 13,94% 13,19% 16,06% 14,81%

Liquiditeit 3,72 3,12 3,04 3,26 3,31 3,79 3,58

Rentabiliteit 3% 6% -2% 0% 0% 0% 0%

Kengetal
Realisatie 

2020

Realisatie 

2021
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Het bovenmatig vermogen van 2021 wordt in het jaar 2022 gebruikt om de vereffening van de 

terugvordering van OC&W te bekostigen 

 

Bespreken financiële positie 

De financiële management rapportage staat meerdere malen per jaar op de agenda van de bestuurs- en 

de MR vergadering. De directeur geeft een toelichting op de rapportage en geeft de gelegenheid tot het 

stellen van vragen. De kengetallen zijn onderdeel van de MARAP en de monitoring hiervan is zo ook een 

continu proces. De begroting wordt opgesteld door de directie en besproken met de penningmeester 

van het toezichthoudend bestuur, vervolgens wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de beide 

gremia.  

 

Samenvatting 

Gelet op de weergegeven kengetallen kan worden gesteld dat de vereniging er financieel gezien goed 

voor staat. De vereniging is in staat haar schulden op korte en op lange termijn te voldoen. Ook is de 

organisatie in staat om eventuele tegenvallers op te vangen.  

 

 

Publiek eigen vermogen
Realisatie 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Normatief publiek vermogen

Aanschafwaarde publieke gebouwen (na factor) 238.113 249.055 249.055 275.477 275.477 324.911

Overige publieke activa 478.814 492.140 495.010 494.605 451.759 424.056

Totale publieke baten (na factor) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Totaal normatief eigen vermogen 1.016.927 1.041.195 1.044.065 1.070.082 1.027.236 1.048.967

Feitelijk publiek vermogen

Totaal eigen vermogen 1.116.752 1.071.141 1.079.968 1.071.578 1.074.933 1.075.793

Privaat eigen vermogen 63.704 58.704 59.734 61.804 64.924 69.114

Totaal feitelijk publiek vermogen 1.053.048 1.012.437 1.020.234 1.009.774 1.010.009 1.006.679

Mogelijk bovenmatig publiek vermogen 36.121 -28.758 -23.831 -60.308 -17.227 -42.288
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BIJLAGE 1: VERSLAG INTERN TOEZICHT 2021 

 

Bestuur 

 

Naam Functie Nevenfunctie(s) Aandachtsgebied 

Dhr. W. de Bruin 

Voorzitter 

gepensioneerd 

 

Presentator (o en b) 

Bestuurslid diverse 
vrijwilligersorganisaties (o) 

Toezichthouder woonstichting 
(o) 

Governance en 
werkgeverschap 

Lid renumeratie 
commissie 

 

Dhr. C.F. Dekker 

Vicevoorzitter 

gepensioneerd 

zelfstandig 
consultant 

Lid Raad van Toezicht stichting 
PPO de Link (b) 

Voorzitter Bridgeclub Open Hof 
(o) 

Communicatie en 
Identiteit 

Dhr. R. Croon 

Penningmeester 

bestuurder 
verzekeringsbedrijf,  

eigenaar 
adviesbureau 

Naast deze: geen Financiën en 
Beheer 

Dhr. P. 
Grootendorst 

 

gepensioneerd Vrijwilligerswerk Onderwijs en 
kwaliteit 

Dhr. M.T.S. 
Griffioen 

manager 
huisvesting en 
veiligheid 

Lid Oudstenraad EBG (o) 

Organist 

Huisvesting 

Mevr. C. 
Nieuwenhuis 

Zelfstandig 
ondernemer HRM, 
trainer, coach 

Naast deze: geen Personeel en 
Organisatie 

Lid renumeratie 
commissie 

 

Het lidmaatschap van het toezichthoudend bestuur is vooralsnog onbezoldigd. 

In het verslagjaar is besloten om in 2022 een statutenwijziging te entameren, waarin de mogelijkheid 

wordt geboden om de toezichthoudende bestuursleden een bescheiden vergoeding toe te kennen. 

 

Toezichthouden in Coronatijd is complex, zij het, naar ons idee, minder ingewikkeld dan besturen. 

Met voldoening heeft het toezichthoudend bestuur geconstateerd dat de directie gedurende 2021 

duidelijk en flexibel heeft ingespeeld op de gedurig wisselende omstandigheden. Gewend om overleg 

“in levenden lijve” te voeren, vergt toezien op afstand meer aan schriftelijke voorbereiding en een 

andersoortige interactie tijdens online vergaderingen.  

 

Naast de ‘coronaperikelen’ werd 2021 getypeerd door het oppikken van de suggesties uit het 

inspectierapport, o.a. om de governance tegen het licht te houden. Dat is door een werkgroep 

voorbereid, stond centraal tijdens de door de adviseurs van Verus begeleide zelfevaluatie van het 
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bestuur en krijgt een vervolg in 2022. Het beleid voor benoeming en herbenoeming voor leden van 

het toezichthoudend bestuur is herijkt. 

 

Het toezichthoudend bestuur heeft gedurende het jaar diverse voorstellen van het bestuur getoetst 

aan het jaarplan en de vastgestelde begroting waarin de beleidsvoornemens voor school- en 

kalenderjaar zijn vastgelegd. Dat gebeurde hoofdzakelijk tijdens 6 reguliere vergaderingen, waarin 

we kennis genomen hebben van en ingestemd hebben met de algemene en financiële 

managementrapportages, het ziekteverzuimbeleid, de rapportage over klachten (geen in 2021), 

leerling tevredenheid en schoolresultaten. Het toezichthoudend bestuur heeft positief geoordeeld 

over jaarverslag en -rekening, de evaluatie van het jaarplan en de vaststelling van het nieuwe plan 

voor 2021/2022, met inbegrip van de begroting.  

De evaluatie van eerste volledige jaar van ERD bracht het bestuur tot het voorgenomen besluit tot 

continuatie ervan. Daarmee heeft het toezichthoudend bestuur ingestemd. Dat geldt eveneens voor 

het treasurybeleid. 

 

Twee thema’s vroegen bijzondere aandacht. Allereerst het voorstel tot investering in nieuw 

schoolmeubilair. Het voorgenomen besluit daartoe is na rijp beraad goedgekeurd en het resultaat is 

in de loop van het jaar naar tevredenheid zichtbaar geworden in de school. 

Het andere punt heeft betrekking op de ‘NPO-middelen’: de extra gelden die de regering beschikbaar 

heeft gesteld voor het tegengaan van achterstanden in het onderwijs ten gevolge van de pandemie. 

Een schoolscan heeft uitgewezen dat de inzet van de middelen ten behoeve extra aandacht voor de 

leerlingen dient te worden ingezet. Het toezichthoudend bestuur heeft daarover uitgebreid van 

gedachte gewisseld met de directie en ingestemd met de voorgestelde inzet.  

Bespreking en besluitvorming over deze thema’s heeft tijdens een extra vergadering zijn definitieve 

beslag gekregen. 

 

Het bestuur maakt bij de beleidsvoorbereiding en verslaggeving gebruik van een erkend 

administratiekantoor (OBM). Samen met de controleactiviteiten van de accountant die door het 

toezichthoudend bestuur is aangesteld, moet dat garant staan voor een correcte uitvoering van 

regelgeving. Jaarplan en begroting worden in ontwerp met het toezichthoudend bestuur afgewogen 

en voorzien, naar het oordeel van het toezichthoudend bestuur, in een doelmatige inzet van 

middelen. 

 

Het toezichthoudend bestuur heeft 2 keer online overlegd met de MR. Daarbij kwam de inzet van de 

NPO-middelen aan de orde en is de Code Goed Bestuur besproken. Ook de algemene vergadering is 

dit jaar online afgewikkeld. Tijdens die vergadering heeft het toezichthoudend bestuur de 

goedkeuring van de jaarstukken toegelicht, heeft de directeur een terugblik op het schooljaar 

gegeven en in het bijzonder de effecten van het “Coronabeleid” op de school uit de doeken gedaan. 

Ook zijn de heren Grootendorst en De Bruin herbenoemd. Ook het verzoek om de heer Griffioen 

voor te dragen voor herbenoeming, is bevestigd..  

 

Het toezichthoudend bestuur heeft het werkgeverschap uitgeoefend in de vorm van een 

planningsgesprek en beoordelingsgesprek met de directeur. Dit gesprek is uitgevoerd door de 

remuneratiecommissie bestaande uit de portefeuillehouder personeel en organisatie en de 

voorzitter. Daarin kwam de uitvoering van de speerpunten van het jaarplan aan de orde, het 
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management van het team en de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast heeft de voorzitter van het 

toezichthoudend bestuur eens per 3 á 4 weken een werkoverleg met de directeur, dat een 

klankbordfunctie vervult. Hoewel de bijzondere omstandigheden veel van directeur en adjunct-

directeur hebben gevraagd, heeft de directie haar taak met verve uitgevoerd. 

 

De adviesfunctie wordt gedurende de vergaderingen met de directie met regelmaat uitgeoefend. 

Over specifieke onderwerpen als de begroting en financiële voortgang is één op één door de 

portefeuillehouder geadviseerd. Dat geldt ook voor enkele aangelegenheden inzake personeel en 

organisatie.  

Met betrekking tot groeimogelijkheden, de opnamecapaciteit van de school en het aannamebeleid 

heeft het toezichthoudend bestuur geadviseerd. De door het toezichthoudend bestuur 

gesuggereerde groeiambitie is door de directie wegens de onmogelijkheid om op eigen terrein uit te 

breiden, niet overgenomen. Het advies over beleid en procedure voor (her)benoeming van leden van 

het toezichthoudend bestuur, is door de directie overgenomen.  

 

Voor de belangrijkste risico’s en onzekerheden worden door de school passende 

beheersmaatregelen genomen. Zo is voor de continuïteit van het onderwijs gekozen om de 

arbeidsongeschiktheid sinds 1 januari 2021 middels een Eigen Risico Dragerschap te laten verlopen. 

Ook ten tijde van COVID is, ondanks het afwisselende onderwijsaanbod (online/fysiek), gebleken dat 

er de juiste middelen waren om de hybride vorm van onderwijs te ondersteunen. Verder is aantal 

leerlingen een belangrijke factor voor de bekostiging en daarmee de stabiliteit van het 

onderwijsaanbod. De verwachte leerlingenaantal blijft voor de komende jaren stabiel. Er is nog 

steeds sprake van wachtlijsten voor alle jaarlagen. De invulling van de formatieplaatsen heeft de 

volledige aandacht van bestuur en directie. Er wordt door de school proactief gerekruteerd. Ook de 

rol als partnerschool van de Marnix Academie werpt haar vruchten af. Het gebeurt regelmatig dat 

een stagiair later in vaste dienst komt. Tot slot de kwaliteit van het onderwijs. Deze wordt regelmatig 

gemeten, geanalyseerd en geëvalueerd. Met de uitkomsten worden weer afspraken en 

verbeteringen geïnitieerd voor de komende periode. Hierdoor zit er continue een drive bij alle 

medewerkers van de school om samen steeds weer te verbeteren. Dit laatste geheel eendachtig met 

de filosofie van de school vanuit de 7 gewoonten van Stephen Covey. 
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BIJLAGE 2:  

Jaarverslag MR 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Comeniusschool over het kalenderjaar 2021. 
 

Samenstelling 
De MR van de Comeniusschool kende in 2021 de volgende samenstelling: 
 
Leerkrachtgeleding: 
Carla van der Meer 
Eline Oprel (tot en met juli) 
Els Barthel 
Marja Beemer 
Lena Keijzer (vanaf augustus) 
 
Oudergeleding: 
Alied Nijdam (tot en met juli) 
Doortje Cuijpers (tot en met juli) 
Esther Brons (tot en met juli)  
Erik aan de Stegge 
Joke Davio (vanaf augustus) 
Wenneke Meerstadt (vanaf augustus) 
Freek van der Linden (vanaf augustus) 
 

Voorzitter:  
Erik aan de Stegge.  
 

Secretaris/notulist: 
Er is besloten dat per vergadering de notulen gemaakt worden door één van de MR leden. 
Hanneke Vermunt (directeur) was als vertegenwoordiger namens het Bestuur bij de 
vergaderingen aanwezig. 
 

Vergaderingen: 
In 2021 kwam de MR 9 keer bij elkaar, deze vergaderingen waren gezien de Corona maatregelen 
voornamelijk digitaal. Tweemaal werd er gezamenlijk met het bestuur vergaderd. De MR heeft op 
24 november een basistraining medezeggenschap gevolgd. 
 

Datum Besluit – Instemming – Advies-vaststelling 
 MR jaarverslag, 4 februari, vaststelling 
 Ouderbijdrage, 21 juni, instemming over overschot ouderbijdrage 
 Rooster vakantie en studiedagen 2021/2022, 22 maart, instemming 

 

Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde kwamen: 
 Corona updates (elke vergadering) 
 Heropening van de school na lockdown 
 Ziekteverzuim 
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 Klachtenrapportage 
 Leerling-tevredenheidsenquête 
 Vakantieplanning & studiedagen 
 MARAP (t/m december 2020) 
 Lustrum, 125 jaar Comenius 
 Nationaal Programma Onderwijs 
 Jaarverslag 
 Schoolscan 
 Resultaten ouderpeiling 
 Vacature nieuwe MR leden 
 Schoolgids 2021/2022 
 Ouderbijdrage 
 MARAP (t/m april 2021) 
 Formatie 
 Werkdrukgelden 
 Evaluatie verschillende rollen binnen de MR (voorzitter, notulist) 
 Schoolplan 
 Energieprijzen 
 Begroting 
 MR cursus 
 Speerpunten MR schooljaar 2021/2022 
 Ideeën gezamenlijk overleg MR en bestuur 
 Resultatenanalyse juni CITO 
 VISUAL/praatplaat 
 Definitieve jaarplanning 
 Begroting 
 Eigenrisicodragerschap (ERD) 
 MARAP (t/m augustus 2021) 
 Code Goed Bestuur (tijdens gezamenlijke vergadering met bestuur) 

 
Voor verdere details rondom al deze onderwerpen verwijzen wij u graag door naar de openbare 
notulen van de vergadering. Deze zijn voor alle ouders van de school te vinden op de website van 
de school www.comeniusschool.info. 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2021 2020

Rentabiliteit 6% 3%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 3,12                3,72        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

De signaleringswaarde die de inspectie voor het onderwijs hanteert is afhankelijk van de totale baten.

Totale baten kleiner dan 3 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1,5.

Totale baten groter dan 3 miljoen maar kleiner dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 1.

Totale baten groter dan 12 miljoen, signaleringswaarde minder dan 0,75.

Solvabiliteit 1 78,2% 77,5%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 85,0% 85,1%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 46,1% 43,5%

Eigen vermogen / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 358 357

Gemiddeld aantal FTE 23,99              21,74      

Personeelskosten per FTE 72.202             76.777    
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A.1.1 Balans per 31 december 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 759.502           556.069              

Totaal vaste activa 759.502          556.069              

1.5 Vorderingen 119.908           117.028              

1.7 Liquide middelen 547.864           573.504              

Totaal vlottende activa 667.772          690.532              

Totaal activa 1.427.275      1.246.601          

31 december 2021 31 december 2020
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 1.116.751        966.269              

2.2 Voorzieningen 96.714             94.750                

2.4 Kortlopende schulden 213.809           185.581              

Totaal passiva 1.427.275      1.246.601          

31 december 2021 31 december 2020
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 2.282.772       2.085.849         2.092.346       

3.2 Overige overheidsbijdragen 37.388            16.500              17.346            

3.5 Overige baten 103.694          87.640              113.856          

Totaal baten 2.423.855       2.189.989         2.223.547       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.731.856       1.675.047         1.669.135       

4.2 Afschrijvingen 142.405          94.097              87.039            

4.3 Huisvestingslasten 154.450          168.955            176.295          

4.4 Overige lasten 242.972          237.446            221.397          

Totaal lasten 2.271.683       2.175.545         2.153.866       

Saldo baten en lasten 152.172          14.444              69.681            

5 Financiële baten en lasten 1.690-             -                       88                  

Netto resultaat 150.482         14.444             69.770           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 152.172        69.681          

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 142.405        82.861          

- Mutaties voorzieningen 1.964            15.865-          

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 2.880-            6.681            

- Kortlopende schulden 28.227          28.151          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 321.888        171.510        

Ontvangen interest 7                  88                

Betaalde interest 1.697-            -                   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 320.198        171.598             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 345.838-        115.935-        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 345.838-        115.935-             

Mutatie liquide middelen 25.640-          55.664               

Beginstand liquide middelen 573.504        517.842        

Mutatie liquide middelen 25.640-          55.662          

Eindstand liquide middelen 547.864        573.504             
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente bestaan uit het geven van primair 

onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder 

RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode gelijk aan het betreffende kalenderjaar. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona-

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen alsmede van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de toelichting 

op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikname van het materieel vast actief.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. 

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

   -Technische installaties 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 10% , 5%  en 4% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 25% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11% van de aanschafwaarde
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Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen 

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Het Ministerie van OCW heeft onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs een subsidie beschikbaar 

gesteld voor het herstel van het onderwijs en het compenseren van onderwijsachterstanden als gevolg van de 

coronacrisis. De bekostiging wordt als lumpsum bekostiging ontvangen en verantwoord. De bestemmingsreserve 

Nationaal Programma Onderwijs is gevormd uit de nog niet bestede middelen van deze subsidie.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt tegen 

het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op 

basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting 

betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende 25 jaar. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor de 

voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen van 

de voorziening groot onderhoud.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds een 

dekkingsgraad van 102,8% (beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW-

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2021

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

Investeringen Desinves-teringen Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2021

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2021

Boekwaarde per 

31 december 

2021

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 361.578       75.683-          285.895        13.402           0-                     18.609-        0                   374.980        94.293-        280.688       

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 770.968       562.846-        208.122        287.510         423.351-           54.515-        384.822         635.126        232.538-      402.588       

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 265.561       203.509-        62.052          33.852           166.494-           17.498-        153.240         132.919        67.767-        65.152         

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruit-

betalingen
-                 -                   -                   11.074           -                      -                 -                   11.074          -                11.074         

Materiële 

vaste activa 1.398.108    842.039-        556.069        345.838         589.846-           90.622-        538.062         1.154.100     394.598-      759.502       

Technische installaties worden met ingang van boekjaar 2021 geactiveerd als onderdeel van de rubriek 1.2.1 Gebouwen en terreinen.

Tot en met boekjaar 2020 werden de technische installaties verantwoord als onderdeel van de rubriek 1.2.2 Inventaris en apparatuur.

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers per 31 december 2020 hierop aangepast. De boekwaarde van de technische

installaties per 31 december 2020 bedroeg € 216196. De wijziging in de rubricering heeft geen invloed op de totale boekwaarde van de materiële vaste activa.

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair en ICT-middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren -                  105                

1.5.2 Vorderingen OCW 88.944          96.157           

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

     Vervangingsfonds -                  4.804            

     Overige overlopende activa 30.964         15.962          

1.5.8 Overlopende activa 30.964          20.766           

Totaal Vorderingen 119.908        117.028         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 547.864        573.504         

547.864        573.504         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2021

2.1.1 Algemene reserve 911.382        76.418          -                  987.799         

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek -                  65.248          -                  65.248           

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 54.888          8.816           -                  63.704           

966.270        150.482        -                  1.116.751      

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2021

-                  65.248          -                  65.248           

-                  65.248          -                  65.248           

Mutaties 2021

Mutaties 2021

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve Nationaal Programma 

Onderwijs
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2021
Boekwaarde 

per 31 

december 

2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2021

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 11.497         1.413           -                  -                  12.910         2.010             10.900           

Jubilea 11.497        1.413           -                  -                  12.910        2.010            10.900           

2.2.3 Overige 

voorzieningen

83.254         26.500          25.950-          -                  83.804         772                83.032           

Onderhoud 83.254        26.500         25.950-         -                  83.804        772               83.032           

94.751         27.913          25.950-          -                  96.714         2.782             93.932           

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 22.372          17.713           

2.4.7.1      Loonheffing 80.899         64.948          

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 3.817           9.416            

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 84.716          74.364           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 25.691          20.453           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.186           10                 

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt -                  0-                   

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 60.264         54.113          

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 18.581         18.928          

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 0-                 -                   

2.4.10 Totaal overlopende passiva 78.844          73.041           

Totaal kortlopende schulden 213.809        185.581         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2021 31 december 2020
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2.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Er zijn overeenkomsten afgesloten met De Vrije Energie Producent B.V. voor aardgas en elektriciteit.

Deze overeenkomsten hebben een looptijd tot 31 december 2025 en de kosten bedragen circa € 34.000 per jaar.

Er is een contract met Augius schoonmakers BV. Dit contract wordt stilzwijgend verlengd en de kosten bedragen 

circa € 47.000 per jaar. 

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2021

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 1074316 27-7-2021 16.930              16.930       

Subsidie zij-instroom VO/1091439 21-9-2021 20.000              20.000       

36.930              36.930       

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 31-12-21

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2020 2020 2021 2021 2021 2021

N.v.t. -                       -                -             -             -                -             -                     

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

X

X

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 2.119.219        1.926.592      1.926.723       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 73.363             73.257          72.536            

Totaal rijksbijdragen via OCW 2.192.582        1.999.849      1.999.259       

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 90.190             86.000          93.087            

Totaal rijksbijdragen 2.282.772        2.085.849      2.092.346       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 17.259             16.500          17.027            

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 20.129             -                   319                

37.388             16.500          17.346            

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

3.5.1 Verhuur 6.809               10.000          4.489              

3.5.5 Ouderbijdragen 59.346             54.640          61.174            

3.5.6 Overig 37.540             23.000          48.192            

103.694           87.640          113.856          
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.261.952        1.160.067     1.221.049      

4.1.1.2 Sociale lasten 264.408          243.061        278.205         

4.1.1.3 Pensioenlasten 208.786          191.930        177.323         

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.735.146        1.595.057      1.676.577       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 1.413              1.500            2.104             

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 1.183              9.445            12.323           

4.1.2.3      Overig 24.509            29.045          33.156           

4.1.2.4      Scholing/opleiding 14.865            40.000          30.438           

4.1.2 Overige personele lasten 41.971             79.990          78.020            

4.1.3 Af: Uitkeringen 45.260-             -                   85.462-            

1.731.856        1.675.047      1.669.135       

Realisatie Realisatie

2021 2020

24 22

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.2.2.1 Gebouwen 18.609             18.458          16.058            

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 54.515             57.967          50.319            

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 17.498             17.672          16.483            

90.622             94.097          82.861            

Boekresultaat desinvesteringen 51.783             4.178              

142.405           94.097          87.039            

De technische investeringen worden vanaf 2021 gepresenteerd onder gebouwen i.p.v. onder Inventaris en

apparatuur. 2021 2020

De afschrijvingskosten waren in de betreffende jaren: 14246,64 11695,12

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.3.1 Huur 1.107               -                   -                     

4.3.3 Onderhoud 31.210             18.855          17.629            

4.3.4 Water en energie 16.938             31.600          41.465            

4.3.5 Schoonmaakkosten 68.959             70.800          70.102            

4.3.6 Heffingen 2.492               2.700            3.481              

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 26.500             35.000          34.000            

4.3.8 Overige huisvestingslasten 7.244               10.000          9.618              

154.450           168.955         176.295          

Gemiddeld aantal FTE
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 68.704             62.800          67.085            

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 1.836              2.500            401                

     4.4.2.2      Leermiddelen 85.941            93.800          83.027           

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 87.777             96.300          83.428            

4.4.4 Overig 86.491             78.346          70.884            

242.972           237.446         221.397          

Uitsplitsing -                      -                     

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 3.630               3.328              

Accountantslasten 3.630               3.328              

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met 

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel 

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn 

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke 

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de 

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle 

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit, 

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

5.1 Rentebaten 7                     -                   88                  

5.5 Rentelasten 1.697-               -                   -                     

1.690-               -                   88                  
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm

Statutaire 

zetel

Code 

activiteit

Stichting Vrienden van de Comeniusschool Stichting Zeist 4

Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht Vereniging Zeist 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2021
J.A.C.A. Vermunt

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
77.383

Beloningen betaalbaar op termijn    14.601

Subtotaal 91.985

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
                   124.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      

Bezoldiging 91.985

Bedrag van de overschrijding 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2020 in FTE 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
77.171

Beloningen betaalbaar op termijn 12.122

Subtotaal 89.293

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       119.000

Totaal bezoldiging 2020 89.293

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2021 een bezoldigingsmaximum van € 124.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente van toepassing is. 
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

W. de Bruin Voorzitter

C.F. Dekker Vice voorzitter

R. Croon Lid

M.T.S. Griffioen Lid

P. Grootendorst Lid

C.S. Nieuwenhuis Lid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 29577

Naam instelling Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente

KvK-nummer 40478062

Statutaire zetel Gemeente Zeist

Adres Zinzendorflaan 2B

Postadres Postbus 556

Postcode 3700 AN

Plaats Zeist

Telefoon 030-6917285

E-mailadres administratie@comeniusschool.info

Website www.comeniusschool.info

Contactpersoon J.A.C.A. Vermunt

Telefoon 030-6917285

E-mailadres hvermunt@comeniusschool.info

BRIN-nummers 03KW Comeniusschool
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

76.418€           wordt toegevoegd aan de algemene reserve

65.248€           wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nationaal programma onderwijs

8.816€            wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- J.A.C.A. Vermunt

Toezichthouder:

- W. de Bruin

- C.F. Dekker

- R. Croon

- M.T.S. Griffioen

- P. Grootendorst

- C.S. Nieuwenhuis
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Overige gegevens

Controleverklaring
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