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Lijst van afkortingen  
 
Om niet het risico te lopen dat de geïnteresseerde lezer het spoor al snel kwijtraakt, is hier een overzicht 
van relevante afkortingen opgenomen. Wij houden ons voor aanvullingen aanbevolen. 
 
ARBO   Arbeidsomstandigheden 
AVS   Algemene vereniging van schoolleiders in het primair onderwijs 
BAC  Benoemings Advies Commissie 
BAPO  Bevordering arbeidsparticipatie onderwijspersoneel 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
BSO  Buitenschoolse Opvang (ook wel: naschoolse opvang) 
CvI  Commissie van Indicatiestelling 
CAO PO  Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs 
Cfi   Centrale financiële instelling (van het ministerie OCW) 
fte  Fulltime equivalent (1 fte = 1 voltijds arbeidsplaats) 
GGL  Gemiddelde gewogen leeftijd 
IB-er  Intern begeleider 
ICT   Informatie en communicatie technologie 
IHP  Integraal huisvestingsplan 
LEAZ  Lokale educatieve agenda Zeist (gespreksplatform van gemeente met school- 
  directies/ -besturen) 
LGF  Leerling gebonden financiering (het “rugzakje”) 
LIO  Leraar in opleiding 
MOP  Meerjaren onderhoudsplan 
MR   Medezeggenschapsraad 
OCW  Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen 
PKO   Periodiek kwaliteitsonderzoek 
POP   Persoonlijk ontwikkelingsplan 
PvA  Plan van aanpak (Arbo) 
RI&E   Risico inventarisatie en evaluatie (Arbo) 
REC   Regionaal expertisecentrum 
SBO   Speciale school voor basisonderwijs 
SO  Speciaal onderwijs 
SOT  School ondersteuningsteam 
SVIB  School Video Interactie Begeleiding 
SWV   Samenwerkingsverband (Weer Samen Naar School) 
VSO  Voorschoolse Opvang 
WMS  Wet medezeggenschap scholen 
WOT  Wet op het onderwijstoezicht 
WSNS   Weer samen naar school 
wtf  Werktijdfactor 
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente 
met betrekking tot de Comeniusschool te Zeist. Dit verslag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken 
voelt bij de Comeniusschool en wil weten hoe het er met de school voor staat.  
 
Het verslag bestaat uit een algemeen gedeelte en een financieel deel. Het financiële deel van dit verslag 
is de toelichting op de jaarrekening 2018 die bij dit jaarverslag hoort. 
 
Het verslag van de Comeniusschool bestaat uit het sociaal jaarverslag dat handelt over 
personeelsbeleid, het onderwijsverslag en het verslag over kwaliteitsbeleid, huisvesting en 
communicatie. 
 
Wij hopen dat dit verslag niet alleen een goed overzicht en een waardevolle evaluatie van het in 2018 
gevoerde beleid geeft, maar dat het ook aanknopingspunten biedt en inspireert om op de uitgestippelde 
weg verder te gaan. 
 
Het is opgesteld door de directie van de Comeniusschool. De hoofdstukken 12.4 en 12.5 zijn opgesteld 
door het toezichthoudend bestuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de verslagen van de 
bestuursvergaderingen en van informatie uit de jaarrekening 2017 en de jaarrekening 2018. 
 
 
 
 
W. de Bruin, voorzitter      D. Tijssen, penningmeester 
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2 Algemeen 

2.1 Missie en Visie 
 
Missie 
Als je bij ons op school gezeten hebt, ben je klaar voor je verdere reis door het leven. We geven je 
daarvoor van alles mee. We vertellen Bijbelverhalen die je richting geven. We brengen je kennis bij 
waarmee je je kunt oriënteren. Je krijgt inzicht in wie je bent en wat je drijft. Je ontwikkelt je wil om verder 
te komen. We stimuleren een open en positieve blik op wat in het verschiet ligt en creativiteit om nieuwe 
wegen te zoeken. Je ontwikkelt een gevoel van verantwoordelijkheid voor de mensen die je onderweg 
tegenkomt. We voeden het verlangen om samen op te trekken. We leren je aandacht en eerbied te 
hebben voor alles wat om je heen leeft. 
 

Stevig in je schoenen dankzij Comenius! Wij willen jouw reisgenoot zijn. Zo zijn 
wij een gemeenschap van mensen op weg. 

 
Visie: de pedagogische opdracht 
De kern van onze pedagogische opdracht luidt: ‘Het begeleiden van de kinderen die ons worden 
toevertrouwd op een deel van de weg die voert naar volwassenheid’. Dit betekent dat wij een 
opvoedende gemeenschap willen zijn, waarin kinderen zich thuis voelen en waarin ze optimale 
leerkansen krijgen. Zij mogen zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal 
positief gedrag. Wij leren ze eigen verantwoordelijkheid te dragen. 
In onze school werken wij vanuit onze christelijke levensovertuiging. De statuten van onze school 
zeggen dit ook duidelijk “De vereniging gaat uit van de overweging, dat goed onderwijs met een 
christelijke opvoeding gepaard moet gaan, daarbij rekening houdende met de christelijke 
uitgangspunten, waarin de Evangelische Broedergemeente overal waar zij scholen heeft op het gebied 
van de opvoeding werkzaam is.” 
Onze normen en waarden plaatsen wij in dit christelijk perspectief. Daarbij tonen wij respect voor andere 
levensovertuigingen. Wij hopen dat we de kinderen in woord en daad een voorbeeld geven dat hen 
aanspreekt. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een persoonlijke 
levensovertuiging. 
 
Fairtrade 

De school heeft het predicaat Fairtrade. We probeer, voor zover mogelijk, fairtrade producten te 

gebruiken en werken aan de bewustwording. 
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3 Organisatie 

3.1 Juridische structuur 
 
De “Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente” vormt het bevoegd gezag van de 
Comeniusschool. Deze rechtspersoon is opgericht in 1896.  
In het managementstatuut is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen 
schoolbestuur en directie vastgelegd. 
De Vereniging streeft ernaar het unieke karakter van de Comeniusschool te handhaven. De Vereniging 
is aangesloten bij de PO-Raad en bij Verus. De toezichthouders zijn lid van de Vereniging van 
toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI). 

3.2 Organisatiestructuur 
 
De organisatiestructuur van de school ziet er als volgt uit: 

 
 
 

 
 
 
 

Bestuur 

 
Code Goed Bestuur 
In het belang van de continuïteit in het verzorgen van onderwijs is een goed functionerend bestuur van 
belang. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 
 
Scheiding dagelijks en toezichthoudend bestuur 
Per 1 augustus 2015 heeft een transitie van het intern toezicht plaatsgevonden. Deze transitie heeft 
geleid tot de keuze voor het instellen van een toezichthoudend bestuur. De statuten van de Vereniging 
zijn hierop aangepast. Op basis van de gewijzigde statuten zijn veel taken gemandateerd aan de 
directeur. Het toezichthoudend bestuur draagt zorg voor de toezichthoudende taken. De directeur is 
benoemd als directeur/bestuurder. 
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Bestuurssamenstelling in 2018 

 
Toezichthoudend bestuur 

Naam Functie Jaar van aantreden Jaar van aftreden 

Dhr. W. de Bruin voorzitter 2016 2020 

Mw. D. Tijssen penningmeester 2013 2019 

Dhr. M.T.S. Griffioen lid 2014 2020 

Dhr. P. Grootendorst lid 2014 2020 

Mw. Y.K.A. Birdja lid 2015 2021 

Vacature    

 
De twee directieleden nemen deel aan de bestuursvergaderingen. De vergaderingen worden 
genotuleerd door een externe notuliste. De bestuursleden worden niet bezoldigd. 
 
Bestuursmodel 
De Vereniging Scholen der EBG heeft één basisschool met drie gebouwen onder haar beheer. De 
organisatie hanteert vanaf 2015 het besturingsmodel van een bestuur met interne toezichthouders en 
‘met mandaat’ voor de directeur. Bij mandatering machtigt het bestuur de directeur handelingen te 
verrichten in naam en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudend bestuur. 
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.  
 
In het managementstatuut zijn de bestuurlijke taken en bevoegdheden van de directeur vastgelegd. Bij 
mandaat vervult de directeur de functie van uitvoerend bestuurder. De directeur functioneert als bestuur 
in materiële zin. Het kenmerk van mandaat is dat het bestuur besluiten van de directeur kan schorsen 
en/of vernietigen en het verleende mandaat kan intrekken, en dat het bestuur zijn bestuurlijke 
bevoegdheden behoudt. Het bestuur dient zich dan ook als toezichthouder op te stellen. Dat impliceert 
dat het bestuur zich niet bezighoudt met beleidsvorming en beleidsvaststelling, hoewel het bestuur 
formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk blijft. Daarnaast heeft het bestuur een aantal wettelijk omschreven 
taken. 
 
Voor de planperiode 2015–2019 hebben het toezichthoudend bestuur en de directie richtinggevende 
uitspraken (RGU’s) opgesteld en in een toetsingskader vastgelegd. De RGU’s vormen de basis voor 
het strategisch beleidsplan van de Vereniging. 
 
Inhoud en functie toetsingskader 
In dit toetsingskader zijn de richtinggevende uitspraken (RGU) vastgelegd waarin het bestuur aangeeft 
waar het aan hecht. Voor elke RGU zijn één of meer indicatoren vastgelegd. Hierin staat beschreven 
wanneer aan de richtinggevende uitspraak is voldaan. Aan de hand van de indicatoren kan tussentijds 
en aan het eind van de planperiode in 2019 geëvalueerd worden of aan de RGU’s is voldaan. De vraag: 
‘Wanneer is het nu goed?’ kan hiermee beantwoord worden. 
 
In het toetsingskader is per RGU vastgelegd hoe de informatiestroom hierover tussen de directeur en 
het bestuur verloopt, bijvoorbeeld via bestuursrapportages, zodat het bestuur toezicht kan houden op 
het in uitvoering genomen beleid. Dit toetsingskader is een belangrijk document voor de leden van het 
bestuur om te hanteren bij hun toezichthoudende taak. 
De directeur heeft aan de hand van deze richtinggevende uitspraken een strategisch schoolplan 
opgesteld. 
 
Het bestuurlijk toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken op de beleidsterreinen: 
▪ Bestuur en maatschappelijk draagvlak Voorzitter  dhr. Willem de Bruin 
▪ Onderwijs & Kwaliteit   Lid:   dhr. Piet Grootendorst 
▪ Financiën & Beheer    Penningmeester: mw. Danielle Tijssen 
▪ Personeel & Organisatie   Lid:   mw. Karen Birdja 
▪ Huisvesting & Materiële zaken  Lid:   dhr. Martijn Griffioen 
▪ Identiteit & Communicatie   Vacature  
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Directie 
 
De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het bevoegd gezag overeenkomstig het 
managementstatuut aan haar zijn gemandateerd. De taakverdeling binnen de directie is vastgelegd in 
een notitie taakverdeling directieteam. 
 

Directie 

Naam Functie 

H. Vermunt directeur (tot 1 augustus A. Veer) 

T. Verwijs adjunct-directeur 

 

 
Medezeggenschapsraad 
 
De MR van de Comeniusschool telt acht leden. De raad vergadert circa zes keer per jaar. Tweemaal 
per jaar, in augustus en juni, vindt een gesprek plaats tussen de MR en het toezichthoudend bestuur. 
De directeur woont de MR-vergadering namens het schoolbestuur bij. Hieronder de leden van de MR. 
 

 
Leden MR 2017/2018(zittingstermijnen per schooljaar) 

 

Naam Geleding  Functie Termijn: 
Van tot 01-08 

Na 1/8 

Mw. M. Witké leraren voorzitter 2012 tot 2018 Termijn verstreken 

Mw. I.H. Parser Zwart leraren secretaris 2011 tot 2017 Termijn verstreken 

Mw. S. Peters ouder lid 2012 tot 2018 Termijn verstreken 

Mw. D. Cuypers ouder lid 2015 tot 2018  

Dhr. M. Smidts ouder lid 2015 tot 2018 Termijn verstreken 

Dhr. E. aan de Stegge ouder lid 2016 tot 2019  

Mw. M. van Aalst leraren lid 2014 tot 2017 Termijn verstreken 

Mw. C. van der Meer leraren lid 2016 tot 2019  

Mw. B. Polman leraren lid 2017 tot 2020 Uit dienst 

Mw. L. Roelofsen leraren lid 2017 tot 2020  

 
 

 
Leden MR 2018/2019(zittingstermijnen per schooljaar) 

Naam Geleding  Functie Termijn: 
Van tot 01-08 

Dhr E. aan de Stegge ouder Voorzitter 2016-2019 

Mw. D. Cuypers ouder lid 2015-2018 

Mw. C. van der Meer leerkracht lid 2016-2019 

Mw. L. Roelofsen leraren lid 2017-2020 

Mw A. Nijdam ouder lid 2018-2021 

Mw E. Brons ouder lid 2018-2021 

Mw M. Beemer leraren lid 2018-2021 

Mw E. Oprel leraren lid 2018-2021 
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Ouders 
 
Ouders hebben in 2018 actief geparticipeerd in werkgroepen binnen de school. Ze namen zitting in de 
werkgroep jaarboek, in de sportcommissie, de feestcommissie, de werkgroep identiteit, de werkgroep 
klassenouders en de werkgroep luizencontrole ouders. Binnen de sollicitatiecommissie voor de nieuwe 
directeur hebben ook ouders vanuit de MR zitting gehad. Er zijn ook ouders die als allergie coördinator 
zorgen dat alle leerlingen bij feestelijke vieringen iets kunnen eten wat past binnen de beperkingen van 
hun allergie.  
 

Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden 
 
De schoolvereniging kent veel stakeholders (belanghebbenden). De belangrijkste stakeholders zijn de 
medewerkers, ouders en verzorgers van leerlingen en de leden van de vereniging. Daarnaast is er nog 
een scala aan stakeholders, zoals OCW, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang en 
buitenschoolse opvang in de omgeving, de gemeente Zeist, de PO-Raad, Verus, leveranciers en 
banken. 
 
De informatievoorziening en horizontale verantwoording aan de medewerkers verloopt op verschillende 
manieren. Iedere maandag worden er “interne mededelingen” verstuurd met de bijzonderheden van de 
komende week. Daarnaast zijn er de reguliere contactmomenten met het team. Ouders en verzorgers 
van leerlingen ontvangen periodiek een nieuwsbrief van de school. Deze brief komt uit iedere week voor 
de vakantie. Wanneer het nodig is zal er tussentijds een nieuwsbrief worden verzonden. Door middel 
van deze nieuwsbrief en de website van de school, worden ouders op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen op de school. Ook organiseert de school gespreksavonden over de leerlingen met de 
ouders. Bij de meeste gesprekken in de bovenbouw zijn de leerlingen zelf aanwezig. De schoolapp 
wordt ook gebruik voor communicatie. 
 
De communicatie met en verantwoording naar de overige stakeholders geschiedt voornamelijk door 
middel van officiële documenten, zoals bestuursverslagen, jaarrekeningen en nieuwsbrieven. De 
kanalen, via welke gecommuniceerd wordt, variëren van de website tot de schoolgids en de jaarstukken. 
 

Verbonden Partijen 
 
De schoolvereniging is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (SWV ZOUT). 
Het SWV zorgt voor een dekkend netwerk van voorzieningen rond leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte in het kader van de Wet op het passend onderwijs. 
 

De Stichting Vrienden van de Comeniusschool is een steunstichting. De Stichting stelt zich ten doel 

fondsen en donateurs te werven en speciale acties te organiseren om zo middelen te genereren 
waarmee faciliteiten voor de leerlingen kunnen worden verzorgd die niet binnen de reguliere bekostiging 
vallen. Het gaat hierbij altijd om éénmalige projecten. Een mooi voorbeeld is het in december geplaatste 
nieuwe speeltoestel op het plein. Dit is voor een groot deel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden 
van de Comeniusschool. 
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4 Personeel 

4.1 Formatiebeleid 
 
In het meerjarige formatiebeleid komt het volgende tot uitdrukking: 
1. De school zet zoveel mogelijk formatie in voor lerarenfuncties; er wordt gestreefd naar groepen van 

gemiddeld 30 leerlingen. Er zijn 14 groepen, waarvan 2 combinatiegroepen. 
2. De school zet ruim 1 fte formatie in voor de IB(1,2 fte = zes werkdagen). 
3. De school zet vier dagen formatie in voor vakonderwijs gymnastiek. 
4. De school zet geen formatie in voor de taak van bouwcoördinator. Deze taak valt binnen de 

normjaartaak. 
5. De school zet formatie in voor een volledig ambulante directeur en een gedeeltelijk ambulante 

adjunct-directeur, maximaal 2 fte’s (in 2018 1,6 fte). Bij een éénpitter is de directie, naast de directie 
werkzaamheden, verantwoordelijk voor alle uitvoerende bestuurstaken. Dit rechtvaardigt extra inzet 
op directieformatie. 

6. De school zet 0,6351 fte formatie in voor een onderwijsassistent voor de begeleiding van leerlingen 
met een ondersteuningsvraag. 

7. De school zet 0,4 fte in op administratieve ondersteuning, waarvan vijf en een half uur wordt besteed 
aan het coördineren van de tussenschoolse opvang (TSO). Deze uren komen ten laste van de 
overblijfbijdragen. 

8. De school zet 0,1 fte in op de administratie en het beheer van de wachtlijsten en de communicatie 
met ouders die hun kind aanmelden. 

9. De school heeft 0,1 fte  ingezet op managementondersteuning. 
10.  Leerkrachten in opleiding (LIO) ontvangen een vergoeding. 

 

4.2 Functiemix 
 

Doelstellingen functiemix 
 
Vanaf 1 augustus 2010 krijgt een school in het kader van het ‘Convenant LeerKracht van Nederland’ 
extra geld voor functiedifferentiatie. In ruil daarvoor moet de school ervoor zorgen dat 40% van de 
leerkrachten doorstroomt naar een hogere schaal. Hierdoor wordt de functiemix van de school versterkt. 
De ontwikkeling van de functiemix ziet er op de Comeniusschool als volgt uit: 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Comeniusschool L11-fte 8% 16% 24% 32% 34% 40% 39% 41% 41% 

 
Het streefdoel is 40% L11-functies in de organisatie. Iedere medewerker die in aanmerking wil komen 
voor een hogere lerarenschaal, zal tenminste moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.  
 
De leerkracht: 
● heeft een hbo+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, hbo-masters (of een 

evc-bewijs (elders verworven competenties) afgegeven door een gecertificeerde aanbieder) op 
onder andere de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand;  

● draagt (mede)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, het uitdragen en verdedigen van 
onderwijskundig beleid; 

● signaleert en analyseert de behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert hiervoor concepten 
aan; 

● kan aantonen dat de expertisegebieden van de functiebeschrijving L11-leraar worden beheerst en/of 
dat hij/zij hierin werkzaam is; 

● kan aantonen dat hij/zij aan het competentieprofiel L11-leraar voldoet; 
● functioneert naar tevredenheid; 
● levert een actieve bijdrage aan onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling; 
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● voert een coördinatie taak uit, bijvoorbeeld die van bouwcoördinator, ICT-coördinator of voert een 
specialistische taak uit, bijvoorbeeld die van ib’er, taalspecialist, rekenspecialist, of leer- of 
gedragsspecialist. 

 
Meer opleiding en meer verantwoordelijkheid hebben ertoe geleid dat de school voldoet aan het 
gewenste percentage inschaling in schaal L11. 
Gemiddeld genomen heeft 41% van de leerkrachten in loondienst een aanstelling in een L11-schaal.  

4.3 Functieopbouw 
 
Het onderstaande functiebouwwerk geeft de kaders aan waarbinnen de school de inrichting van het 
onderwijs vorm geeft.  

 
Functiecategorie Functie 

Directie Directeur 

Adjunct-directeur 

Onderwijsgevend personeel (Vak-)Leraar 

Leraar in opleiding 

Onderwijsondersteunend personeel Onderwijsassistent 

Administratief medewerker 

4.4 Formatie 
 
In het kalenderjaar 2018 waren er gemiddeld 34 medewerkers in loondienst verdeeld over 21,41 fte. 
Hiervan is 17,08 fte (80%) onderwijzend personeel. Dit komt tot uitdrukking in de onderstaande tabel. 
 

 Gem fte 

DIR 2,00 

OOP 2,33 

OP 17,08 

Eindtotaal 21,41 

 
Van de 21,41 fte aan personeel had in 2018 91% een vast dienstverband. Het merendeel van het 
personeel werkte parttime, te weten 49% van het aantal fte’s. In 2018 hadden gemiddeld 23 
medewerkers van de 34 medewerkers een parttime aanstelling. Onder een parttime aanstelling wordt 
een aanstelling van minder dan 0,8fte verstaan. 
 

 2018 

Parttime-factor (in % van aantal fte’s) 49% 

Personeel in vaste dienst  91% 

 
In de navolgende tabel is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd, uitgaande van de 
leeftijdscategorieën. Er is sprake van een redelijke verdeling in de leeftijdsopbouw van het team, 21,3% 
is ouder dan 55 jaar. 
 

 Dir OOP OP Totaal 

t/m 24  0,43 0,63 1,06 

25 t/m 34  0,27 2,57 2,84 

35 t/m 44  0,39 4,96 5,35 

45 t/m 54 0,42 0,43 6,76 7,61 

55 t/m 64 1,08 0,42 2,16 3,66 

65+ 0,50 0,39  0,89 

Totaal 2,00 2,33 17,08 21,41 
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Het merendeel van het personeel in loondienst heeft een dienstbetrekking van 5 jaar of langer. Dit komt 
tot uitdrukking in de navolgende grafiek. 
 

 
 

 
Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 
 
Bij ontslag of vertrekkende medewerkers neemt de school, indien noodzakelijk, afscheid van 
medewerkers met zo weinig mogelijk financiële consequenties. Mochten deze onvermijdelijk zijn dan 
wordt de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehanteerd. 
 

Herbenoemingsverplichting  
 
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. 

4.5 Verzuim 
 
Het gemiddelde ziekteverzuim over 2018 is uitgekomen op 4,8%. Dit komt tot uitdrukking in de 
onderstaande overzichten. De ziekte was niet werk gerelateerd. Het landelijk verzuimcijfer over 2018 is 
nog niet bekend, in 2017 was dat 4,9%. 
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4.6 Arbo/bedrijfshulpverlening 
 
De herhalingscursussen bedrijfshulpverlening (BHV) met als onderdelen Eerste Hulp Aan Kinderen 
(EHAK) en Brandbestrijding, Ontruiming, Alarmering en Communicatie (BRALANCO) worden om het 
jaar aan alle teamleden aangeboden. In (augustus) 2018 hadden 29 van de 34 personeelsleden een 
BHV- certificaat. De brandweer inspecteerde de school. Jaarlijks worden de speeltoestellen op het 
schoolplein, de brandblusmiddelen, de vluchtrouteverlichting en de inventaris van gymzaal 
gecontroleerd. Alle genoemde onderdelen voldoen aan alle veiligheidsnormen. 
 

4.7 Professionalisering 

 
Teamontwikkeling 

 
Onderstaand is opgenomen het inhoudelijk jaarplan 2018-2019, voorzien van de evaluatie van het 
inhoudelijk jaarplan 2017-2018. Het betreft hier het onderdeel teamontwikkeling. 
 

Teamontwikkeling 
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en 

borgen 

Een zelfstandig, 
samenwerkend, 
lerend team vormen. 

Studiedagen en 
teambijeenkomsten. 

Leerkrachten nemen 
verantwoordelijkheid, 
geven feedback, 
ondersteunen elkaar, 
luisteren naar elkaar. 

Bouwvergaderingen. 
Intervisie in de 
bouwen. 
Teamvergaderingen. 
Collegiale 
consultatie. 
Intervisie in het 
team. 

Alle teamleden 
werken gericht aan de 
persoonlijke 
ontwikkeling. 

Met elk teamlid wordt in 
2018-2019 een tweede 
SVIB traject uitgevoerd. 
Alle teamleden werken 
actief met MOOI. 

Alle leerkrachten hebben 
in het schooljaar 2018-
2019 een tweede SVIB 
traject gedaan. 
In MOOI hebben alle 
leerkrachten hun 
persoonlijke leerdoelen 
geformuleerd waaraan zij 
gedurende het schooljaar 
actief werken. 

Alle 
ontwikkelactiviteiten 
staan in MOOI 
geregistreerd. Er 
wordt actief gebruikt 
gemaakt van e-
learning. 

De gesprekscyclus 
wordt uitgevoerd 
conform het beleid. 

Gesprekscyclus verloopt 
via MOOI. 

De gesprekken zijn 
gevoerd conform de 
gesprekscyclus. 

In MOOI staan alle 
gespreksverslagen. 

Individuele scholing 
van teamleden, 
gekoppeld aan de 
ontwikkeldoelen van 
de school, wordt 
gestimuleerd. 
 

Tijdens de 
functioneringsgesprekken 
worden de persoonlijke 
leerdoelen zoals 
geformuleerd in MOOI 
besproken. 

Er zijn vanuit de 
functioneringsgesprekken 
een aantal individuele 
scholingstrajecten 
toegekend. 

De kennis en 
vaardigheden van 
het gehele team en 
de individuele 
teamleden, nemen 
ieder jaar toe. 
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De normjaartaken 
worden in MOOI 
gemaakt. 

Alle taken worden in het 
systeem gekoppeld aan 
leerkrachten. Voor 
iedereen is zichtbaar 
hoeveel uren er 
beschikbaar zijn en hoe 
die zijn ingevuld. 

De werkdruk is 
acceptabel door helder 
zicht op de relatie tussen 
de beschikbare uren en 
de groeps- en 
schooltaken. 

Teamleden hebben 
helder zicht op de 
relatie tussen hun 
werktijdfactor, de 
beschikbare 
werkuren en de 
besteding daarvan. 

Alle teamleden zijn 
geschoold in drie 
denkprocessen die 
goed leraarschap 
kenmerken: intuïtief-, 
theoretisch- en 
reflectief denken en 
zijn in staat collega’s 
hierin te begeleiden 
en te ondersteunen. 

In vijf bijeenkomsten 
werken de teamleden in 
groepjes, begeleid door 
de coördinatoren aan de 
“Professional in de 
spiegel, gebaseerd op de 
Personal Construct 
Theory van Kelly. 

De deelnemers zien in 
welke aannames en 
overtuigingen hun 
denken en handelen 
beïnvloeden. 
De deelnemers zijn in 
staat deze theorie over te 
dragen aan andere 
teamleden en collega’s 
hierin te begeleiden. 

De principes van het 
leertraject 
“Professional in de 
spiegel” worden 
gehanteerd door de 
deelnemers. 
 

Alle beleidsafspraken 
en protocollen zijn 
voor ouders en 
leerkrachten 
beschreven en 
overzichtelijk 
geordend. 

Een externe deskundige 
is ingehuurd om met de 
directie en een leerkracht 
alle ontbrekende stukken 
te beschrijven. 

De stukken worden 
getoetst aan de wet. 

Alle beleidstukken 
en protocollen zijn 
aanwezig en 
overzichtelijk 
geordend. 

Er is een actueel 
overzicht over de 
ervaren werkdruk en 
alle 
veiligheidsaspecten 
en de daarbij 
behorende acties. 

In 2018 wordt een RI&E 
en een Quickscan 
afgenomen. Deze RI&E 
wordt getoetst door de 
arbodienst. 

De RI&E en alle daaruit 
voortkomende acties zijn 
uitgevoerd. 

Aan alle 
veiligheidseisen 
wordt voldaan. De 
werkdruk wordt als 
redelijk laag 
ervaren. 

Evaluatie 2017-2018 
● Dit doel is gedeeltelijk behaald. Het vormen van een zelfstandig, samenwerkend, lerend en 

professioneel team is een continue proces waaraan elk schooljaar veel aandacht wordt besteed.  
● Alle leerkrachten hebben na afloop van het schooljaar 2017-2018 een SVIB traject afgerond. Er 

start een tweede traject in het schooljaar 2018-2019. De intern begeleiders passen op verzoek van 
leerkrachten SVIB toe bij observaties. 

● Het systeem MOOI, staat voor Medewerker Ontwikkeling Onderwijs Interactief. Alle leerkrachten 
hebben tijdens een studiedag in mei 2016 een competentiescan ingevuld in MOOI. Deze scan 
vormt het uitgangspunt voor de eerste ronde gesprekken. Deze gesprekken zijn door de (uit) val 
van de directeur in september 2017, verschoven naar 2018-2019. 

● Het scholingstraject “De professional in de spiegel” is succesvol afgerond. De coördinatoren zullen 
in 2018-2019 teamleden begeleiden in dit traject. 

● Individuele teamscholing moet altijd passen binnen het scholingsbudget en de doelen van de 
schoolontwikkeling, volgens dit criterium worden individuele aanvragen beoordeeld. 

● Het doel t.a.v. de beleidsstukken en protocollen wordt doorgeschoven naar 2018-2019 
● In 2018 is een RI&E uitgevoerd. De uitwerking daarvan is doorgeschoven naar 2018-2019. 
● Ongepland is in 2017-2018 een plan gemaakt voor de inzet van de werkdrukmiddelen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de resultaten van de werkdrukscan, afgenomen in 2014 en de uitkomsten 
van de Quickscan bij de RI&E. 
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Individuele nascholing 
 
Alle coördinatoren en de adjunct-directeur hebben de opleiding “de professional in de spiegel” gevolgd. 
Zij geven zelf in tweetallen deze opleiding aan de rest van het team. Een collega volgt de opleiding 
contextuele leerlingbegeleiding. 
Het gehele team werd verder geschoold in het werken met het programma The Leader in Me, gebaseerd 
op het gedachtegoed van Stephen Covey. Alle teamleden hebben een individueel VIB traject gevolgd. 
De nieuwe collega’s hebben de 2 daagse training van TLIM gevolgd. 
 

Stages 
 
De teamleden (ICO) van de Comeniusschool begeleiden in 2018 stagiaires van de Marnix Academie. 
Een aantal leerlingen vanuit het VO bezocht de school voor hun maatschappelijke stage. 



 
 

18 
Bestuursverslag 2018 

5 Onderwijs 
 

5.1 Onderwijs algemeen 
 
De geformuleerde missie en de kernwaarden van de school komen tot uiting in het onderwijsbeleid. In 
haar onderwijs en opvoeding staat de school voor: 
● gedegen onderwijs, 
● een veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich harmonisch kunnen ontwikkelen, 
● veel aandacht voor ondersteuning van leerlingen, 
● veel aandacht voor het hanteren van digitale media, 
● grote betrokkenheid van ouders. 
 
In de school zijn deze kenmerken zichtbaar aanwezig in de praktijk van elke dag en in het beleid voor 
de lange termijn. De school staat bekend als een goede en prettige school; de belangstelling voor de 
school is groot. 
 

De inhoud van het schoolplan wordt jaarlijks concreet gemaakt door middel van inhoudelijke 
jaarplannen. Het inhoudelijk jaarplan 2018-2019 met betrekking tot onderwijs is opgenomen in bijlage I. 

5.2 Schooltijden 

 
Met ingang van 1 augustus 2015 zijn de schooltijden voor de onder- en bovenbouw gelijk. Om ervoor 
te zorgen dat alle leerlingen in acht jaar basisonderwijs het wettelijk verplichte aantal lesuren (7520) 
hebben kunnen volgen, werden in 2015-2016 en 2016-2017 960 lesuren gegeven, in 2017 en 2018 
worden 950 lesuren gegeven en per 1 augustus 2019 wordt het aantal van 940 lesuren gemiddeld per 
schooljaar bereikt. 
 
De schooltijden zijn: 
 
Groepen: groep 1 t/m 4  groep 5 t/m 8 
 
Schooltijden: Maandag 08.40-12.30   08.40-12.00 
  13.00-15.00   12.30-15.00 
 Dinsdag 08.40-12.30   08.40-12.00 
  13.00-15.00   12.30-15.00 
 Woensdag 08.40-12.30   08.40-12.30 
 Donderdag 08.40-12.30   08.40-12.00 
  13.00-15.00   12.30-15.00 
 Vrijdag 08.40-12.30   08.40-12.30 

 

5.3 Kwaliteit 

 
Kwaliteit en kwaliteitszorg 
 
De Comeniusschool onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. Alle geledingen streven kwaliteit na en 
zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: de afspraken worden systematisch en cyclisch geëvalueerd 
en op basis van de bevindingen verbeterd en/of geborgd. Van belang is ook dat de kwaliteitszorg is 
gekoppeld aan integraal personeelsbeleid. Alle geledingen streven ernaar dat het personeel 
competenties ontwikkelt die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die belangrijk zijn voor de school. 
Daardoor wordt de schoolontwikkeling geborgd en verloopt de ontwikkeling van de medewerkers 
parallel aan de schoolontwikkeling. 
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De afspraken met betrekking tot kwaliteitszorg zijn:  
1. Alle medewerkers hebben inzicht in de kenmerken van de leerlingenpopulatie.  
2. De school beschikt over doelen bij diverse beleidsterreinen: onderwijs, personeel, huisvesting, 

financiën en relaties. 
3. De school beschikt over een kwaliteitsmonitor waardoor geborgd is dat de verschillende afspraken 

minstens eenmaal per vier jaar beoordeeld worden. 
4. De school laat de kwaliteit cyclisch beoordelen door ouders, leraren en leerlingen. 
5. Er wordt planmatig gewerkt aan verbeteringen. 
6. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de verbeterplannen gerealiseerd zijn. 
7. De school rapporteert aan belanghebbenden (inspectie, schoolbestuur, MR en ouders). 
8. De sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen is geborgd. 

 
Inspectiebezoek 
 
In 2015 voerde de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. De samenvatting van het inspectierapport luidt: 
“De Comeniusschool heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.” 
 

• De eindresultaten in de kernvakken voldoen ruimschoots aan de inspectienorm. 
• Het aanbod is breed, eigentijds en dekt de kerndoelen. 
• De kwaliteit van de lessen is voldoende. 
• De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. 
• Het schoolklimaat is positief en ambitieus. Er zijn duidelijke regels. De school heeft een 

veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten en pestgedrag. 
• De school evalueert en verbetert haar onderwijs voldoende. Het team toont voldoende bereidheid 

om ontwikkelingen en verbeteringen in het onderwijs te realiseren. 
 
Het volgende kwaliteitsonderzoek zal plaatsvinden in 2019. De school levert jaarlijks informatie aan de 
inspectie. 

5.4 Klachten 
 
De Vereniging heeft een interne klachtencommissie en is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Er is in 2018 geen klacht ingediend die door deze interne 
klachtencommissie behandeld moest worden. 
De klachtenregeling is in 2017 aangepast, de voltooiing zou plaatsvinden in 2018. Dit is nog niet gelukt.  
De externe vertrouwenspersoon is in 2018 overleden. In 2018 zijn er gesprekken gevoerd met een 
vervanger en het streven is om deze persoon begin 2019 te benoemen. Mevrouw Pranger heeft eind 
2018 haar functie opgezegd en heeft aanbevelingen van de leden vanuit de interne klachtencommissie 
meegegeven. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de aangepaste procedure, deze zal begin 
2019 afgerond worden. In de schoolgids is de uitgewerkte klachtenprocedure beschreven. De 
klachtenregeling is terug te vinden op de website. 

 
Naam Functie 

Dhr. Mark de Vos 
 

was vertrouwenspersoon tot overlijden 
daarna is de functie  vacant 

Interne klachtencommissie schoolbestuur: 
Mw. Marianne Pranger 
Mw. Marianne Cuypers 
Dhr. Kees Verkerk 

 
voorzitter 
lid  
lid 
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5.5 Leerlingen 
 

Ontwikkeling leerlingenaantal 
 

Teldatum Aantal leerlingen %. onderbouw Personele 
bekostiging * 

01-10-2012 352 48% schooljaar 2013-2014 

01-10-2013 358 48% schooljaar 2014-2015 

01-10-2014 350 48% schooljaar 2015-2016 

01-10-2015 358 50% schooljaar 2016-2017 

01-10-2016 373 48% schooljaar 2017-2018 

01-10-2017 364 49% schooljaar 2018-2019 

01-10-2018 357 51% schooljaar 2019-2020 

Prognose 01-10-2019 364 48% schooljaar 2020-2021 

Prognose 01-10-2020 365 48% schooljaar 2021-2022 

Prognose 01-10-2021 361 49% schooljaar 2022-2023 
*Het leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober is bepalend voor de hoogte van de rijksvergoedingen.  

 
De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen. Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 
3 t/m 8 in aanmerking komen voor deelname aan één  van de drie Plusklassen voor een dagdeel per 
week. Vanaf 1 augustus 2017 is voor de duur van één schooljaar een vierde Plusklas in het leven 
geroepen voor leerlingen in de groepen 8. Deze constructie is doorgezet in 2018 op woensdagochtend 
om de week. 
Op 1 oktober 2018 telde de school 357 leerlingen. Op basis van het aantal aanmeldingen voor de 
komende jaren is een prognose gemaakt. Ondanks het feit dat het aantal geboortes in deze regio 
terugloopt en de gemeentelijke prognose van het leerlingenaantal van onze school een licht dalende 
trend laat zien, verwachten we dat het leerlingenaantal de komende vier jaar stabiel zal blijven. 
 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
 
In 2018 telde de Comeniusschool één leerling met ambulante begeleiding (een leerling uit groep 8). De 
aansturing vindt plaats door de intern begeleiders, in samenspraak met de betreffende ambulant 
begeleider en de ouders van de desbetreffende leerling. Hierdoor is het voor deze leerling mogelijk om 
een passend leeraanbod te krijgen op de school binnen het reguliere basisonderwijs. 
 
Ten behoeve van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte maakt de Vereniging deel uit van een 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heet sinds de invoering van de Wet passend 
onderwijs ZOUT (Zuidoost-Utrecht). Dit samenwerkingsverband organiseert studiedagen voor directies 
en intern begeleiders. 
 

5.6 Resultaten 
 
Hoewel er meer criteria zijn die de kwaliteit van het onderwijs op een school bepalen, worden de scores 
van de Cito-toetsen als belangrijke kengetallen beschouwd. De inspectie vraagt ze jaarlijks op en de 
school vermeldt ze ook in de schoolgids. In onderstaande grafieken geven we in het verleden behaalde 
gemiddelde resultaten weer van de toetsen die halverwege het schooljaar (in januari) werden 
afgenomen in de afgelopen vier jaar. We kiezen voor de vermelding van groep 4, 6 en 8: dit zijn de 
resultaten waar ook de inspectie naar kijkt. In de andere groepen worden ook de Cito-toetsen 
afgenomen. Daarbij geldt: 
 

● A of I = hoog 
● B of II = gemiddeld - hoog 
● C of III = matig - gemiddeld 
● D of IV = zwak - matig 
● E of V = zeer zwak 
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5.7 Instroom 
 
De school mag zich verheugen in een grote belangstelling van ouders. Het gevolg is dat er minder 
plaatsen beschikbaar zijn dan waar vraag naar is.  
Via de website, de schoolgids en d.m.v. voorlichtingsochtenden voor nieuwe ouders, worden ouders in 
detail geïnformeerd over het toelatingsbeleid. In de praktijk blijkt dat het invullen van beschikbare 
plaatsen voor 4-jarigen vanuit de wachtlijst lastig is. Daarom worden alle ouders van wie kinderen op 
de wachtlijst staan tweemaal per jaar via de mail benaderd. Zo houdt de school het wachtlijstbestand 
actueel. 
 

5.8 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs 
 
Hier volgt de uitstroom van de Comeniusschool naar het Voortgezet Onderwijs voor de schooljaren 

2017-2018 in aantallen leerlingen. 

 

Schooltype VO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 

VWO 24 19 16 19 21 20 23 30 141 

HAVO/VWO 8 5 7 8 7 5 8 8 47 

HAVO 8 10 11 6 10 10 7 8 62 

VMBO-TL / HAVO 3 4 5 5 6 3 8 1 34 

VMBO-BL / VMBO-TL 1        1 

VMBO-TL 4 4 3 2 3 1  1 17 

VMBO TL met LWOO 1       1 1 

VMBO-BL  1       1 

VMBO-KL   2    1  3 

VMBO-KL met LWOO      3   3 

VMBO-KL / VMBO-GL    1     1 

VMBO-KL / VMBO-GL 

met LWOO 

   1     1 

Totaal 49 43 44 42 47 42 47 49 312 

 
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs in 2018 in percentages. 
 

Vmbo B 
of VmboK 

Vmbo 
TL/LWOO 

Vmbo TL Vmbo TL 
/ Havo 

Havo Havo / 
Vwo 

Vwo Totaal 

0 1 1 1 8 8 30 49 

 2% 2% 2% 16% 16% 62% 100% 
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6 Identiteit 

6.1 Relatie Comeniusschool - Evangelische Broedergemeente 
 
De Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente gaat uit van de overweging dat goed 
onderwijs met een christelijke opvoeding gepaard moet gaan. Dit betekent in de praktijk: een 
protestants-christelijke school met een open, oecumenisch karakter en een unieke relatie met de 
Evangelische Broedergemeente. 
De leden van de vereniging komen één keer per jaar bijeen in de Algemene Ledenvergadering. Dit 
hoogste orgaan van de Vereniging stelde in mei 2018 het bestuursverslag 2017 en het financieel 
jaarverslag 2017 vast. De penningmeester werd bedankt voor de zorgvuldigheid, concreetheid en wijze 
van verwoorden van het financieel jaarverslag, waarna haar decharge werd verleend. 
 
Op een aantal momenten krijgt de relatie met de EBG heel concreet gestalte: 
 

● in de opening en de sluiting van het schooljaar in de kerk 
● in de viering van 1e Advent samen met de EBG in de kerk, dit is de Hosiannadienst 
● in de kerstvieringen per bouw in de kerk 
● in de themadienst, op een zondag in het voorjaar als afsluiting van het Comeniusweek-project, 

samen met de EBG in de kerk 

6.2 Identiteit als onderdeel van het schoolplan 
 
Het onderstaande is opgenomen in het jaarplan 2018-2019 op het gebied van identiteit. Hierin is ook de 
evaluatie opgenomen van het jaarplan 2017-2018. 
 

 

Identiteit 
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

De oecumenisch 
christelijke identiteit 
wordt zichtbaar 
gemaakt door de 
werkwijze van The 
Leader in Me, door de 
inzet van de methode 
Trefwoord, door de 
schooldiensten en 
door de 
Comeniusweek. 
Er is een 
ontwikkelplan t/m het 
schooljaar 2018-2019. 

De werkgroep identiteit 
monitort alle activiteiten 
met betrekking tot de 
identiteit. 
 
Het Lighthouseteam 
monitort de verbinding 
tussen uitvoering 
geven aan de identiteit 
en TLiM. 

Er wordt gewerkt 
conform de belofte, de 
visie en het werkplan. 
 
 
De oecumenisch 
christelijke waarden 
worden zichtbaar 
gemaakt en duidelijk 
uitgedragen. 

Er zijn twee 
studiemiddagen gepland 
voor het gehele team. De 
begeleiding is in handen 
van twee teamleden uit 
de werkgroep en een 
identiteitsbegeleider van 
Verus. 
Het Lighthouseteam 
draagt er zorg voor dat 
het verband tussen de 
christelijke identiteit en 
TLiM zichtbaar aanwezig 
is. 

Jaarlijks wordt gewerkt 
om de verbondenheid 
met de EBG tot 
uitdrukking te brengen. 

Eenmaal per jaar 
organiseert de school 
een “Comeniusweek” 
in nauwe 
samenwerking met de 
EBG. 

De Comeniusweek is 
gepland en 
voorbereid. 

De verbondenheid met 
de EBG komt duidelijk tot 
uitdrukking. 

Evaluatie 2017-2018: 
● De doelen zijn gehaald. Werken aan de identiteit is een continue proces. 
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7 ICT 
 
Het onderstaande is opgenomen in het schoolplan 2015-2019 op het gebied van ICT, inclusief de 
evaluatie van 2017/2018. 
 

 

ICT 
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en 

evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Er zijn voldoende 

chromebooks en 

laptops beschikbaar 

voor leerlingen 

In januari 2019 worden 

29 laptops en een 

laptopkast aangeschaft 

De leerlingen 

kunnen dagelijks 

werken op een 

device. 

De aanschaf wordt 

opgenomen in de 

meerjaren 

investeringsbegroting. 

Citotoetsen worden 
digitaal gemaakt. 

In januari van elk jaar 
worden voortaan 
laptops aangeschaft. 

Steeds meer 
leerlingen maken 
de Citotoetsen 
digitaal. 

De IB-ers en de ICT-ers 
monitoren de inzet van 
laptops op het digitaal 
maken van Citotoetsen. 

In de groepen wordt de 
volgende software 
intensief gebruikt door 
leerkrachten en 
leerlingen. 
 
● Veilig leren lezen 

(groep 3) 
● Alles telt (groep 3-8) 
● Taal actief (groep 4-

8) 
● Pennenstreken 

(groep 3-8) 
● Argus Clou 

geschiedenis (groep 
3-8) 

● Argus Clou natuur 
en techniek (groep 
5-8) 

● Argus Clou 
aardrijkskunde 
(groep 5-8) 

● Grip op lezen (groep 
4-8) 

● Mijn klas (groep 1-8) 
● My name is Tom 

(groep 1-8) 
● Schatkist (groep 1/2) 
● Cito LOVS digitaal 

(alleen op vaste 
werkstations en 
laptops) 

● SCOL - sociale 
competentie lijs 

De ICT-ers leggen 
klassenbezoeken af en 
begeleiden de 
leerkrachten in het 
meer inhoudelijk 
inzetten van de 
beschikbare 
educatieve software. 

Alle leerlingen 
werken dagelijks 
met educatieve 
software. 

De intensivering van de 
inhoudelijke inzet van 
educatieve software wordt 
besproken op 
studiemiddagen, bouw 
overleggen, tijdens 
groepsbezoeken en 
tijdens collegiale 
consultatie. 
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De te bereiken doelen 
zijn vastgelegd in het 
werkplan ICT. 

De ICT-ers volgen en 
begeleiden de 
leerprocessen en zien 
erop toe dat de 
resultaten worden 
behaald. 

Jaarlijks worden de 
doelen geëvalueerd 
en bijgesteld of er 
worden nieuwe 
doelen gesteld. 

De leerkrachten kunnen 
gebruik maken van een 
inloopspreekuur om hun 
vragen te stellen. 

Evaluatie 2017-2018: 
● Het behalen van de doelen is een proces waar doorlopend aan gewerkt wordt. 
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8 Huisvesting  
 

8.1 Gebouwen 
 
In de tabel hieronder zijn alle gebouwen met hun bouwjaren, het aantal lokalen en overige ruimtes 
weergegeven. 
 

Gebouwen Bouwjaar Lokalen Overig 

Hoofdgebouw 1973 9 . hal 
. speellokaal  
. kantoor directeur 

Uitbreiding 
hoofdgebouw 

2001 3 . personeelskamer 
. IB kantoor 

De Vink 2004 2 . kantoor adj.-directeur 

Gymzaal 1976 2014  . renovatie 

40-jarig onderhoud 
hoofdgebouw 

2013 1 . conciërgeruimte 
. reproruimte 
. directiekamer 
. secretariaat 
. bibliotheek 

 

8.2 Meerjaren onderhoud 
 
Eind 2018 heeft een schouw plaatsgevonden. Hieruit zijn kleine dingen gekomen die opgelost kunnen 
worden onder de noemer dagelijks onderhoud. Verder is de meerjarenonderhoudsplanning 
aangehouden. De brandmeldinstallatie is vervroegd aangepast.  
 

8.3 Huisvesting als onderdeel van het schoolplan 
 
Het onderstaande is opgenomen in het jaarplan 2018-2019 met betrekking tot huisvesting inclusief de 
evaluatie 2017-2018. 
 

 

Huisvesting 
 

Plan 

Wat willen we 

bereiken 

Do 

Activiteiten 

Check 

Meten en evalueren 

Act 

Verbeteren en 

borgen 

Het schoolgebouw 

wordt blijvend goed 

onderhouden. 

Er zijn meerjarige 

onderhoudsplannen 

en jaarplannen. 

Er is een contract 

met Het 

Onderwijsbureau in 

Meppel. 

De gebouwen zijn 

ingemeten, risico’s in kaart 

gebracht en er zijn 

jaarplannen gemaakt. Alle 

kosten zijn opgenomen in de 

meerjarenbegroting 

De gebouwen worden 

goed onderhouden.  

De gebouwen worden 

goed schoongemaakt. 

Er zijn heldere 

gebruiksafspraken. 

Met de medewerkers 

van materiele zaken 

van ’t OB vindt 

regelmatig overleg 

plaats. 
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De bedragen in het 
MOP zijn realistisch 
begroot. 

De bedragen worden 
jaarlijks geïndexeerd.  

Alle bedragen bij de 
onderhoudswerkzaamheden 
in het MOP en in de 
meerjarenbegroting zijn 
realistisch. 

Jaarlijks worden de 
bedragen in het MOP 
gecontroleerd. 

De alle gebouwen, 
gangen, ruimtes en 
de pleinen zijn 
schoon 

Er is een 
schoonmaakcontract 
met Augias. 

Opvallende zaken worden 
gemeld bij de directie die 
dezelfde dag nog een mail 
stuurt naar Augias. 

Regelmatig vindt 
overleg plaats tussen 
de manager van 
Augias en de school 
om blijvende kwaliteit 
te borgen. 

Evaluatie 2017-2018 

● Aandachtspunt: de kosten voor dagelijks onderhoud zijn hoger dan begroot. 
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9 Communicatie en PR 
 

9.1 Communicatie 
 
In onderstaande tabel zijn alle informatiedragers weergegeven met daarachter de doelgroepen aan wie 
en met welke frequentie deze worden verstrekt of verschijnen. 

 
Medium Doelgroep Frequentie Resultaat 

Website Alle Permanent + 

Beleidsplannen Bestuur 
Directie  
Personeel 
MR 

Indien aan de orde +  

Jaarboek Leerlingen 
Ouders 

1x per jaar + 

Nieuwsbrief Ouders 
Leerlingen 
Personeel 
Bestuur 
BSO 

Een week voor iedere 
schoolvakantie en bij 
de start van het 
schooljaar(6 x per jaar) 

+ 

Schoolgids Ouders 
Personeel 
Bestuur 
Gemeente 
Inspectie 
Externe contacten 

1 x per jaar + 

Persberichten Lokale pers Indien aan de orde + 

Interactieve 
informatieavond per 
groep 

Ouders Begin van het 
schooljaar 

+ 

Individuele 
oudergesprekken (15 
minuten) 

Ouders Na de herfstvakantie + 

Kennismakingsgesprek
ken met ouders van 
aspirant-leerlingen 

Ouders meerder malen per jaar + 

Projectavond Ouders 
Leerlingen 

1 x per jaar + 

Inloopavond Ouders 
Leerlingen 

1 x per jaar + 

Thema-avonden (MR) Ouders 1 à 2 x per jaar + 

Rapportbesprekingen Ouders 1 x per jaar + 

Rapportbesprekingen 
en evaluatieve 
oudergesprekken 

Ouders 
Voor leerjaar 8: ouders 
en leerlingen 

1 x per jaar + 

Adviesgesprekken Ouders groep 8 1 x per jaar + 

Kennismakingsochtend
en voor nieuwe ouders 

Nieuwe ouder en 
belangstellenden 

5 à 6 x per jaar ++ 
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Communicatie in het inhoudelijk jaarplan 
 

In Bijlage 1 is het jaarplan 2018-2019 opgenomen inclusief de evaluatie van 2017-2018, ook voor wat 

betreft het onderdeel communicatie  

 

 

 

Communicatie 
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en 

borgen 

De school werkt 
structureel aan het 
vergroten van de 
veiligheid voor 
leerlingen. 

Studiedagen, inzet SVIB, 
voeren van leerling 
gesprekken, 
beschikbaarheid interne 
vertrouwenspersoon voor 
leerlingen, inzet externe 
deskundigen van E-vizier 
en Obdidact. 

Leerlingen vullen 
jaarlijks de leerling-
enquête in. De 
leerkrachten werken met 
SCOL, het 
volgprogramma voor de 
soc. em. ontwikkeling, in 
het kader van de wet 
sociale veiligheid 
 

90% van de leerlingen 
voelt zich veilig, gaat 
met plezier naar 
school en is tevreden. 

Educatief 
partnerschap tussen 
ouders en school 
door kwalitatief 
goede en tweezijdige 
communicatie. 

De gedragsmatrix en het 
concept van The Leader 
in Me worden toegepast 
in de communicatie. 

De resultaten uit de 
ouderenquête, 
afgenomen in 2018 
worden verwerkt in het 
communicatieplan. 

De ouders zijn 
tevreden over de 
school en de 
communicatie tussen 
school en ouders. 
Het team brengt de 
gedragsmatrix en de 
uitgangspunten van 
TLiM blijvend onder 
de aandacht om zich 
de materie goed 
“eigen” te maken. 

Evaluatie 2017-2018: 
● Werken aan goede communicatie is een continu proces. De school kan zich beter profileren naar 

de ouders toe. Vooral meer informatie over de inhoud van de leerling ondersteuning, het werk van 
de IB-ers en de begeleiding van leerlingen is dringend gewenst. 
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10 Private activiteiten 
 

10.1 Ouderbijdragen 
 
Sinds het schooljaar 2015-2016 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 85,- per kind. Met ingang van 
het schooljaar 2016-2017 is de Comeniusschool overgegaan op het automatisch incasseren van de 
verschillende ouderbijdragen. 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om de volgende bijdragen: 
 
- Vrijwillige ouderbijdrage algemeen:  € 85,00  per leerling (maximaal 3 kinderen per gezin) 
- Overblijfbijdrage:  € 60,00  per leerling 
- Schoolkamp (alleen groep 8):  € 85,00  per leerling 
- Deelname Plusklas middenbouw:  € 475,00  per leerling 
- Deelname Plusklas bovenbouw:  € 700,00  per leerling 
- Deelname Plusklas leerjaar 8: € 400,00  per leerling 
 

Besteding vrijwillige ouderbijdragen 
 
Ouderbijdrage algemeen. De school int een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 is 
deze vastgesteld op € 85,- per kind. Ouders voor wie de bijdrage de draagkracht te boven gaat, kunnen 
gedeeltelijke of gehele kwijtschelding krijgen. Hun kinderen maken dan gewoon gebruik van alle 
diensten en nemen aan alle activiteiten deel die uit de ouderbijdrage betaald worden. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor maximaal drie kinderen per gezin in rekening gebracht. Voor 
leerlingen die tijdens het schooljaar instromen tot 1 januari, wordt het volledige bedrag van € 85,- 
geïnd. Tot en met 1 maart is dat € 50,- en tot en met 1 april € 40,- per leerling. Als leerlingen later 
instromen dan 1 april, wordt € 35,- voor de schoolreis in rekening gebracht. 
 
De besteding van de ouderbijdrage valt onder de accountantscontrole. De oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de besteding van 
de ouderbijdrage. 
Door middel van de ouderbijdrage betalen de ouders voor uitgaven van alle activiteiten die niet door de 
overheid worden bekostigd: 
 
● Alle feesten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, het Letterfeest voor de groepen 

3 en de afscheidsavond voor de groepen 8 
● Schoolreizen 
● Een deel van het schoolkamp, ouders van leerlingen in groep 8 betalen voor het schoolkamp €85 

extra 
● De koningsspelen en alle sporttoernooien 
● Het jaarboek 
● Excursies 
● De afscheidsmusical 
● De schaakclub 
● Klassengeld à 5 euro per leerling, te besteden door de klassenouders 
 
Het overblijven. De leerlingen worden tijdens drie middagpauzes per week tijdens de middagpauze 
begeleid door overblijfmedewerkers. De school int voor het overblijven € 60,- per leerling. Daarvan 
worden alle kosten van het overblijven vergoed. Bij instroom na 1 januari wordt het aantal weken 
berekend en in rekening gebracht 
 
Deelname schoolkamp groep 8. Voor het schoolkamp is vanuit de ouderbijdragen algemeen € 35,- per 
leerling beschikbaar. Omdat het schoolkamp een driedaags evenement is, zijn de kosten daarvoor 
hoger dan voor een schoolreis en moet daarvoor € 85,00 extra worden betaald.  
 
Deelname Plusklas. Voor het begeleiden van de Plusklassen wordt een gespecialiseerde leerkracht 
ingezet boven de reguliere groepsbezetting. Deze kosten worden gedeeltelijk door de school en 
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gedeeltelijk door de ouders van de leerlingen betaald. Daarnaast wordt voor de leerlingen specifiek 
materiaal aangeschaft. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt deze bijdrage berekend naar het aantal 
schoolweken waarin het kind deelneemt aan een Plusklas. 
 
Incasseren ouderbijdrage. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen ouders van ons een 
totaaloverzicht van de ouderbijdragen per kind voor hun gezinssituatie. Het totaalbedrag dat van 
toepassing is zal vervolgens in zes gelijke termijnen worden geïncasseerd op de volgende data: 
 
1 september 1e termijn 
1 oktober 2e termijn 
1 november 3e termijn 
1 januari 4e termijn 
1 februari 5e termijn 
1 maart  6e termijn 
 
Door de ouderbijdragen voortaan automatisch te incasseren, biedt de school ouders de mogelijkheid 
om gemakkelijk in termijnen te betalen en wordt voor de school de financiële administratie rondom het 
innen van de ouderbijdragen eenvoudiger. 
 
Per termijn wordt een actueel overzicht gemaakt en aangeleverd aan het administratiekantoor, waarin 
alle mutaties zijn verwerkt met betrekking tot instroom, uitstroom of contactgegevens. 

10.2 Overblijven 
 
De leraren voeren samen met de overblijfvrijwilligers de overblijfregeling uit. Voor deelname aan het 
overblijven betaalden ouders in 2018 € 60,- per kind per jaar bij drie keer overblijven per week. De 
overblijfbijdragen worden geïnd via de ‘bestuur rekening’. Uit de bijdragen ontvangen de vrijwilligers een 
vergoeding. Kosten voor spelmateriaal, beheer, verzekeringen en schoonmaken (meerwerk) worden 
ook uit deze bijdragen betaald. De adjunct-directeur is belast met het financieel beheer. 

10.3 Buitenschoolse opvang 
 
De leerlingen van de Comeniusschool worden opgevangen door zeven verschillende organisaties voor 
BSO (buitenschoolse opvang). Twee leerlingen worden voor schooltijd opgevangen door een BSO-
organisatie. De leerlingen worden door medewerkers van de verschillende organisaties opgehaald 
vanuit de hal van het schoolgebouw. 
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11 Financiën 
 

11.1 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid 
 
1. Het financiële beleid richt zich primair op de realisering van de onderwijs- en 

opvoedingsdoelstellingen zoals die in het Schoolplan 2015 - 2019 geformuleerd zijn. 
a. onderwijs: planmatig vernieuwen van leermiddelen (lesmethodes), hulpmiddelen (spel-, 

sport- en ontwikkelingsmateriaal, computers, e.d.) en inventaris (o.a. het meubilair), 
gekoppeld aan de schoolontwikkeling en gerelateerd aan de afschrijvingen. 

b. personeel: inzet van het personeel passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van onze leerlingen, werken aan een laag ziekteverzuim, werken aan 
deskundigheidsbevordering (nascholing). 

c. gebouwen: planmatig onderhoud op basis van het MOP en met inachtneming van de 
voorzieningen. 

2. Het financiële beleid richt zich op het in stand houden van een financieel gezonde schoolorganisatie 
en uitvoering van de besluiten. 

3. Een meerjarenbegroting en een meerjaren investeringsbegroting. 

 
Verantwoording werkdrukgelden 
 
In 2018 zijn de werkdrukgelden toegekend. Het betreft een bedrag van 155,50 per leerling. In ons geval 
is dat 264 x 155,50= 56.620 euro. Voor het kalenderjaar 2018 gaat het om 5/12 hiervan en dat is 23.592 
euro.  
Het proces om te komen tot een effectieve aanpak van de werkdruk op schoolniveau is als volgt gegaan: 

● Er is een voorstel gedaan om deze te besteden aan het team. Doelstelling was om de werkdruk 
te verminderen op verschillende gebieden.  

● Het voorstel is goedgekeurd door het team, de MR en het bestuur.  
Naast de inzet van personeel als maatregel om de werkdruk te verminderen is er ook een werkdrukscan 
uitgevoerd in samenwerking met adviseur arbeid en vitaliteit van het Vervangingsfonds. Deze scan is 
uitgevoerd in 2017 en in 2018 heeft dit een vervolg gekregen. In eerste instantie was een vervolgafname 
gepland voor de werksdrukscan in 2018, deze is verschoven naar begin 2019. Eind 2018 is tijdens een 
studiemiddag gesproken over het thema werkdruk. 
De extra werkdrukmiddelen  zijn ingezet op onderstaande wijze. 
 

Bestedingscategorie Toelichting 

Professionalisering Studiemiddag werkdruk (met Vervangingsfonds) 
als voorbereiding op de afname werkdukscan begin 2019 

Personeel: € 41.226 

1. RT EED Er is een RT er aangetrokken voor 0,3 die werkzaamheden doet 
die voorheen door de IB-ers werden gedaan (individuele leerling 
begeleiding) 
 

2. Vakleerkracht gym De vakleerkracht gym werkt meer uren. De onderbouw hoeft maar 
1x zelf (ipv 2x) gym te geven en leerkrachten van de  MB en BB 
hoeven zelf geen gym meer te geven en kunnen deze tijd 
besteden aan andere werkzaamheden voor de groep. 
 

3. Onderwijsassistent OB 
(0,3) 

Er is een onderwijsassistent aangenomen (0,3) als ondersteuning 
voor de onderbouw. 
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4. Levelwerk begeleiding MB 
en BB 

Er wordt door een collega een hele dag met leerlingen uit de MB 
en BB die extra uitdaging nodig hebben gewerkt buiten de klas 
(begeleiding Levelwerk). 

5. LIO (0,4) tot en met half 
januari 

Er is een LIO-er geplaatst in groep 8 van augustus tot half januari 
zodat de leerkracht andere werkzaamheden kan verrichten. 

6. Begeleiding OA (0,1) Een collega werkt een dagdeel voor begeleiding van een 
onderwijsassistent die voor de klas staat  
 

7. Management 
ondersteuning (0,2) 

1 dag managementondersteuning 

 
 
Eind 2018 blijkt dat er meer is ingezet dan de 23.592 euro en is er daardoor sprake van een 
overschrijding. In het tweede deel van het schooljaar 2018/2019 zal dat gedeeltelijk gecorrigeerd 
worden. De inzet zal geëvalueerd worden met het team en dan wordt er een voorstel gedaan voor het 
schooljaar 2019/2020. 

 
11.2 Vermogenspositie 
 
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de stichting zijn liquiditeit, solvabiliteit,  
weerstandsvermogen en rentabiliteit.  
 

 2017 2018 

Liquiditeit 2,7 2,7 

Solvabiliteit 1 74% 74% 

Weerstandsvermogen 9% 9% 

Rentabiliteit 4% 1% 

 
Met een liquiditeitsratio van 2,7 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen voldoende om de 
kortlopende schulden te kunnen voldoen. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de Vereniging in staat aan 
haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  
 
Met een solvabiliteitsratio van 74% is het eigen vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval 
van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Groter of gelijk aan 25% wordt als 
goed aangemerkt.  
 
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan van het eigen vermogen in relatie tot de totale baten. 
Een percentage tussen de 5% en de 20% wordt gezien als voldoende buffer. Met een 
weerstandsvermogen van 9% voldoet de Vereniging aan de norm.  
 
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van de organisatie met elkaar in 
evenwicht zijn. 
 
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de Vereniging er financieel gezien gezond voor staat 
en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen. 
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11.3 Exploitatieresultaat 
 

Algemeen 
 
Uit de tabel van de leerlingenontwikkeling, zoals is opgenomen in hoofdstuk 5.5, blijkt dat het 
leerlingaantal de afgelopen jaren redelijkerwijs stabiel is. De verwachting is dat het leerlingaantal stabiel 
zal blijven. 

 
Resultaat 
 

 Begroting  Realisatie  Verschil  
Realisatie 

2017 

      

3. Baten      

3.1 Rijksbijdrage OCW € 1.830.402 € 1.958.288 € 127.886  € 1.822.076 

3.2 Overige overheidsbijdragen € 16.500 € 16.410 -€ 90  € 16.229 

3.5 Overige baten € 81.165 € 94.091 € 12.926  € 110.664 

Totaal 3. Baten € 1.928.067 € 2.068.790 € 140.723  € 1.948.969 

      

4. Lasten      

4.1 Personele lasten € 1.423.989 € 1.572.677 -€ 148.688  € 1.423.169 

4.2 Afschrijvingslasten € 81.045 € 78.616 € 2.429  € 76.330 

4.3 Huisvestingslasten € 153.600 € 153.183 € 417  € 146.696 

4.4 Overige lasten € 242.460 € 253.072 -€ 10.612  € 219.017 

Totaal 4. Lasten € 1.901.094 € 2.057.547 -€ 156.454  € 1.865.212 

      

5. Financiële baten en lasten      

5.0 Financiële baten en lasten € 3.200 € 0 -€ 3.200  € 862 

Totaal 5. Financiële baten en lasten € 3.200 € 0 -€ 3.200  € 862 

      

Resultaat € 30.174 € 11.243 -€ 18.931  € 84.619 

 
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt €11.243 positief. Dit is €18.931 lager dan begroot en 
€73.376 lager in vergelijking met 2017. 
 

Baten 
 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, is de Vereniging in belangrijke mate, voor ongeveer 96% 
afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de 
rijksbijdragen van het OC en W (95%). Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal leerlingen 
en de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal belangrijk. Dit risico is in beeld en onder controle.  
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De totale baten zijn 7,3% hoger uitgekomen dan begroot en 6,1% hoger uitgekomen ten opzichte van 
voorgaand boekjaar. 
 
De totale rijksbijdrage is €127.886 (7,0%) hoger uitgekomen ten opzichte van de begroting en €136.213 
(7,5%) hoger in vergelijking met 2017. De rijksbijdragen bestaan uit rijksvergoedingen OCW, niet 
geoormerkte subsidies en doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband. 
De rijksvergoedingen OCW zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand jaar door de toegekende 
werkdrukmiddelen en normaanpassingen van het ministerie in verband met salarisverhoging en een 
eenmalige uitkering als gevolg van de nieuwe cao.  
De niet geoormerkte subsidies hebben betrekking op rijksvergoeding prestatiebox. In de beschikking 
2018-2019 is het bedrag per leerling voor de prestatiebox verhoogd.  
De doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband zijn in lijn met de begroting.  
 
De overige overheidsbijdragen liggen in lijn met de begroting en het niveau van 2017. De overige 
overheidsbijdragen hebben betrekking op de klokuren-vergoeding voor de gymzaal.  
 
De overige baten zijn €12.926 hoger dan begroot, maar €16.573 lager dan in 2017. De overige baten 
bestaan uit huurbaten, ouderbijdragen en overige baten. 
De verhuuropbrengsten en de ouderbijdragen liggen in lijn met de begroting en voorgaand boekjaar. 
De overige baten zijn hoger uitgekomen in vergelijking met de begroting. Baten goede doelen worden 
niet begroot, hier staan kosten tegenover. Het betreft in 2018 de actie Red de Tijger waarvoor geld is 
ingezameld. Er is stagevergoeding ontvangen, dit was niet begroot. Daarnaast zijn de baten voor de 
plusklas hoger uitgekomen dan begroot. 
De overige baten zijn lager in vergelijking met 2017. In 2017 was er een bonus ontvangen van het 
vervangingsfonds over 2016 doordat er in 2016 weinig is gedeclareerd bij het vervangingsfonds. Over 
2017 is er geen bonus, maar een kleine malus ontvangen van het vervangingsfonds. 
 

Lasten 
 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de kosten in belangrijke mate bestaan uit de personele lasten, te 
weten 76%. Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 8% en de overige 
lasten met een aandeel van 12%. 
 
De totale lasten zijn 8,2% hoger uitgekomen dan hetgeen is begroot voor 2018 en 10,3% hoger ten 
opzichte van voorgaand boekjaar. 
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De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten. Het aandeel van de salariskosten van het 
onderwijzend personeel is 72%, van het onderwijsondersteunend personeel 2% en van de directie 10%. 
Dit is onder andere weergegeven in de navolgende grafiek.  
 

 
 
De personele lasten zijn in totaal €148.688 (10,4%) hoger dan begroot en €149.508 (10,5%) hoger dan 
voorgaand jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de salarisstijging en de extra eenmalige uitkering 
als gevolg van de nieuwe cao, hier staan baten tegenover. Daarnaast is er extra inzet ten laste van de 
werkdrukmiddelen. Hier staan baten tegenover, maar de extra inzet is hoger dan de ontvangen 
werkdrukmiddelen. 
De kosten schoolbegeleiding zijn in 2018 hoger dan begroot, maar lager dan in 2017.  
De kosten van nascholing zijn hoger dan begroot en hoger dan 2017. Dit zijn variabele kosten en kunnen 
per jaar verschillen als gevolg van het aantal opleidingen wat wordt gedaan.  
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De afschrijvingslasten bestaan, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, voor een groot deel uit 
afschrijvingen inventaris en apparatuur (70%).  
 

 
 
De afschrijvingen liggen redelijkerwijs in lijn met de begroting en voorgaand jaar. 
 
In de navolgende grafiek is de verdeling van de huisvestingslasten weergegeven: 
 

 
 
De huisvestingslasten bestaan met name uit kosten voor energie, schoonmaak en onderhoud van de 
school. De huisvestingslasten zijn in 2018 €6.487 (4,4%) hoger uitgekomen dan voorgaand jaar, maar 
liggen in lijn met de begroting.  
De energiekosten zijn lager dan begroot door positieve afrekeningen over 2017 die in 2018 zijn 
ontvangen. De schoonmaakkosten zijn hoger door extra schoonmaakwerkzaamheden voor 
glasbewassing en dergelijke.  
De huisvestingslasten komen hoger uit dan voorgaand jaar, doordat de kosten voor dagelijks onderhoud 
in 2017 lager uitvielen. Dit zijn variabele kosten die per jaar kunnen verschillen. In 2018 waren deze 
kosten in lijn met de begroting, maar in 2017 vielen deze kosten gunstiger uit. 
 
De overige lasten hebben met name betrekking op kosten van administratie en beheer (36%), 
leermiddelen (29%) en overige lasten (34%). Dit komt onder andere tot uitdrukking in de onderstaande 
grafiek.  
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Deze kosten zijn tezamen €10.612 (4,4%) hoger uitgekomen dan begroot en €34.055 (15,5%) hoger 
ten opzichte van 2017.  
De administratie- en beheerslasten zijn hoger dan begroot en hoger dan voorgaand jaar door de kosten 
voor de werving van een nieuwe directeur. De nieuwe directeur is eerder  benoemd dan verwacht ten 
tijde van het opstellen van de begroting.  
Daarnaast zijn de overige lasten hoger dan voorgaand jaar door hogere kosten ten laste van 
ouderbijdragen en hogere representatiekosten. De representatiekosten bestaan onder andere uit kosten 
voor afscheid van medewerkers. 
 

Treasurybeleid 
 
Het beleid is conform de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 
van het ministerie. Het bestuur heeft besloten de aanwezige liquide middelen niet te beleggen, maar 
deze te plaatsen op een spaarrekening. Het renteresultaat is nihil door de lage stand van de 
rentepercentages.  
 
Rentebaten verkregen uit de private middelen vallen toe aan de Vereniging. Het schoolbestuur bekostigt 
o.a. uit deze middelen haar eigen uitgaven. Rentebaten verkregen uit publieke middelen vallen toe aan 
de school.  
 
Bij de liquiditeit wordt rekening gehouden met het investeringsbeleid. Het beleid is dat als in enig jaar of 
maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe 
investeringen wordt aangebracht. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasury management van de vereniging. De directeur voert het 
beleid uit. Tweemaal per jaar of zoveel vaker als daar aanleiding toe is, rapporteert de directeur aan het 
schoolbestuur over de uitvoering van het treasurybeleid. Het beleid is erop gericht een zo hoog mogelijk 
rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de 
productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling 
gegeven aan dit profiel door gebruikmaking van spaarrekeningen. Het treasurystatuut is opgemaakt en 
goedgekeurd door het schoolbestuur. 
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12 Continuïteitshoofdstuk 
 
Hieronder wordt het toekomstperspectief van de Vereniging uiteengezet. Deze verantwoording is 
verplicht gesteld door het ministerie. De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is hierop aangepast. 
 
Dit hoofdstuk is erop gericht de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud en 
het proces van het risicomanagement en de uitvoering van de Code Goed Bestuur te beschrijven. Het 
geeft inzicht in de mate waarin het risicomanagement van de stichting toereikend is, de 
aandachtsgebieden in de (nabije) toekomst en de realisatie tussen het risicoprofiel en de financiële 
positie van de Vereniging. 

12.1 Kengetallen 
 
In de onderstaande tabel worden personele kengetallen en leerlingenaantallen weergegeven. De 
kengetallen 2018 betreffen de gerealiseerde gemiddelde bezetting over het kalenderjaar 2018 en het 
gerealiseerde leerlingenaantal op 01-10-2018. De gegevens die worden weergegeven vanaf 
kalenderjaar 2018 zijn geprognosticeerde kengetallen. 
 

Kengetal personele bezetting:  2018 2019 2020 2021 

     

Directie 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderwijzend personeel 17,08 16,51 16,45 16,45 

Overige medewerkers 2,33 2,26 1,61 1,61 

Totaal 21,41 20,77 20,06 20,06 

     

Leerlingaantallen 357 364 365 361 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt de verwachting dat het leerlingenaantal stabiel zal blijven. In hoofdstuk 5.5 
is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling in de leerlingenaantallen.  
Op de werkdrukmiddelen wordt op dit moment meer formatie ingezet dan de ontvangen baten. De inzet 
op de werkdrukmiddelen zal iets afnemen, zodat deze inzet in lijn is met de ontvangen 
werkdrukmiddelen. Een onderwijsassistent gaat eind september 2019 met pensioen en wordt niet 
vervangen. Verder blijft de formatie stabiel. 
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Meerjarenbegroting  
Hieronder volgen de meerjarige balans en de meerjarenbegroting. 
 
Meerjarige balans  
Hieronder wordt de gerealiseerde balans 2018 weergegeven en de meerjarige balans naar de huidige 
inzichten. 
 

 Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

     

Immateriële vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 

Materiële vaste activa € 508.486 € 540.133 € 546.118 € 526.441 

Financiële vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 

Totale vaste activa € 508.486 € 540.133 € 546.118 € 526.441 

     

Vorderingen € 100.411 € 100.609 € 102.330 € 103.243 

Effecten € 0 € 0 € 0 € 0 

Liquide middelen € 332.835 € 385.389 € 420.615 € 521.866 

Vlottende Activa € 433.246 € 485.998 € 522.945 € 625.109 

     

TOTALE ACTIVA € 941.731 € 1.026.131 € 1.069.063 € 1.151.550 

     

Algemene reserve € 639.204 € 689.970 € 739.850 € 787.540 

Bestemmingsreserve publiek € 0 € 0 € 0 € 0 

Bestemmingsreserve privaat € 62.301 € 62.301 € 62.301 € 62.301 

Eigen Vermogen € 701.504 € 752.271 € 802.151 € 849.841 

     

Voorzieningen € 79.173 € 114.776 € 108.950 € 141.695 

     

Langlopende schulden € 0 € 0 € 0 € 0 

     

Kortlopende schulden € 161.054 € 159.084 € 157.962 € 160.014 

     

TOTAAL PASSIVA € 941.731 € 1.026.131 € 1.069.063 € 1.151.550 

 
Algemeen  

- De materiele vaste activa zullen toenemen door investeringen in onder andere zonnewering 
in 2019 en een nieuwe rekenmethode in 2020. 

- De verwachting is dat de liquide middelen en het eigen vermogen stijgen als gevolg van de 
verwachte positieve resultaten. 

- De stand van de voorzieningen is in de afgelopen jaren afgenomen, door het uitgevoerde 
preventieve onderhoud en het buitenonderhoud. De onderhoudsvoorziening is op dit 
moment toereikend om het toekomstige onderhoud, zoals is opgenomen in het meerjaren 
onderhoudsplan (MOP), te kunnen uitvoeren.  

- De verwachting is dat de kortlopende vorderingen en schulden in de komende jaren 
nagenoeg gelijk zullen blijven.  
 

Financieringsstructuur  
Het vermogen van de Vereniging wordt voor een belangrijk deel gefinancierd met eigen vermogen, te 
weten met circa 74%. 
 
Huisvestingsbeleid  
Het huisvestingsbeleid is erop gericht om de drie gebouwen; het hoofdgebouw met 12 lokalen, de Vink 
(twee lokalen in een apart stenen gebouw op het plein) en de gymzaal, in uitstekende staat te houden 
zodat de school blijvend veertien groepen kan huisvesten. 
Tweemaal per week wordt in de gymzaal aan alle groepen, ook de kleutergroepen, bewegingsonderwijs 
gegeven.  
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Voor alle gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Het meerjarig onderhoudsplan dient 
o.a. als basis voor jaarlijkse dotatie aan de voorziening preventief onderhoud en buitenonderhoud. 
 
Meerjarige staat van baten en lasten  
In de navolgende tabel is de gerealiseerde staat van baten en lasten van 2018 weergegeven alsmede 
de meerjarige begroting van 2019, 2020 en 2021. 
 

  Realisatie 
 

 Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

      

3. Baten      

3.1 Rijksbijdrage OCW € 1.958.288  € 1.965.383 € 1.954.527 € 1.977.702 

3.2 Overige overheidsbijdragen € 16.410  € 16.500 € 16.500 € 16.500 

3.5 Overige baten € 94.091  € 87.333 € 87.333 € 87.333 

Totaal 3. Baten € 2.068.790  € 2.069.216 € 2.058.360 € 2.081.535 

      

4. Lasten      

4.1 Personele lasten € 1.572.677  € 1.537.964 € 1.537.557 € 1.559.643 

4.2 Afschrijvingslasten € 78.616  € 84.326 € 83.263 € 82.542 

4.3 Huisvestingslasten € 153.183  € 161.800 € 161.800 € 161.800 

4.4 Overige lasten € 253.072  € 235.360 € 226.860 € 230.860 

Totaal 4. Lasten € 2.057.547  € 2.019.450 € 2.009.480 € 2.034.845 

      

5. Financiële baten en lasten      

5.0 Financiële baten en lasten € 0  € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Totaal 5. Financiële baten en 
lasten 

€ 0  
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 

      

Resultaat € 11.243  € 50.766 € 49.880 € 47.690 

 
Het begrote resultaat voor 2019 komt uit op €50.766 positief. De rijksbijdragen zijn voornamelijk 
afhankelijk van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. De vergoeding voor de materiële 
instandhouding wordt voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op het aantal leerlingen per 1 oktober 
2018. De vergoedingen voor personeel en personeelsbeleid worden per schooljaar vastgesteld. Voor 
het schooljaar 2018-2019 geldt de telling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2017 en voor schooljaar 
2019-2020 per 1 oktober 2018. De rijksbijdragen blijven naar verwachting redelijk stabiel. In hoofdstuk 
5.5 is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling in de leerlingenaantallen. 
 
Vanaf 2019 lopen de personeelskosten wat terug. Op de werkdrukmiddelen wordt op dit moment meer 
formatie ingezet dan de ontvangen baten. De inzet op de werkdrukmiddelen zal iets afnemen, zodat 
deze inzet in lijn is met de ontvangen werkdrukmiddelen. Een onderwijsassistent gaat eind september 
2019 met pensioen en wordt niet vervangen. Verder blijft de formatie stabiel. 
 
Bij de huisvestingslasten is het budget voor schoonmaakkosten naar boven bijgesteld op basis van de 
werkelijke kosten van het schoonmaakbedrijf. 
 
De overige lasten zijn in 2018 hoger door de kosten van het op orde brengen van de protocollen en door 
kosten voor het werven van een nieuwe directie. Deze kosten zullen we in 2019 en verder niet hebben.   
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12.2 Risico’s en onzekerheden  
 
Risicobeoordelingen zijn een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning-en-controlecyclus. 
Hieronder worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden beschreven die in de komende jaren 
wellicht voor kunnen gaan komen. Ook wordt beschreven welke maatregelen zullen worden genomen 
om deze risico’s en onzekerheden te reduceren. De belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen die 
daaruit naar voren zijn gekomen zijn:  
 
Wet- en regelgeving  

Invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft grote impact op de Vereniging. Denk 
hierbij onder andere aan opgebouwde verplichtingen en de invoering van de 
transitievergoeding bij ontslag. 
Door deelname aan het project Transvita met een talentenpool waarin de Vereniging een 
werknemer voor wtf 0,6 heeft gedetacheerd, wil het bestuur deze risico’s tot een minimum 
terugbrengen. 

 
Deelname Vervangingsfonds  

Het bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht om risico’s af te dekken van het Eigen 
Risico Dragerschap in het kader van ziektevervanging nu het voortbestaan van het 
Vervangingsfonds onzeker is. Er is besloten om dit vooralsnog niet te doen. 

 
Doordecentralisatie huisvesting  

De eerder geuite verwachting dat de vergoeding voor onderhoud huisvesting na 
doordecentralisatie van de huisvesting ontoereikend zal zijn, blijkt uit te komen. In de 
meerjarenbegroting wordt hier rekening mee gehouden. 
 

Invoering Passend Onderwijs  
In augustus 2014 heeft de invoering van het passend onderwijs plaatsgevonden. Onze 
school heeft inmiddels een ondersteuningsprofiel en een ondersteuningsplan opgesteld. 
T.b.v. het Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht worden alle kengetallen die betrekking 
hebben op de invoering van passend onderwijs jaarlijks verzameld.  
De inzet en toekenning van middelen, alsmede de verdere ontplooiing van de 
deskundigheid van het team – t.a.v. alle aspecten van Passend Onderwijs – blijft een 
aandachtspunt. 
 

Leerlingenaantal  
Een risico voor alle schoolbesturen betreft de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. De 
zich voortzettende landelijke daling van het leerlingenaantal zal zich door vertalen in de 
bekostiging. Voor de komende jaren zijn voldoende leerlingen aangemeld om het 
leerlingenaantal stabiel te houden. Wel is zichtbaar dat het aantal leerlingen op de wachtlijst 
is afgenomen.  
 

Formatie  
Alle personeelsleden hebben een vaste aanstelling. Er is dus geen sprake van een flexibele 
schil. Hierdoor is het moeilijk om de formatie te doen krimpen zonder dat dit financiële 
consequenties heeft. De personeelslast overschrijdt de hoogte van de bekostiging. Omdat 
het leerlingenaantal voor de komende jaren gelijk blijft, is het niet mogelijk personeel 
verplicht te laten afvloeien. 
 

Ziekteverzuim 
Bij het Vervangingsfonds is de Vereniging ingedeeld in trede 1. Dat betekent dat binnen de 
Vereniging over het kalenderjaar 2017 meer dan 100% van de afgedragen premie 
gedeclareerd is aan vervangingskosten wegens ziekte( 118%). Gezien de verhouding 
tussen de afgedragen premie en de gedeclareerde vervangingskosten, betaalt  de 
Vereniging een malus van € 1.770,00. Dit is door het Vervangingsfonds meegedeeld in een 
brief d.d. 11-10-2018 met de specificatie van de trede indeling. 
Voor de vervanging van zieke leerkrachten is een contract afgesloten met PIO (Partners in 
Onderwijs). 
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Vanaf 2016 wordt de specificatie verstrekt over het kalenderjaar in plaats van over het 
schooljaar. Voor het kalenderjaar 2018 is nog geen specificatie van het vervangingsfonds 
ontvangen met betrekking tot de trede indeling. In 2018 is daarom geen rekening gehouden 
met een bonus dan wel malus van het vervangingsfonds. Gezien het ziekteverzuim wordt 
geen malus verwacht. 
 

Kwaliteit onderwijs  
De kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt door alle resultaten tweemaal per jaar te 
analyseren. Dit gebeurt op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Naar 
aanleiding van deze analyses worden plannen van aanpak gemaakt.  
De analyse wordt tweemaal per jaar in de vorm van een managementrapportage, 
voorbereid door de intern begeleidsters van de school, aan het bestuur aangeboden. 
 

12.3 Overige continuïteitsonderwerpen 
 

Interne risicobeheersings- en controlesysteem  
 
In deze paragraaf wordt de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem nader beschreven. Het bestuur is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersings- 
en controlesysteem van de stichting en voor de beoordeling van de effectiviteit van dit systeem.  
 
Toezichthouders  

Enkele malen per jaar legt de directeur verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur 
fungeert hierbij als toezichthouder op de dagelijkse leiding, die in handen is van de directeur. 
De basis voor de verantwoording is de managementrapportage, waarbij begroting, realisatie 
en prognose uitgewerkt zijn in een analyse en actiepunten. Daarnaast wordt integraal 
toezicht gehouden op de kwaliteit van onderwijs en naleving van de wet- en regelgeving. 
Het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. 
 

Statuten  
In de statuten van de Vereniging zijn m.i.v. 01-08-2015 de bevoegdheden van het 
toezichthoudend bestuur vastgelegd. In het managementstatuut zijn de bevoegdheden van 
de gemandateerde directeur vastgelegd. In 2016 zijn de statuten – beperkt – gewijzigd 
vanwege inperking van de zittingsduur per termijn van bestuursleden. 
 

Treasurystatuut  
Het doel van treasurybeleid is met name het beheersen van financiële risico’s. De 
treasuryfunctie is ondergebracht bij de penningmeester van de Vereniging. Het bestuur 
heeft het treasurystatuut vastgesteld en bepaalt daarmee het beleid. Het treasurybeleid 
voldoet aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en 
onderzoek. 
 
De uitvoering van het treasurybeleid is door het schoolbestuur middels het management-
statuut gedelegeerd aan de directeur van de Comeniusschool voor de volgende 
onderdelen:  
o het overboeken van overtollige gelden van de bestuursrekening naar de spaarrekening 

van de Vereniging;  
o het overboeken van gelden van de spaarrekening naar de bestuursrekening, tevens 

rekening-courant, teneinde te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen.  
 
Tweemaal per jaar, of zoveel vaker als daar aanleiding toe is, voeren penningmeester en 
schooldirecteur overleg over de uitvoering van het treasurybeleid. Penningmeester en 
schooldirecteur fungeren als eerste aanspreekpunt voor de banken. Alleen het 
schoolbestuur is bevoegd om in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid 
overeenkomsten af te sluiten. De bevoegdheid om overeenkomsten van geldleningen te 
sluiten is voorbehouden aan het schoolbestuur.  
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Volmachten en procuratie  
De directeur is bevoegd om binnen de goedgekeurde begroting opdrachten te verstrekken 
en is bevoegd om zelfstandig uitgaven te accorderen tot een bedrag van € 50.000,- 
Daarboven tekent ook de penningmeester mee. Het administratiekantoor, Het 
Onderwijsbureau Meppel, heeft een volmacht om, middels een proces met functiescheiding, 
betalingen voor de stichting uit te voeren. 

 
Strategisch schoolplan 2015-2019  

Het schoolplan dient als basis voor het te voeren beleid. 
 

Formatieplan  
Het (meerjarige) formatieplan maakt deel uit van de (meerjarige) begroting. Het sluit aan bij 
de te verwachten ontwikkeling van de leerlingenaantallen. 
 

Gedragsregels  
Er zijn gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels omvatten onder meer de 
zogenoemde klokkenluidersregeling. Deze regeling stelt medewerkers en ouders in de 
gelegenheid (eventuele, vermeende) onregelmatigheden binnen de school of vereniging te 
melden bij de vertrouwenspersoon.  
 

Rapportages  
Viermaal per jaar wordt een managementrapportage opgesteld. In deze rapportage zijn de 
financiële en personele cijfers van de desbetreffende periode opgenomen en nader 
toegelicht. Bovendien wordt hierin de prognose voor het gehele kalenderjaar  opgenomen  
inclusief toelichting. Deze wordt door het bestuur gebruikt om te kunnen sturen binnen de 
organisatie.  
 

Managementinformatiesysteem  
Voor de financiële aspecten van een school wordt gebruik gemaakt van een 
managementinformatiesysteem. De directeur kan op deze wijze de financiële huishouding 
monitoren en op basis daarvan bijsturen. Middels het managementinformatiesysteem heeft 
zowel de schooldirecteur als het bestuur een actueel inzicht in de financiële situatie 
beschikbaar.  
 

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
 
De Vereniging is in zeer hoge mate afhankelijk van de overheid. De onvoorspelbaarheid van 
overheidsbeleid en regelingen leidt ertoe dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid 
plaatsvinden die het uitwerken en volgen van een strakke begroting onmogelijk maken.  
Er deden zich verder geen zaken met politieke of maatschappelijke impact voor. 
 

Toekomstige ontwikkelingen 
 
Het Strategisch schoolplan is ons strategisch beleidsdocument, waarin alle onderdelen van de 
schoolorganisatie op elkaar zijn afgestemd. 
 
Ontwikkelingen: 

1. De leerlingprognoses voor de komende jaren wijzen op een stabiele schoolgrootte; het aantal 
kinderen op de wachtlijsten wordt wel minder. De inkomsten zullen daardoor ook op een 
vergelijkbaar niveau liggen. 

2. Voor de beleidsdoelen op personeelsgebied betekent dit dat deze geleidelijk gerealiseerd 
kunnen worden. De reserves zijn groot genoeg om tegenvallers op te vangen en de kosten voor 
jubilea en leeftijd verlof te kunnen dragen. 

3. Voor het realiseren van de beleidsdoelen op onderwijsgebied valt te verwachten dat de 
daarvoor vereiste investeringen zonder problemen gedaan kunnen worden 

4. Voor het onderhoud/beheer van de gebouwen geldt: het bestuur doet zijn best het onderhoud 
op basis van het MOP uit te voeren. In de zomer van 2013 is het oudste gedeelte van de school 
gerenoveerd. Hiervoor zijn eigen middelen aangewend. De gymzaal is in de zomer van 2016 
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aangepast. Ondanks de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen heeft 
de gemeente Zeist toch ongeveer 60% van de kosten van deze aanpassing voor haar rekening 
genomen. In 2017 vond de renovatie van het schoolterrein en de riolering plaats. 

 
De gunstige financiële positie van de Vereniging biedt ruimte voor beleidsrijk opereren. Het bestuur 
beseft dat voorzieningen niet zonder meer aan structurele uitgaven zoals personele verplichtingen 
kunnen worden besteed, omdat de voorzieningen dan te snel zullen slinken. De voorzieningen dienen 
om aan verplichtingen te kunnen voldoen. 
Het meest verstandige is die middelen voor die activiteiten en uitgaven te bestemmen die enerzijds 
éénmalig zijn (dan wel in geringe mate permanent onderhoud vergen) en anderzijds een lange termijn 
rendement hebben. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in onderwijsontwikkeling en innovatie. 
Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan ICT-toepassingen. Wel moet daarbij oog zijn voor de 
afschrijvingslasten die in de volgende jaren op de begroting gaan drukken.  
 

Monitoring en verbeterpunten 
 
Besturen en scholen moeten zich steeds nadrukkelijker verantwoorden voor hun prestaties. Het bestuur 
van de Vereniging Scholen der EBG heeft gekozen voor de volgende rapportages: 
▪ het financieel jaarverslag/de jaarrekening (verantwoording naar het schoolbestuur, de 

schoolvereniging en de MR); 
▪ het bestuursverslag (verantwoording naar de schoolvereniging en de MR), waarin opgenomen:  
▪ het (sociaal) jaarverslag (verantwoording naar het schoolbestuur, de schoolvereniging, het 

schoolteam en de MR);  
▪ de schoolgids (in een bijlage: rapportage van schoolresultaten aan ouders). 
 
De inspectie onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs en maakt deze rapportage openbaar 
(verantwoording aan de overheid) via internet. 
 
Verder onderhoudt de school een dialoog over haar functioneren en over de effecten ervan met 
belanghebbenden als:  
● de afnemende VO-scholen;  
● de Gemeente Zeist; 
● de Marnix Academie, Utrecht (leveren we goed opgeleide stagiaires af?)  
● instelling(en) voor BSO (is de aansluiting school - kinderopvang goed geregeld?); 
● huurders van onze gymaccommodatie (is de huur van de gymzaal naar wederzijdse tevredenheid 

geregeld, is de conditie van de zaal naar wens?) 
 
Voor het vaststellen van de onderstaande (mogelijke) verbeterpunten voor de periode tot 2019 wordt 
gebruik gemaakt van:  
1. het schoolplan (tevens strategisch beleidsplan) 
2. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
3. het ondersteuningsplan en het –profiel van de school 
4. het ICT-beleidsplan 
5. het Integraal Personeelsbeleidsplan 
6. de evaluatie van het inhoudelijk jaarplan 2016-2017 en 2017-2018; jaarlijks wordt immers gewerkt 

aan verbeteringen. 
 
en de uitslagen en analyses van:  
1. het meest recente inspectierapport 
2. de uitkomsten van de zelfevaluatie 
3. de uitkomsten van het ouder tevredenheidsonderzoek 
4. de leerling enquêtes 
5. de uitkomsten van de bijeenkomst van een referentiegroep van ouders rond de uitkomsten van alle 

tevredenheidsonderzoeken 
6. de input vanuit de jaarlijkse strategische bijeenkomst 
7. de input vanuit de ouders vanuit de jaarlijkse startbijeenkomsten 
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Verbeterpunten uit het inspectierapport 
 

Beleidsterrein Waardering Verbeterpunten 

 
Onderwijsresultaten 

 
voldoende 

 
- de school formuleert eigen streefdoelen 
- de school werkt aan het zichtbaar maken van de 

resultaten voor Engels, kunst en cultuur 
burgerschapsvorming, spreken en luisteren 

 
Onderwijsproces 

 
voldoende 

 
- de school analyseert de individuele resultaten 
- de leraren stemmen de instructies beter af op de 

aanwezige verschillen tussen leerlingen 

 
Veiligheid 

 
voldoende 

 
- met de overblijfkrachten is regelmatig overleg 

over de veiligheid op het schoolplein 
- de overblijfkrachten worden regelmatig 

geschoold 
 

 
Kwaliteit en ambitie 

 
voldoende 

 
- de school werkt systematisch aan het evalueren, 

verbeteren en borgen van de kwaliteit en 
hanteert daarvoor een systeem 

- er worden systematisch lesbezoeken afgelegd 
door de intern begeleidsters 

- de school zet collegiale consultatie in als middel 
om met en van elkaar te leren 

- de verantwoording over de onderwijsresultaten 
vindt uitgebreid en inzichtelijk plaats 

- de school werkt eraan educatief partnerschap te 
realiseren waarbij ouders meedenken en 
meepraten over onderwijskundige 
ontwikkelingen, ambities en resultaten 

 

12.4 Uit de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur 
 

Verslag van het interne toezicht 

Voor het toezichthoudend bestuur van de Comeniusschool was 2018 een enerverend jaar. Onze 

directeur/uitvoerend bestuurder, Aafke Veer, ondervond in januari nog de gevolgen van een op de trap 

in school opgelopen blessure en was nog niet tot werk op school in staat. Ze maakte voorts bekend aan 

het eind van het schooljaar 2017-2018 met pensioen te willen gaan. Dat betekende een jaar vroeger 

dan eerder voorgenomen. Adjunct- directeur Theo Verwijs heeft gedurende een flink aantal weken 

daarom wat extra taken gekregen. Daarvoor heeft het toezichthoudend bestuur hem vriendelijk bedankt. 

Het toezichthoudend bestuur heeft vervolgens de werving van een nieuwe directeur/uitvoerend 

bestuurder uitgestippeld en in gang gezet. Daarin is ondersteuning van Scolix ingeroepen. 

Als eerste stap een profiel voor de functie en gewenste kandidaat opgesteld. Daartoe is overlegd met 

de medezeggenschapsraad (MR) en zijn gesprekken belegd waaraan alle personeelsleden konden 

deelnemen. Vervolgens is de vacature gepubliceerd en is een benoemingsadviescommissie 

samengesteld waarin zowel de oudergeleding als personeelsgeleding van de MR vertegenwoordigd 

waren. De werving is voorspoedig verlopen en het toezichthoudend bestuur heeft in juni mevrouw 

Hanneke Vermunt als directeur benoemd. Zij is in augustus begonnen. De werving en introductieperiode 

heeft naar verhouding veel aandacht van het toezichthoudende bestuur gevraagd in 2018. 

Op gepaste wijze is voor de zomervakantie afscheid genomen van Aafke Veer, onder dankzegging voor 

haar inzet en goede resultaten in het leiding geven aan en besturen van de Comeniusschool. Tot onze 

verbijstering is in mei door een verkeersongeluk de vertrouwenspersoon van de school, tevens 
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voormalig bestuurslid, Mark de Vos om het leven gekomen. Zijn integriteit en oprechte belangstelling 

zullen we gedenken. In de vacature voor de portefeuille van ‘Identiteit en communicatie’ hebben we 

kunnen voorzien door benoeming van de heer Kees Dekker per 1 januari 2019. 

 

Voor reguliere toezichtvergaderingen is het bestuur in 2018 zesmaal bijeengekomen. Tijdens deze 

vergaderingen wordt zowel in de kleine kring van toezichthouders, als daarna met het voltallige 

bestuur/directie, diverse rapportages besproken, kennisgenomen van beleidsontwikkelingen en 

besluiten genomen c.q. goedgekeurd conform het managementstatuut. 

De bestuursleden hebben een actieve rol vervuld tijdens de strategische bijeenkomst, waaraan ook 

leden van het schoolteam, de schoolleiding, medezeggenschapsraad en leden van de oudstenraad van 

de EBG deelnamen. Tijdens de levendige bijeenkomst stond de omgang met de diverse “stakeholders” 

van de school centraal. 

Eind mei heeft de ledenvergadering na bespreking van de stukken ingestemd met jaarverslag en 

jaarrekening. Tijdens de ledenvergadering hebben de interne begeleiders hun rol, taken en werkwijze 

toegelicht en hebben het gesprek daarover met de aanwezigen gevoerd. Ook heeft de ledenvergadering 

vertrouwen uitgesproken in de nieuwbenoemde directeur. 

 

Het contact met de MR heeft naast betrokkenheid bij het wervingstraject bestaan uit een tweetal 

gezamenlijke vergaderingen over de algemene gang van zaken in de school. Het overleg verloopt in 

goede verstandhouding. Belangrijke gespreksthema’s betroffen het Jaarplan, de Schoolgids, 

tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen, het beleid voor aanname van leerlingen en de 

-betrekkelijk complexe- governance van de Comeniusschool. 

Het bestuurlijk toetsingskader heeft gefungeerd als leidraad voor de bestuursvergaderingen. De 

volgende aspecten zijn daarbij systematisch aan de orde geweest: 

 

Bestuur en maatschappelijk draagvlak 

Dit aspect heeft een grote plaats op de bestuurlijke agenda ingenomen, gegeven vertrek en opvolging 

van de directeur/uitvoerend bestuurder en de vervulling van de vacature in het toezichthoudend bestuur. 

Het rooster van aftreden is geactualiseerd. Ook is het bestuurlijk toetsingskader besproken en herijkt 

en hebben we stakeholdermanagement en governance tegen het licht gehouden. 

 

Onderwijs en kwaliteit 

In het bestuur is uitgebreid aandacht besteed aan de analyse van toetsen en resultaten, en de manier 

waarop daarover zo kan worden gerapporteerd, dat vergelijking in de tijd en met andere scholen beter 

tot uitdrukking kan worden gebracht. Het scholingsbeleid voor teamleden is besproken en vastgesteld. 

Er is een begin gemaakt met vereenvoudiging van de klachtenprocedure. Dat traject wordt evenals de 

benoeming van een nieuwe vertrouwenspersoon in 2019 afgerond. Voor de school relevante 

onderdelen van de nieuw in werking getreden privacyregelgeving zijn besproken en vastgelegd in een 

beleidsplan en aanpak informatiebeveiliging alsmede een schooleigen privacyreglement. Het 

toezichthoudend bestuur heeft geconstateerd dat de Comeniusschool ‘op tijd klaar was’. 

 

Financiën en beheer 

Het lerarentekort neemt toe, o.a. ten gevolge van hoge werkdruk en achterblijvende beloning. Dit is ook 

bij ons voorwerp van zorg en onderwerp van gesprek geweest. Voor de aanpak van beide problemen 

is een eerste stap gezet, die tot uitdrukking komt in verhoging van de rijksbijdrage voor salarissen en 

extra werkdrukmiddelen. Het positieve resultaat is minder groot uitgevallen dan begroot. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door “incidentele” extra uitgaven, die verband houden met een onvrijwillig 

vertrek en de kosten samenhangend met werving van de nieuwe directeur. De vooruitzichten laten 

vooralsnog een stabilisering van inkomsten en uitgaven zien. 
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Personeel en organisatie 

In de periode van afwezigheid van de directeur heeft het team een hoge mate van zelfstandigheid laten 

zien. Ook bij werving en selectie hebben teamleden een waardevolle inbreng gehad. Aan het eind van 

het schooljaar is er sprake geweest van een aantal ‘transfers’. De schoolleiding is erin geslaagd de 

vacatures tijdig te vervullen. Dat is in deze arbeidsmarkt geen sinecure. Het lijkt erop dat de 

Comeniusschool redelijk aantrekkelijk is voor wie op zoek is naar een baan in het primair onderwijs in 

onze regio. 

Op verzoek van het toezichthoudend bestuur heeft directeur Hanneke Vermunt een plan gepresenteerd 

voor haar eerste ‘honderd dagen’ op school: vooral kennismaken met kinderen en collega’s, groepen 

ouders en leden van het toezichthoudend bestuur en ‘externe contacten’. We hebben inmiddels in 

december kennis kunnen nemen van haar bevindingen en zien haar vervolgstappen met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Huisvesting en materiële zaken 

In 2018 hebben de geplande investeringen en het reguliere onderhoud hun beslag gekregen zonder 

opvallende zaken, die om extra aandacht van het interne toezicht vroegen. Naar aanleiding van een 

standaard controle van de brandveiligheid, hebben we ingestemd met het besluit om eerder dan gepland 

de brandmeldingsinstallatie te vervangen. 

 

Identiteit en communicatie 

Bij bepalen van het profiel voor de directeur is nadrukkelijk aandacht besteed aan zowel de bijzondere 

band van de Comeniusschool met de EBG, als het streven om verdere stappen te zetten met “the leader 

in me”. De directeur/uitvoerend bestuurder ontwikkelt daartoe plannen ter uitwerking in 2019 en 

volgende jaren. 
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Bijlage I : Onderwijs als onderdeel van het schoolplan 
 
Het onderstaande is opgenomen in het inhoudelijk jaarplan 2017-2018 m.b.t onderwijs:  
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

 

Onderwijs en pedagogisch klimaat 
 

Leerkrachten zien 
het gedrag en de 
resultaten van 
leerlingen als 
feedback op hun 
eigen handelen. 
Zij zijn zich bewust 
van de relatie 
tussen hun eigen 
handelen en de 
resultaten van de 
leerlingen op alle 
gebieden. 

Tijdens 
studie(mid)dagen 
werken de leerkrachten 
aan het verbinden van 
de opbrengsten van de 
afgelopen jaren met 
het pedagogisch- 
didactisch handelen in 
de groepen. 

Leerkrachten reflecteren 
zelf en met collega’s op 
hun eigen handelen 
a.d.h.v. gedrag en 
resultaten van leerlingen 
en ontwikkelen n.a.v. de 
reflecties ander 
leerkrachtgedrag. 
Leerkrachten bespreken 
dit samen. 

Twee begeleide 
studiedagen op 27-08-
2018 en 07-01-2019. 
Begeleiding door bureau 
Mind en CPS vanuit twee 
disciplines om de 
verbinding tussen de 
principes van TLiM en het 
handelen van de 
leerkrachten te borgen. 

Leerkrachten zijn 
eigenaar van de 
inhoud van de 
studiedagen. 

Een stuurgroep van 
vier representanten uit 
het team, bereidt de 
studiedagen voor met 
mw. Minderhout en 
mw. Arink. 

De studiedagen sluiten 
nauw aan bij de 
ontwikkelingsbehoefte 
van het team als geheel 
en de individuele 
teamleden. 

Het team en de 
individuele leden geven in 
de evaluaties aan dat de 
inhoud nauw aansloot bij 
de 
ontwikkelingsbehoeften. 

De principes van 
The Leader in Me 
zijn volledig 
geïmplementeerd in 
het handelen van de 
leerkrachten en zijn 
duidelijk zichtbaar 
voor ouders. 

Het Lighthouseteam is 
eigenaar van het 
implementatieproces 
en geeft daar sturing 
aan. Tijdens de drie 
studiedagen wordt 
deze werkwijze verder 
ontwikkeld. 
Het Lighthouseteam 
inspireert het team, 
“houdt TLiM warm”. 

Er is verbinding tussen 
TLiM en het handelen 
van de leerkrachten op 
elk moment van het 
onderwijsproces. Dit is 
zichtbaar en/of 
merkbaar voor de 
ouders. 

Leerkrachten verbinden 
beleid en theorie aan het 
pedagogisch didactisch 
handelen met de 
leerlingen. 

Evaluatie 2017-2018 
● De doelen van het schooljaar 2017-2018 zijn gedeeltelijk behaald. De trajecten worden in 2018-

2019 voortgezet. 
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Onderwijsinhoud 
 

Plan 
Wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en 

borgen 

Het onderwijs is 
beschreven in het 
strategisch schoolplan 
2015-2019. 
Voor elk schooljaar is een 
inhoudelijk jaarplan 
opgesteld. 

Alle vakgebieden 
worden geëvalueerd. 
Deze evaluatie leidt tot 
de ontwikkelpunten. 

Het schoolplan 
beschrijft de gewenste, 
werkelijke situatie. 

Evaluaties en 
besprekingen in de 
bouwen en in het 
team. 
Vaststelling door 
het team half mei 
2019. 

De interne begeleiding sluit 
goed aan bij de 
ondersteuningsbehoeften 
van leerkrachten en 
leerlingen en wordt 
planmatig ingezet. 
Alle leerling dossiers zijn 
compleet en op orde. 

De IB-ers leggen 
flitsbezoeken af en 
intensiveren het 
contact met de 
leerkrachten. 
Zij kijken mee in 
ParnasSys en spreken 
leerkrachten aan op 
het zorgvuldig en actief 
beheer van het 
leerlingvolgsysteem. 

Ouders zien dat het 
dossier van hun kind in 
ParnasSys 
overeenkomt met 
datgene wat in de 
oudergesprekken met 
hen is besproken. 
Het ouderportaal voor 
de notities en methode 
gebonden toetsen 
wordt elk jaar 
toegankelijk na een 
schooljaar. 

De IB-ers 
begeleiden de 
leerkrachten. Zij 
kunnen voor vragen 
of eigen begeleiding 
een beroep doen op 
een externe 
begeleider. 

Leerlingen waarbij ernstige 
enkelvoudige dyslexie is 
geconstateerd, worden één 
keer per week door een 
externe en één keer per 
week door een teamlid 
begeleid. 

Ten laste van de 
werkdrukmiddelen is 
een teamlid 
aangetrokken die voor 
wtf 0,3 leerlingen met 
EED begeleidt. 

Alle leerlingen die zijn 
gediagnosticeerd met 
EED worden door de 
school één keer per 
week begeleid. 

De begeleiding van 
EED leerlingen 
wordt door de IB-
ers gecoördineerd 
en geanalyseerd. 
Met de externe 
begeleiding wordt 
overlegd. 

In alle groepen worden 
kwalitatief goede lessen 
verzorgd in de Engelse taal. 

Een werkgroep 
bestaande uit 
leerkrachten van 
onder-, midden-, en 
bovenbouw evalueert 
het vakgebied Engels 
en doet voorstellen om 
de kwaliteit van dit vak 
te verbeteren. 

Alle leerlingen 
beheersen de doelen. 

In overleggen staat 
dit onderwerp 
regelmatig op de 
agenda. 
Leerkrachten 
verzorgen 
systematisch de 
lessen en 
stimuleren de 
leerlingen 
Engelstalige boeken 
te lezen. 
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Het rekenonderwijs levert 
resultaten die van de 
schoolpopulatie van de 
Comeniusschool mogen 
worden verwacht. 

De rekenmethode 
wordt door een 
werkgroep i.s.m. de IB-
ers geëvalueerd. 
Onderzocht wordt 
welke preventieve en 
aanvullende 
materialen kunnen 
worden aangeschaft 
en er wordt 
methodeonderzoek 
gedaan.  

Er wordt gewerkt met 
een 
voorschotbenadering 
op het vakgebied 
rekenen. Er zijn 
voldoende en 
relevante materialen 
aanwezig. Er wordt 
aan het team een 
methodevoorstel 
gepresenteerd. 

Een werkgroep 
evalueert via de 
bouwen en d.m.v. 
resultatenanalyse 
de rekenmethode 
en doet voorstellen 
voor de aanschaf 
van materialen en 
een nieuwe 
rekenmethode. 

Evaluatie 2017-2018: 
● Het vakgebied topografie wordt op de juiste manier naar tevredenheid aangeboden. 
● De intern begeleiders hebben een nieuw ondersteuningsplan geschreven voor 2018-2022. 
 

Culturele vorming en bewegingsonderwijs 
 

Plan 
Wat willen we bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en 

borgen 

De school beschikt over 
een beleidsplan beeldende 
vorming en voor alle 
groepen zijn werkplannen 
opgesteld. Per leerjaar is 
vastgesteld welke 
vaardigheden beheerst 
moeten worden en welke 
materialen daarbij worden 
gebruikt. Per groep is een 
bak samengesteld. 

De coördinator 
beeldende vorming 
bereidt het beleidsplan 
en de werkplannen 
voor, beschrijft de 
doelen en de 
specifieke 
vaardigheden per 
leerjaar. 
De coördinator draagt 
er zorg voor dat iedere 
groep beschikt over de 
juiste materialen. 

In alle groepen worden 
lessen beeldende 
vorming gegeven 
conform de 
werkplannen en de 
gestelde doelen. 

Het niveau van 
beeldende vorming 
is goed. Leerlingen 
beheersen de 
aangeboden 
technieken en 
vaardigheden en 
kunnen de 
materialen goed 
verwerken. Zij 
kunnen zich goed 
uitdrukken in beeld 
zowel in het platte 
vlak als ruimtelijk. 

Expressie carrousel. Leerkrachten geven 
les in elkaars groepen. 

De kwaliteiten van 
teamleden worden 
optimaal benut. 

De expressielessen 
staan op een hoger 
plan. 

Het bewegingsonderwijs 
verloopt planmatig. 
Het aantal uren uitgebreid 
t.l.v. de werkdrukmiddelen. 
Voor de groepen 3 t/m 8 
worden twee lessen per 
week en voor de groepen 1-
2 wordt één les per week 
verzorgd. 

De vakleerkracht 
monitort de kwaliteit 
van de lessen 
bewegingsonderwijs in 
alle leerjaren. 
De vakleerkracht 
observeert lessen en 
bespreekt deze 
observaties. 

De leerkrachten 
bespreken met de 
vakleerkracht het 
gedrag, de motivatie, 
de inzet en de 
resultaten van de 
leerlingen en de groep 
als geheel. 

Alle leerlingen 
beheersen de 
aangeboden 
vaardigheden en 
spelen. 

De school doet mee aan 
sporttoernooien. 

De vakleerkracht 
onderhoudt externe 
contacten m.b.t. 
bewegingsonderwijs. 

De school schrijft in op 
alle toernooien mits 
minimaal een team 
gevormd kan worden 
en er ouders 
beschikbaar zijn om te 
coachen. 

De school neemt 
actief deel aan 
sportactiviteiten. 

Evaluatie 2017-2018: 
● De doelen zijn behaald. 
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Het jonge kind 
 

Plan 
Wat willen we 

bereiken 

Do 
Activiteiten 

Check 
Meten en evalueren 

Act 
Verbeteren en borgen 

Er wordt leerling 
gericht gewerkt in de 
onderbouwgroepen. 
Er is een beredeneerd 
aanbod. 
Leerkrachten kunnen 
motiveren waarom ze 
doen wat ze doen. 

De methode 
Schatkist wordt 
gebruikt als 
hulpmiddel, als bron. 
Alle doelen worden 
verwerkt in het 
thematisch werken. 

Kinderen krijgen datgene 
aangeboden wat ze nodig 
hebben. Het onderwijs 
wordt beter afgestemd op 
de verschillende 
ontwikkelingsbehoeften. 

In de onderbouw wordt 
ontwikkelingsgericht 
gewerkt. 

Door middel van Kijk 
en het Cito 
leerlingvolgsysteem 
wordt de ontwikkeling 
van elke leerling 
gemonitord. 

Er wordt 
geëvalueerd en 
bijgesteld tijdens het 
schooljaar. 
Er wordt 
voortdurend gewerkt 
aan de doorgaande 
ontwikkelingslijn. 

De resultaten van elke 
leerling op elk 
ontwikkelingsgebied zijn 
zorgvuldig vastgelegd. 

Tijdens de 
bouwvergaderingen 
worden deze 
onderwerpen 
voortdurend aan de 
orde gesteld. 

Er is voor wtf 0,3 een 
klassen assistent 
beschikbaar ten laste 
van de 
werkdrukmiddelen. 

De leerkrachten 
stellen een profiel op 
en doelen waaraan 
de klassen assistent 
moet voldoen. 

De werkdruk in de 
onderbouw wordt 
merkbaar verlaagd door 
de inzet van een klassen 
assistent. 

De klassen assistent 
wordt aangestuurd 
door de 
bouwcoördinator.  

Evaluatie 2017-2018: 

● Alle doelen zijn gehaald. 
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Bijlage II : Prestatiebox PO 
 
Verantwoording van de middelen uit de Prestatiebox 
Over de besteding van de middelen uit de Prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks verantwoording 
af volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van bijzondere 
bekostiging en niet van een subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten. 
 
Bedrag per leerling en een bedrag per school 
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.  
 
Inzet middelen 
De Vereniging Scholen der EBG heeft de middelen van de Prestatiebox ingezet op de doelstellingen 
die de Prestatiebox beoogt. De Comeniusschool is mede door de Prestatiebox beter in staat om haar 
ambities waar te maken.  
 
Opbrengst gericht werken 
In het inhoudelijk jaarplan en in de schoolgids staat vermeld welke acties er plaatsvonden in 2018.. 
 
 
Professionalisering van leraren en schoolleiders 
In 2018 is het team van de Comeniusschool geschoold door externe deskundigen. In het jaarplan kunt 
u dit teruglezen. Het betreft onder andere de begeleiding van de studiedagen en de SVIB begeleiding 
die iedere leerkracht heeft gehad. De directeur maakt deel uit van een netwerk dat eenmaal per jaar 
een Scholingsdag en eenmaal per jaar een Scholings tweedaagse organiseert rond een actueel thema. 
De nieuwe directeur (per 1/9/2018) maakt onderdeel uit van een eenpittersnetwerk.  
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Bijlage III : Passend Onderwijs  
 
 
Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging, een bedrag voor Passend 
Onderwijs via de het samenwerkingsverband. Het gaat om de bekostiging voor LGF leerlingen en lichte 
en zware ondersteuning. Deze bekostiging is bedoeld voor begeleiding van leerlingen en voor inrichting 
en coördinatie van passend onderwijs.  
 
Externe hulp bekostigd door de gemeente 
Wij hebben 1 leerling waarvan de therapie bij een kindercoach via het centrum jeugd & gezin (CJG) 
door de gemeente wordt bekostigd. Moeder en leerling hebben daarnaast hulp van het CJG, ook dit 
wordt door het CJG bekostigd. 
Ook hebben wij 4 leerlingen die integratieve kindertherapie volgen. Deze kosten worden vergoed door 
de gemeente.  
 
Leerlingen met (ernstige) dyslexie 
Op de Comeniusschool hebben wij 11 leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Er worden 5 
leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) 1 x per week 45 minuten begeleid door een extern 
deskundige van Opdidakt in het kader van de Dyslexiebegeleiding. De andere 6 leerlingen met ernstige, 
enkelvoudige dyslexie hebben deze begeleiding al afgerond. De begeleiding wordt bekostigd door de 
gemeente. Naast de begeleiding van een extern deskundige van Opdidakt krijgen deze leerlingen ook 
1x per week 25 minuten hulp van een leerkrachtassistent van de Comenius.  
Zes leerlingen volgen hetzelfde traject, maar dan particulier. Deze trajecten worden bekostigd door de 
ouders zelf. Zij krijgen een half uur begeleiding per week van de extern deskundige en 25 minuten per 
week van de leerkrachtassistent.  
Andere leerlingen met dyslexie krijgen in de groep extra aandacht en begeleiding van de 
groepsleerkrachten. De IB-er bespreekt met de leerkrachten hoe de begeleiding vorm kan krijgen in de 
groep. De IB-ers bespreken met de groepsleerkrachten in de groepsbesprekingen hoe er extra aandacht 
in de lessen kan zijn voor de spelling aan de Intensiefgroep (de groep leerlingen die meer instructie 
nodig heeft en laag scoort op zowel de CITO toetsen als op de methode gebonden toetsen). Tevens 
ondersteunen de IB-ers de leerkrachten bij het maken van handelingsplannen op individueel en op 
groepsniveau.  
In de groep geven leerkrachten aan leerlingen met dyslexie een leesmaatje; dat werkt voor veel 
leerlingen fijn. Het betreft hier vooral het maken van oefeningen in de werkboeken van de zaakvakken. 
Bij de taalopdrachten is de extra instructie die leerkrachten geven vaak voldoende helpend. 
Leerkrachten laten zinnen oplezen in de groep, waardoor het daarna zelf lezen makkelijker is. Er zijn 6 
leerlingen met dyslexie die hulp krijgen van een remedial teacher. Dit is ongeveer 30 minuten per week.  
In het kader van de vroegtijdige signalering van leerlingen met een risico op dyslexie heeft de school in 
2017 het leesinterventieprogramma BOUW! aangeschaft. Met dit programma voldoen wij aan de eisen 
om hulp te bieden op de zorgniveaus 2 en 3. De IB-ers dragen zorg voor dit traject: zij coördineren dit, 
nemen de tussentijdse toetsen af en geven voorlichting aan de tutoren en de ouders betreffende de 
begeleiding aan deze leerlingen. In 2018 zijn er 34 nieuwe leerlingen gestart met Bouw! gestart.  
 
Leerlingen met een zwakke schrijfmotoriek 
Er zijn 2 leerlingen buiten de groep extra begeleid met het goed leren schrijven van letters en woorden. 
Deze begeleiding werd gegeven door de onderwijsassistente; dit is haar specialisatie.  
 
Leerlingen met een eigen leerlijn 
Vier leerlingen volgen een eigen leerlijn voor Rekenen-Wiskunde. 1 van deze leerlingen krijgt 4x per 
week 30 minuten instructie van de onderwijsassistente; de assistente wordt begeleid door de IB-er. 
Twee andere leerlingen krijgen elk 2x per week 30 minuten instructie van hun eigen leerkracht. Deze 
leerkracht is tot en met half januari 2019 op maandag en dinsdag ambulant vanwege een LIO-stagiaire. 
De vierde leerling krijgt 2x per week instructie van de onderwijsassistente en iedere woensdag van de 
eigen leerkracht.   
 
Leerlingen die een rijker aanbod nodig hebben 
Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er op school specifiek materiaal zoals Levelwerk 
aangeschaft. Sinds dit schooljaar is er een leerkracht een dag vrijgemaakt (werkdrukgelden) om het 
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Levelwerk te begeleiden. Dit is voor de leerlingen van MB en BB. Daarnaast is er voor de hoogbegaafde 
leerlingen de mogelijkheid om de Plusklas te volgen voor een dagdeel per week. De Plusklas wordt 
gedeeltelijk door de ouders bekostigd en door de school georganiseerd.  
De instructie aan de plusgroep (leerlingen die een rijker aanbod nodig hebben) is verbeterd doordat de 
leerkrachten deze groep leerlingen kortere instructie aanbieden. 
 
Gedrag 
In elke groep zitten wel één of meer leerlingen met ADHD, ADD of ASS. Deze leerlingen worden op 
school begeleid door de groepsleerkracht met ondersteuning van de IB-er. In de groepsbespreking en 
in de leerlingbespreking komen deze leerlingen regelmatig aan de orde. De IB-er draagt informatie aan, 
er wordt een handelingsplan opgesteld en er worden observaties gedaan en besproken. Evaluatie is 
hierbij een belangrijk onderdeel. 
Bij sommige leerlingen is begeleiding van het SOT aangevraagd via het Groeidocument. De IB-er heeft 
hierbij een duidelijke rol. 
Bij sommige leerlingen is het nodig om een OPP (ontwikkelingsperspectief) op te stellen omdat de 
leervorderingen niet overeenkomstig de mogelijkheden van de leerling zijn, of omdat de leerling op 
sommige gebieden een eigen leerlijn gaat volgen. Het perspectief waarin gewerkt wordt met de leerling 
wordt zodoende duidelijk voor de leerkrachten, voor de ouders en voor de leerling zelf. Met elkaar wordt 
gericht gewerkt aan de voor deze leerlingen gestelde doelen. 
Leerlingen met concentratie of werkhoudingsproblemen worden in het licht van het handelingsgerichte 
denkkader besproken. Het kan zijn dat de leerling een ander onderwijsaanbod nodig heeft, andere 
aansturing, een andere omgeving of een andere begeleiding. De IB-er heeft hierin een taak als 
gesprekspartner van de leerkracht en als aandrager van informatie en handelingssuggesties. De IB-er 
observeert en bespreekt de observatie met de leerkracht.  
De school heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om een veilig pedagogisch klimaat te creëren. De 
school heeft hierbij begeleiding van extern deskundigen. De begeleiding heeft geleid tot het gewenste 
resultaat, mede dankzij de inzet van de leerkrachten om het geleerde in praktijk te brengen. Het is de 
taak van de IB-ers om het geleerde te blijven activeren en ernaar te vragen. Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt, er is een gedragsmatrix en er zijn gedragslijnen door de school opgesteld, waardoor een 
aantal gedragsproblemen voorkomen kan worden. De school onderwijst goed gedrag en reageert op 
de leerlingen vanuit een positieve grondhouding. Ook is meer spelmateriaal aangeschaft voor het 
buitenspelen en wordt het materiaal op orde gehouden.  
De school is gestart met het traject The Leader in Me, waarin de leerlingen de 7 gewoonten van het 
gedachtegoed van Steven Covey wordt aangeleerd. De leerkrachten spreken in deze taal om gedrag 
aan de orde te stellen en ook de kinderen leren om te spreken in deze taal. Daardoor ontstaat een 
doorgaande lijn in de school voor wat betreft omgaan met gedrag.  
 
 
Ondersteuningsplan en -profiel 

De ondersteuningsstructuur van de school is beschreven in het ondersteuningsplan en -profiel. Deze 
plannen zijn te vinden op de website van de Comeniusschool. Het werken met groepsplannen is verder 
ingevoerd. De IB-ers ondersteunen de leerkrachten bij het schrijven van groepsplannen en het 
evalueren hiervan. Er wordt meer ingezet op preventieve interventies en de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. De IB-ers leggen flitsbezoeken af in de klassen. Aspecten die zij hierbij signaleren, worden 
meegenomen in de groeps- en leerlingbesprekingen. Ook is eind van 2018 het programma Leeruniek 
aangeschaft. Dit is een programma waar de resultaten worden geanalyseerd en wat als ondersteuning 
dient om nog beter af te stemmen op de groepen en individuele leerlingen. 
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Bijlage IV : Jaarverslag MR  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Comeniusschool over het kalenderjaar 2018.  
 
Samenstelling 
 
De MR van de Comeniusschool kende eind 2018 de volgende samenstelling: 
 
Leerkrachtengeleding:  Marja Beemer       
                Carla van der Meer 

 Linda Roelofsen  
    Eline Oprel 
 
Oudergeleding:   Alied Nijdam   
    Doortje Cuijpers 
    Esther Brons 
    Erik aan de Stegge 
 
Voorzitter: Vanaf augustus 2018 is Erik aan de Stegge voorzitter van de MR.  
 
Secretaris/notulist: Er is besloten om een rooster te maken waarbij er afwisselend door de MR-leden 
wordt genotuleerd.   
 
Mevrouw Aafke Veer (directeur) was als contactpersoon namens het Bestuur bij de vergaderingen 
aanwezig gedurende het schooljaar 2017/2018. Vanaf augustus 2018 was mevrouw Hanneke Vermunt 
(directeur) hierbij aanwezig.  
 
Wisselingen samenstelling MR 
Voor de zomervakantie 2018 heeft de MR afscheid genomen van 4 MR leden. Bij de personeelsgeleding 
is Berthilde Polman afgetreden. Zij is vervangen door Eline Oprel en Marylse Witke is vervangen door 
Marja Beemer. Ook hebben we binnen de oudergeleding afscheid genomen van Sharon Peters en 
Menno Smidts. Zij zijn vervangen door Alied Nijdam en Esther Brons. 
 
Bestuur 

● Er is dit jaar in april wederom een strategische avond geweest waarbij het team, de directie, 
MR, het bestuur en de Oudstenraad betrokken waren.  

● Vacature Bestuur (portefeuille Identiteit) is nog niet vervuld. 
 
Thema-avond voor ouders 
Op 13 maart 2018 organiseerde de MR een thema-avond voor ouders met als thema ‘hokjesdenken’.    
 
Vergaderingen 
In 2018 kwam de MR 7 keer bij elkaar:  
05-02-2018  
09-03-2018 
14-05-2018 
26-06-2018 ( MR+bestuur+directie)  
17-09-2018 
08-10-2018 
12-12-2018 (MR+ bestuur + directie)  
 
De onderwerpen zijn gedocumenteerd.  Inclusief de onderwerpen  waarin een besluit-instemming of 
adviesaanvraag voor nodig was.  
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Besluit  (B) - Instemmings (I) - adviesaanvragen (A) in 2018   
 

Datum Besluit - Instemming- Advies 
 

Februari Vakantierooster, urenberekening en schooltijden 2018-2019 (B) 
Begroting (A -  directie) 
Rapportage leerlingen enquêtes (ter info directie) 
Stand van zaken vrijwillige ouderbijdrage ( ter info directie) 
Vervangingsbeleid/PIO/˜Transvita (ter info directie)  
Ouderavond, 13 maart (overleg door MR) 
Opvolging directeur (overleg door MR)  

Maart Werving en Selectie stand van zaken BAC (MR) 
PO in Actie - stand van zaken/staking (directie) 
Herbesteding arbeidsvoorwaardengelden (ter info directie) 
Werkdruk-gelden (ter info directie) 
MARAP/jaarrekening/bestuursverslag ( I PMR) 

Mei Jaarplan (B) 
Privacy beleid/Wet op de AVG (I) 
Bestuurlijk toetsingskader (ter info directie) 
Rapportage directeur (wijzigingen jaarverslag) 
Resultaten analyse (ter info directie) 
Werkdruk-middelen(gelden) (I PMR) 
Scholingsbeleid (I PMR) 
Herbesteding stakingsgelden (I PMR) 
Ouderraad (ter info directie) 
Vacatures MR (PMR + OMR) en leerkrachten -stand van zaken- 
(directie) 
Conceptverslag gezamenlijke vergadering (ter info directie) 
-wordt pas vastgesteld op dinsdag 26 jun (B)  

Juni  Protocol oudercommunicatie (I) 
Schoolgids 2018-2019 (B) 
Inhoudelijk jaarplan (B) 
Tevredenheidsonderzoek uitkomsten (ter info directie) 
Terugblik op het afgelopen schooljaar en blik op toekomst 
van de Comeniusschool met komst van nieuwe directer 

September Voorstellen  
3. Overdracht vorige MR 
4. Vaststellen rollen MR leden en directie (in ieder geval een 
voorzitter en notulist)  
5. Vergaderschema en inhoudelijke onderwerpen agenderen (voor 
zover mogelijk) 

Oktober Herbesteding stakingsgelden (I) 
verkeerssituatie rondom school (A) 
aanwezigheid directie bij MR vergaderingen (I) 
MR-cursus (I) 
fotoshoot van de MR  

December planning onderwerpen 2018-2019 
Governance model (ter info voorzitter bestuur) 
Aannamebeleid (ter info directie + meningvormend) 

 
Thema  
Het jaarthema voor 2018-2019  is “Met plezier een stap verder op de doorgaande lijn”.  
 
Zeist, januari 2019  
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Bijlage V : Jaarrekening  



Vereniging Scholen der 

Evangelische 

Broedergemeente

Financieel jaarverslag 2018

18-4-2019
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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 2018 2017

Rentabiliteit 1% 4%

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 2,69                2,67        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

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

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan 

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 1 74,5% 73,9%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 82,9% 83,2%

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 9,3% 9,0%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / 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) 364 373

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 21,41               19,45       

Personeelskosten per FTE 73.459             71.226    

29577 Jaarrekening 2018 Pagina: 60



A.1.1 Balans per 31 december 2018

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 508.486           514.763              

Totaal vaste activa 508.486          514.763              

1.5 Vorderingen 100.411           102.594              

1.7 Liquide middelen 332.835           316.070              

Totaal vlottende activa 433.246          418.664              

Totaal activa 941.731         933.427             

31 december 2018 31 december 2017
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 701.504           690.262              

2.2 Voorzieningen 79.173             86.566                

2.4 Kortlopende schulden 161.054           156.599              

Totaal passiva 941.731         933.427             

31 december 2018 31 december 2017
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 1.958.288       1.830.402          1.822.076       

3.2 Overige overheidsbijdragen 16.410           16.500              16.229           

3.5 Overige baten 94.091           81.165              110.664          

Totaal baten 2.068.790       1.928.067          1.948.969       

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 1.572.677       1.423.989          1.423.169       

4.2 Afschrijvingen 78.616           81.045              76.330           

4.3 Huisvestingslasten 153.183          153.600             146.696          

4.4 Overige lasten 253.072          242.460             219.017          

Totaal lasten 2.057.547       1.901.094          1.865.212       

Saldo baten en lasten 11.243           26.974              83.757           

5 Financiële baten en lasten -                    3.200                862                

Netto resultaat 11.243           30.174               84.619           
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 11.243          83.757          

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 78.616          76.330          

- Mutaties voorzieningen 7.393-           161.234-        

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 2.183           16.698-          

- Kortlopende schulden 4.455           5.981           

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 89.103          11.864-          

Ontvangen interest -                  862              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 89.103          11.002-               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 72.338-          77.801-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 72.338-          77.801-               

Mutatie liquide middelen 16.765          88.803-               

Beginstand liquide middelen 316.070        404.873        

Mutatie liquide middelen 16.765          88.803-          

Eindstand liquide middelen 332.835        316.070             
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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. 

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

waarde.

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 activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

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

   -ICT 10% en 25% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11% van de aanschafwaarde

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.
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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.

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 jaren. 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.

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 103,8% (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.
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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 2018

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2018

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2017

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2017

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2018

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde per 

31 december 

2018

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 83.999       4.781-         79.219       -                  -                  4.200-        -                   83.999       8.981-         75.019         

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 789.928      452.792-      337.136     72.338         0                 54.841-      0-                   862.266     507.633-      354.633       

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 249.040      150.632-      98.408       -                  0                 19.574-      0-                   249.040     170.207-      78.834         

Materiële 

vaste activa 1.122.968   608.205-      514.763     72.338         0                 78.616-      0-                   1.195.306  686.820-      508.486       

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris 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 611              -                    

1.5.2 Vorderingen OCW 91.210         93.870           

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden 

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 7.336           -                    

     Overige overlopende activa 1.125          3.795             

     Vervangingsfonds 129             4.928             

1.5.8 Overlopende activa 1.254           8.724             

Totaal Vorderingen 100.411       102.594         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 332.835       316.070         

332.835       316.070         

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde per 

31 december 

2018

2.1.1 Algemene reserve 618.540        20.663         -                  639.204         

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 71.722          9.421-           -                  62.301           

690.262        11.242         -                  701.504         

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

Mutaties 2018

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2018

Boekwaarde 

per 31 

december 2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 2018

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 13.948         450              4.349-           -                  10.049         -                    10.049          

Jubilea 13.948        450              4.349-           -                 10.049        -                   10.049          

2.2.3 Overige 

voorzieningen

72.618         41.200          44.694-          -                  69.124         8.597             60.527          

Onderhoud 72.618        41.200         44.694-         -                 69.124        8.597             60.527          

86.566         41.650          49.043-          -                  79.173         8.597             70.576          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 34.508         22.585           

2.4.7.1      Loonheffing 53.337        56.051           

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 9.150          7.125             

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 62.487         63.176           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 16.125         17.877           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 449              9.187             

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 46.456        43.774           

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 1.030          0                   

2.4.10 Totaal overlopende passiva 47.485         43.774           

Totaal kortlopende schulden 161.054       156.599         

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2018 31 december 2017
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

Er is een energiecontract afgesloten met Eneco Zakelijk B.V. voor circa € 16.200 per jaar met 

een looptijdtijd tot 1 januari 2021.

Ook loopt er nog een energiecontract voor circa € 7.100 op jaarbasis bij de Vrije Energie Producent B.V.

t/m 2020.

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 2018

-                   -            

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 (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

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 (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

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 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.811.682        1.687.147     1.684.048       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 67.217             63.061          63.891            

Totaal rijksbijdragen via OCW 1.878.900        1.750.207     1.747.939       

3.1.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 79.389             80.195          74.137            

Totaal rijksbijdragen 1.958.288        1.830.402     1.822.076       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 16.410             16.500          16.229            

16.410             16.500          16.229            

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.5.1 Verhuur 9.999               10.000          11.812            

3.5.5 Ouderbijdragen 56.284             54.165          55.187            

3.5.6 Overig 27.809             17.000          43.664            

94.091             81.165          110.664          
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.115.415        1.064.464     1.029.559      

4.1.1.2 Sociale lasten 261.148           249.219        220.239         

4.1.1.3 Pensioenlasten 146.498           139.806        142.644         

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 1.523.061        1.453.489     1.392.442       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 450                 3.000           6.165             

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 5.934              -                  -                    

4.1.2.3      Overig 43.164             28.333         53.432           

4.1.2.4      Scholing/opleiding 59.642             40.000         32.190           

4.1.2 Overige personele lasten 109.190           71.333          91.787            

4.1.3 Af: Uitkeringen 59.574-             100.834-        61.060-            

1.572.677        1.423.989     1.423.169       

Realisatie Realisatie

2018 2017

21 19

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.2.2.1 Gebouwen 4.200               4.339            4.122              

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 54.841             56.151          49.976            

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 19.574             20.555          22.232            

78.616             81.045          76.330            

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.3.3 Onderhoud 13.853             15.000          7.665              

4.3.4 Water en energie 24.976             27.100          27.645            

4.3.5 Schoonmaakkosten 63.333             58.800          58.910            

4.3.6 Heffingen 2.257               2.700            2.523              

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 41.200             41.200          41.200            

4.3.8 Overige huisvestingslasten 7.564               8.800            8.752              

153.183           153.600        146.696          

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 90.246             81.200          72.600            

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 2.925              2.500           454                

     4.4.2.2      Leermiddelen 74.081             74.300         76.814           

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 77.006             76.800          77.268            

4.4.4 Overig 85.821             84.460          69.150            

253.072           242.460        219.017          

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 2.511               2.420              

Accountantslasten 2.511               2.420              

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

2018 2018 2017

5.1 Rentebaten -                      3.200            862                

-                      3.200            862                
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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

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam
J.A.C.A. Vermunt A. Veer

Functiegegevens Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/8-31/12 1/1-31/7

Omvang dienstverband in FTE 1 1

Dienstbetrekking j/n ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 24.890 46.252

Beloningen betaalbaar op termijn    4.090 7.464

Subtotaal      28.980 53.716

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                           46.529                     64.471 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0

Totaal bezoldiging      28.980 53.716

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2017 in FTE 1

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 73.791

Beloningen betaalbaar op termijn 12.379

Subtotaal      86.170

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       107.000

Totaal bezoldiging 2017 86.170

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 111.000.

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 met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

W. de Bruin Voorzitter

D.M. Tijssen Lid

M.T.S. Griffioen Lid

P. Grootendorst Lid

Y.K.A. Birdja Lid

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

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

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

20.663€          wordt toegevoegd aan de algemene reserve

9.421-€            wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- J.A.C.A. Vermunt

Toezichthouder:

- W. de Bruin

- D.M. Tijssen

- M.T.S. Griffioen

- P. Grootendorst

- Y.K.A. Birdja

- K. Dekker
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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 28

Postadres Postadres 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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Overige gegevens

Controleverklaring
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