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WOORD VOORAF
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Ds. Koelmanschool te Gorinchem die uitgaat van de
‘Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag’ te
Gorinchem.
Het verslag is primair bedoeld voor de leden van de schoolvereniging, de ouders/verzorgers van onze
kinderen, de MR, het personeel van de school en de onderwijsinspectie.
Middels dit verslag leggen het bestuur en de directie verantwoording af van het gevoerde beleid en de
behaalde resultaten. Daarnaast wordt u op de hoogte gesteld van hetgeen zich heeft voorgedaan in
het kalenderjaar 2018.
Achtereenvolgens treft u het verslag aan van de directie, de secretaris, de penningmeester en de
toezichthouders.
We hopen dat dit verslag leesbaar, duidelijk en compleet is. Indien er volgens u relevante zaken
ontbreken of u zinvolle suggesties heeft, laat het ons dan weten. Wij staan open voor verbetering en
stellen het op prijs wanneer u met ons meedenkt.

Bestuur Ds. Koelmanschool
secretariaat@koelmangorinchem.nl

Naam vereniging
Bestuursnummer
Naam school
Brin nummer
Adres school
Telefoonnummer
E-mail school
Website

Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op
reformatorische grondslag te Gorinchem
50988
Ds. Koelmanschool
06NX
Tapperstraat 1
4204 TR Gorinchem
0183 621645
info@koelmangorinchem.nl
www.koelmangorinchem.nl
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JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE
1.

Algemeen

1.1
Inleiding
Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Een jaar waarin we als school veel hebben meegemaakt.
Ondanks alles mag er reden tot dankbaarheid zijn. Ook in 2018 hebben de leerkrachten iedere dag
honderden kinderen onderwijs gegeven uit Gods Woord en hebben we ze toe mogen rusten voor een
plaats in de maatschappij.
De Heere achtervolge het onderwijs met Zijn onmisbare zegen, zodat het voor tijd én eeuwigheid
vruchten mag voorbrengen!
In de directiebijdrage leggen we in hoofdlijnen verantwoording af van het gevoerde beleid op onze
school en zetten we de belangrijkste gebeurtenissen op een rij.
1.2
Grondslag
De Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid zijn de basis en leidraad voor ons
handelen. Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.
Door de zondeval is de mens onpeilbaar diep gevallen en verdient de eeuwige dood. God heeft in Zijn
onbegrijpelijke liefde Zijn eigen Zoon naar de wereld gezonden. Door de werking van de Heilige Geest
kunnen zondaren opnieuw geboren worden en tot bekering en geloof in Christus komen. Wanneer dat
gebeurt, gaat de mens weer beantwoorden aan het scheppingsdoel; God liefhebben boven alles en de
naaste als zichzelf.
Wij geloven dat God hiervoor het onderwijzend personeel kan én wil gebruiken, die de kinderen
biddend, met bewogenheid en betrokkenheid onderwijzen in deze weg der zaligheid én het
voorbereiden op een plaats in de maatschappij.
1.3
Visie en uitgangspunten
• Wij zien ieder kind als een uniek schepsel van God en heeft een unieke samenstelling van
vermogens, talenten en eigenschappen meegekregen om daarmee God te dienen, maar ook de
naaste.
• Wij zien het personeel als gezagsdrager en identificatiefiguur. De leerkracht zien we specifieker
getypeerd in de herder die beschermt, de tuinier die liefdevol zorgt, de leraar die kennis,
vaardigheden, houding en inzicht meegeeft, de gids die de leerlingen bij de hand neemt en de weg
wijst en de profeet die leerlingen onderwijst over God en de Bijbel.
• Wij zien ouders een primaire (opvoedings) verantwoordelijkheid hebben voor hun kinderen die
God aan hen heeft toevertrouwd.
• Wij willen de Ds. Koelmanschool zich zo laten ontwikkelen dat alle personeelsleden, in
samenwerking met ouders, de grondslag gestalte geven én de kinderen door goed en compleet
onderwijs voorbereiden en toerusten voor een plaats in de maatschappij, waarin ze zelfstandig en
vaak in samenwerking met anderen en andersdenkenden een taak moeten verrichten.
• Wij zien om ons heen een snel veranderende, geseculariseerde maatschappij met onchristelijke
en antichristelijke invloeden.
1.4
Doel / kernopdracht van de schoolorganisatie
Wij onderwijzen kinderen met bewogenheid en betrokkenheid in de weg der zaligheid, opdat ze God
lief zullen hebben boven alles en de naaste als zichzelf.
Wij geven de kinderen goed en compleet onderwijs, waarin ze worden toegerust voor een plaats in de
maatschappij, waarin ze zelfstandig en vaak in samenwerking met anderen en andersdenkenden een
taak moeten verrichten.
We hebben en benoemen hiervoor teamleden, die de grondslag van de school van harte
onderschrijven, deze uitdragen in leer en leven, actief bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling,
reflecteren op eigen gedrag en kennis delen met collega’s en ouders.
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Vanwege onze identiteit is de school onderscheidend van andere PO scholen in Gorinchem en de
nabije omgeving.
Onze missie is als volgt samen te vatten:
‘Christelijk onderwijs met oog en hart voor het kind’. Met het werken aan onze opdracht willen we
steeds voor ogen houden dat kinderen meer zijn dan hun hoofd. Kinderen hebben ook handen en een
hart! De slogan van onze school luidt dan ook:
Geleid door Gods Woord;
Gericht op het kind;
Gelet op ieders gaven.
1.5
Toelatingsbeleid
Als ouders hun kind(eren) op onze school willen laten inschrijven, vragen wij van hen een schriftelijke
verklaring waarin wordt aangegeven dat de grondslag en de daaruit voortvloeiende levensstijl wordt
onderschreven. Hiermee wordt verklaard dat er gehandeld zal worden conform de door het bestuur
opgestelde richtlijnen.
1.6
Schoolorganisatie
In het onderstaande organigram zijn de functies en taken weergegeven in een hiërarchische lijn.

De school wordt geleid door de directeur, die daarbij ondersteund wordt door drie
bouwcoördinatoren. Samen vormen zij het managementteam (MT).
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de betreffende bouw.
De schoolleiding zorgt ervoor dat de leraren voldoende tijd en middelen hebben om hun werk goed te
doen en dat de medewerkers zichzelf ontwikkelen.
Het MT bereidt beleid voor, dat voorgelegd wordt aan het team. Om draagvlak te creëren spreekt en
denkt het team mee over het te voeren beleid op de school.
1.7
Aantal leerlingen op 1 oktober
Onze school werd op 1 oktober 2018 bezocht door 299 leerlingen.
Het aantal leerlingen wat de Ds. Koelmanschool bezoekt is de afgelopen jaren gedaald en zal volgens
de prognose stabiliseren rond 280 à 290 leerlingen.
Veel kinderen die onze school bezoeken komen uit Gorinchem. Daarnaast komen er kinderen uit zo’n
20 plaatsen in de wijde omgeving van de school.
De ouders van kinderen die onze school bezoeken, zijn vrijwel allemaal lid van één van de
reformatorische kerken.
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aantal leerlingen per 1 oktober
360
340
320
300
280

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

260

2.

Onderwijs

2.1
(Onderwijskundige) speerpunten
Het managementteam stelt jaarlijks een onderwijskundig jaarplan op. Het jaarplan is een middel om
zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling en de voortgang van de (onderwijskundige)
speerpunten op onze school. Met onderstaande punten hebben wij ons in het verslagjaar 2018 bezig
gehouden.
•

•

•

•

•

•

•

Identiteit
In de eerste helft van 2018 heeft het team o.l.v. een docent van de Driestar nagedacht en
gesproken over hoofdstuk 1 van ‘Essenties van Christelijk leraarschap’
Tijdens de studiemiddag op de eerste schooldag heeft het team nagedacht en gesproken over
hoofdstuk 2 ‘Essenties van Christelijk leraarschap’. Een bestuurder van Berséba, heeft dit thema
met ons ingeleid.
Godsdienstonderwijs
De diverse vertelroosters van de methode ‘Hoor het Woord’ zijn gescreend op moeilijkheidsgraad
en ten behoeve van de doorgaande lijn zijn er enkele wijzigingen aangebracht.
Oriëntatie en invoering nieuwe taalmethode
We hebben ons georiënteerd op de christelijke versie van Taal Actief. Deze methode is gedegen
van kwaliteit en brengt ons taalonderwijs op een hoger plan. We besluiten om de taalmethode in
een keer in te voeren m.i.v. augustus 2018. Vanuit het team wordt een werkgroep samengesteld.
Aan hen kunnen alle vragen gesteld worden, zij evalueren het proces en leggen afspraken vast in
een borgingsdocument. Na een half jaar werken is de structuur helder voor de collega’s. De
leerlingen zijn enthousiast voor de methode. De resultaten zijn goed/uitstekend!
Oriëntatie taalmethode groep 3
De methode Taal Actief is niet beschikbaar voor groep 3. Er is een intentieverklaring ondertekend
om in te stappen in het ontwikkeltraject voor een nieuwe, identiteitsgebonden methode
Taaloceaan. De ontwikkeling van deze methode is in volle gang.
Proef praktische verkeerslessen
In februari zijn de praktische verkeerslessen gegeven. Bij de evaluatie werd geconcludeerd dat er
geen werkelijk toegevoegde waarde is, gezien de fietsvaardigheden van onze leerlingen. We
hebben besloten de lessen niet meer op één gezamenlijke schoolbrede dag te geven. De collega’s
zijn vrij om de lessen in hun eigen programma in te passen als aanvulling op de methode.
Doelgericht werken in de plusklas
De kinderen van de plusklas hebben, naast de lesdoelen, gewerkt met een persoonlijk leerdoel.
Het bleek lastig om er in de plusklas regelmatig op terug te komen, gezien de korte lestijd. Er is
besloten om te gaan werken met meer gevarieerde lesdoelen. De persoonlijke doelen worden dan
groepsgewijs meegenomen.
Mediawijsheid
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•

•
•

•
•

•

Er is gesproken over onze visie op mediawijsheid. Met behulp van diverse stellingen is er een ICTprofiel opgesteld. Als team zijn we traditioneel ingesteld. We maken gebruik van digiborden en er
is zicht op wat er om ons heen gebeurt. Aan de andere kant hechten we aan ‘papier’, diep-lezen,
aantekeningen maken en de centrale, docerende rol van de leerkracht. Vanuit Driestar Educatief
is er een methode over mediawijsheid ontwikkeld. In 2019 worden een aantal lessen uit Stapp
gegeven.
Doelgericht aanbod voor de midden- en plusgroep/planmatig werken
In februari is er een studiemiddag geweest over doelgericht en cyclisch werken en over de waarde
van de methodetoetsen en Citotoetsen. We hebben onze visie bepaald op ons onderwijs i.c.m. de
Citotoetsen. In september is er een studiemiddag geweest over planmatig werken en het werken
met groepsplannen. M.b.v. groepsplannen wordt het onderwijs geëvalueerd en gekeken waar in
een langere periode aan gewerkt moet worden. Er wordt met een helicopterview naar de
resultaten van de groep gekeken.
Scholen op de kaart vullen
De kaart van de Ds. Koelmanschool is op summiere wijze ingevuld. Alleen dat wat noodzakelijk is.
ICT-beleidsplan 2018-2023
Het hebben van een ICT-beleidsplan is niet verplicht. In de praktijk wordt er nagenoeg niets mee
gedaan. We hebben daarom besloten geen nieuw plan te schrijven. Mogelijke ontwikkelpunten
op ICT-gebied worden voortaan meegenomen in het schoolplan
Uitvoering RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
De RI&E is uitgevoerd door Arboneel. We kregen een compliment dat alles zo goed op orde is.
Ouderportaal Parnassys
Er is voorlichting gegeven over de mogelijkheden in Parnassys voor oudercontact. Voortaan
worden de nieuwsbrieven en andere mails via Parnassys naar de ouders gestuurd. Het gebruik
van het ouderportaal is geparkeerd totdat er een bredere doordenking van communicatie met
ouders is geweest.
Schoolplan 2019 – 2023
Voor het nieuw op te stellen schoolplan 2019 – 2023 is een integrale kwaliteitsmeting gedaan.
Daarnaast is er in november een studiemiddag geweest over onze visie op onderwijs.

2.2
Internationalisering onderwijs
Wij geven op onze school Engels in de groepen 1 t/m 8. De komende jaren willen we werken aan de
kwaliteit van het onderwijs. De kinderen in de plusklas krijgen de gelegenheid om een andere
vreemde taal te leren. Zij doen dit met het programma Languagenut.
Daarnaast wordt er m.n. in de bovenbouw tijdens de lessen wereldoriëntatie aandacht gegeven aan
andere culturen. Jaarlijks is er een actie voor een goed doel. Deze goede doelen gaan over projecten
in het buitenland. Voorafgaand aan de actie is er een themadag, waarin verteld wordt over o.a. de
cultuur in dat land.

2.3
Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs worden alle kinderen uit onze achterban, ook met extra of
speciale onderwijsbehoeften, op onze school aangemeld. Vervolgens dient het reguliere
basisonderwijs, onze school dus, te zorgen voor een goede en passende plaatsing.
In 2018 namen 3 leerlingen deel aan ons onderwijs, die een extra ondersteuningsarrangement kregen
toegekend vanuit ons samenwerkingsverband Berséba. Drie leerlingen kreeg extra ondersteuning in
verband met een chronische aandoening en een leerling wegens een (Z)MLK indicatie. Twee leerlingen
kregen extra ondersteuning vanuit Auris.
Er zijn dit jaar geen leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs.
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2.4
Kwaliteitszorg
Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de kwaliteit.
We hebben op basis van het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs en de missie en visie
van onze school 13 beleidsterreinen vastgesteld, die de basis vormen van ons kwaliteitszorgsysteem.
Op basis van het evaluatieplan worden de 13 beleidsterreinen periodiek geëvalueerd. Alle
personeelsleden krijgen de gelegenheid om a.d.h.v. een vragenlijst de beleidsterreinen te evalueren.
De rapportages worden in het team geëvalueerd en gerapporteerd aan het bestuur.
De verbeterpunten worden vastgelegd in het verbeterdoelendocument en zo mogelijk opgenomen in
het onderwijskundig jaarplan voor het volgende cursusjaar.
In het schooljaar 2018 is er een uitgebreide kwaliteitsmeting gedaan i.v.m. het opstellen van het
nieuwe schoolplan 2019-2023. In dit nieuwe schoolplan wordt een nieuw evaluatieplan opgesteld voor
het periodiek afnemen van de kwaliteitskaarten.

2.5
Onderwijs en opbrengsten
Cito-LVS
De scores van het Cito-leerlingvolgsysteem (LVS) zijn twee keer per jaar besproken tijdens een
kwaliteitszorgvergadering. We analyseren met elkaar de resultaten en stellen, indien nodig,
verbeterdoelen vast. Op basis van historische gegevens zijn streefdoelen opgesteld, die met het oog
op onze leerlingenpopulatie haalbaar zouden moeten zijn. Een vergelijk met deze streefdoelen is de
afgelopen twee jaar lastiger geworden. Er wordt namelijk geleidelijk een nieuwe toets serie ingevoerd
en de normeringen zijn de afgelopen jaren aangepast. Op termijn worden nieuwe streefdoelen
vastgesteld.
De verdeling van A tot en met E heeft de volgende betekenis.

Hieronder geven we een overzicht van de opbrengsten van 2017-2018. De resultaten op de Ds.
Koelmanschool liggen over het algemeen ruim boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld scoren we
4,2 op een schaal van een tot vijf. Voor begrijpend lezen, spelling en rekenen moeten nieuwe
streefdoelen opgesteld worden i.v.m. de geleidelijke invoering van nieuwe Citotoetsen.
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Cito-eindtoets
M.i.v. schooljaar 2016-2017 is de beoordeling van de Eindtoets door de inspectie gewijzigd. Door de
inspectie wordt alleen de ondergrens bepaald op grond van het percentage gewogen leerlingen.
Is de score op of boven de ondergrens dan is het voldoende, ligt de score onder de ondergrens dan is
dit onvoldoende.
Leerlingen die de inspectie buiten de eindbeoordeling laat
• Leerlingen met een ontheffingsgrond, maar dan met IQ lager dan 75.
• Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
• Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen.
• Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.
Eindopbrengst Ds. Koelmanschool
45 leerlingen hebben de Centrale Eindtoets gemaakt. Er zijn geen leerlingen buiten de berekening
gelaten. De schoolscore komt uit op 539,5.

Jaar
2015 2016
2016 2017
2017 2018

Landelijk
gemiddelde
534,5
535,1
534,9

Score
school
533,1
541,8
539,5

Ondergrens
inspectie
532,8
532,8
532,8

Verschil Entreetoets en
Eindtoets
+ 1,8
+ 3,0
+ 4,3

In de onderstaande grafiek zijn de uitstroompercentages van de achterliggende 5 jaar weergegeven.
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De opbrengsten blijven continu aandacht vragen. Directie en IB voeren twee maal per jaar analyse
gesprekken met de leerkrachten. Op basis daarvan worden acties en indien nodig verbeterplannen
uitgezet.
2.6
Audit CPS
Voor de herfstvakantie is op onze school een audit uitgevoerd door CPS Onderwijsontwikkeling en
Advies. Naast de inspectiebezoeken is het ook van belang aan zelfevaluatie te doen en externe audits
te laten uitvoeren. Er is in twee dagen een documentenanalyse uitgevoerd, er zijn 10 groepsbezoeken
afgelegd en er zijn interviews afgenomen met de directie, IB, en de rekencoördinator.
We ontvingen een rapport waar we dankbaar voor zijn!
Samenvatting van het rapport
De Ds. Koelmanschool in Gorinchem kenmerkt zich door heldere, op de identiteit gebaseerde,
onderwijskundige en pedagogische keuzes. De school is daarbij positief, consequent, analytisch en
maakt weloverwogen lange termijn keuzes. Daarmee is de school aantrekkelijk voor de doelgroep en
ze behaalt goede resultaten.
Het team is betrokken, onderzoekend, reflectief, open en kijkt naar het eigen handelen.
De kwaliteitszorg is goed op orde, de school weet waar lacunes zitten en heeft daar actie op
ondernomen of deze ingepland. Verbeteringen zitten in het aanscherpen van wat in potentie aanwezig
is (coöperatieve werkvormen en hogere orde denken) en het actualiseren m.b.v. de referentieniveaus.
2.7
Activiteiten
• 29 januari was er een informatieavond voor nieuwe ouders.
• In februari hadden we de jaarlijkse stroopwafelactie. De actie heeft € 5029,53 opgebracht. De
opbrengst was bestemd voor Stephanos. Van de opbrengst zijn 500 Bijbels gekocht.
• 20 februari was er een avond over media opvoeding. De leerlingen van groep 8 waren hierbij
samen met hun ouders aanwezig.
• 15 maart heeft een deel van de leerlingen meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Dit betreft een
reken-wiskunde wedstrijd waar jaarlijks zo’n 110.000 leerlingen aan meedoen.
• 22 maart was er een vrijwilligersavond. We hebben samen genoten van een heerlijk buffet.
• 29 maart is er in de Johanneskerk een Paasviering gehouden. De kinderen van groep 5 t/m 8
hebben hieraan meegewerkt. In de overige groepen is in de klas aan de heilsfeiten van Goede
Vrijdag en Pasen aandacht besteed.
• 7 april was er een klusjesmorgen. Veel vaders, leerlingen uit de hogere groepen en oud-leerlingen
hebben hun handen uit de mouwen gestoken.
• 26 april was de bedoeling dat we in verband met Koningsdag op het schoolplein bij de vlag
vaderlandse liederen zouden zingen. Dit is geannuleerd i.v.m. het overlijden van onze ouddirecteur.
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3.

24 mei was er een presentatiemiddag. De kinderen van alle groepen hebben laten zien wat zij
tijdens het kleine project hebben geleerd. Het thema van het project was:
10 juli hebben we met alle leerlingen het jaar afgesloten op het plein. De directeur heeft een
bijbelvertelling gehouden over Markus 2 : 1 – 12: ‘de geraakte genezen’.
11 juli is groep 8 op afscheidsreis geweest. We hebben This is Holland bezocht en zijn naar Artis
geweest. De dag is afgesloten met een etentje in een restaurant. Op 12 juli hebben deze leerlingen
in de Gomarus SG afscheid genomen.
27 augustus hebben we het jaar geopend in de Johanneskerk. De directeur heeft een
bijbelvertelling gehouden over Genesis 6 en 7: ‘en gij zult in de ark gaan’.
’s Middags heeft een bestuurder van Berséba, voor personeel en bestuur een inleiding gehouden
met als thema ‘Essenties van Christelijk leraarschap: leraar en leerling’.
10 en 18 september hebben alle leerkrachten een informatieavond verzorgd. Tijdens deze avond
werden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken in de nieuwe groep.
18 september heeft groep 8 de Prinsjesdag in Den Haag bezocht.
22 september was er een klusjesmorgen. Er zijn weer veel grote en kleine klussen uitgevoerd.
31 oktober is er in alle groepen aandacht besteed aan de Reformatie.
6 en 11 december waren er oudercontactavonden.
21 december is er in alle groepen aandacht besteed aan het heilsfeit van Kerst.

Personeel

In totaal zijn er 35 personeelsleden (fulltimers, parttimers en invallers)
verbonden aan de school.
Het aantal personeelsleden over 2017 bedroeg gemiddeld 22,25 fte.
De verdeling van deze fte’s is als volgt:
Directie: 4,9%, Onderwijzend personeel: 80,8%,
Onderwijsondersteunend personeel: 14,4%.
De gemiddelde leeftijd van het personeel lag op 1 oktober 2018 op 35,7
jaar.

verdeling fte's
directie
op
oop

3.1
Ziekte | Verzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage in het schooljaar 2016-2017 was 7,08%. In 2018 hebben wij te maken
gehad met lichamelijke klachten, een ongeval en een langdurig, ernstig zieke collega.
3.2
Beleid inzake ontslag
We volgen hierin de cao primair onderwijs.
Aan de hand van prognoses van de leerlingenontwikkeling en de werkelijke situatie hebben we een
meerjarenbeleid wat betreft het formatieplan. De verwachting is dat de komende jaren de daling van
het leerlingenaantal zich zal stabiliseren. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat er wat
formatie betreft personeel moet afvloeien.
3.3
Huwelijk
Er is dit jaar een collega in het huwelijk getreden.
3.4
Gezinsuitbreiding
Zes leerkrachten gingen met zwangerschapsverlof, er zijn zeven gezonde kinderen geboren.
3.5
Jubilea
Twee collega’s vierden hun jubileum. Een collega zijn 40-jarig jubileum en 1 collega haar 25-jarig
jubileum. Beide collega’s jubileerden in 2017, maar vierden het in 2018.
3.6
Meeleven
In het afgelopen jaar zijn we onder het personeel geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven.
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Een drietal collega’s liepen botbreuken op. Een collega kreeg hartklachten, een collega moest eerder
stoppen met werken i.v.m. zorgen rond de zwangerschap.
Op 24 april werden we opgeschrikt door het overlijden van onze oud-directeur.
Een collega heeft begin maart gehoord dat zij kanker heeft. Er volgde een traject van bestralingen,
chemokuren en een operatie. Ondanks deze behandelingen kwam de kanker niet tot stilstand. Op 22
november kreeg zij te horen dat zij niet meer beter kon worden. Op 29 december is zij overleden. De
juf heeft in deze tijd de nabijheid van de Heere ervaren en Hem niets ongerijmds toegeschreven. De
school heeft in haar een biddende juf verloren.
3.7
Afscheid | Benoemingen
Dit jaar zijn er vier nieuwe collega’s benoemd, waarvan twee tijdelijk i.v.m. vervanging
zwangerschapsverlof en ziekte. We konden drie invalleerkrachten benoemen, een invalleerkracht
stopte m.i.v. de zomervakantie. Er is in het kader van de werkdrukverlichting een nieuwe
onderwijsassistente benoemd. Voor groep 0 benoemden we een LIO-stagiaire. Een collega kreeg een
aanstelling als rekencoördinator.
We namen afscheid van onze directeur. Hij vervolgde zijn loopbaan op het voortgezet onderwijs.
3.8
Stagiaires
Ook dit jaar waren er stagiaires op onze school. De Pabostudenten van De Driestar kwamen vier keer
twee weken stage lopen. De stagiaire onderwijsassistent van het Hoornbeeck College liep twintig
weken stage op onze school.
3.9
Werkdrukverlichting
In april 2018 is er een overleg met het team gehouden over werkdrukverlichting. De collega’s hebben
aan kunnen geven waarbij zij de meeste werkdruk ervaren. Er zijn allerlei zaken aangegeven zoals:
dingen die tussendoor komen, eisen van het ministerie, vergaderingen, korte middagpauze, project,
spelletjesdag, administratie enz. Er is aangegeven dat het fijn zou zijn als er extra handen in de klas
zouden zijn.
De volgende maatregelen zijn genomen:
In schooljaar 2018-2019 is er een 13e groep. Dit is een kleutergroep. Daarnaast vindt er uitbreiding
plaats van onderwijsassistentie. Vanaf de zomervakantie is het aantal uur uitgebreid naar ongeveer
75 uur. Verder kijken we heel kritisch naar het aantal activiteiten in de jaarplanning. Er is in de
planning geen spelletjesdag, schoolontbijt, mediadag opgenomen. Voor de toekomst is het mogelijk
dat er gekeken wordt naar een vakleerkracht voor gym en Engels.

4.

Huisvesting

We verwijzen naar hoofdstuk 2.1 van de secretaris.

5.

Communicatie en relaties

De contacten met u als ouders stellen we zeer op prijs. We proberen er alles aan te doen om te zorgen
voor een gestructureerde en transparante informatievoorziening.
De schoolgids die jaarlijks uitkomt, het maandelijkse informatieblad en de groepsgebonden
informatiebrieven zijn hiervoor de aangewezen documenten.
Daarnaast zijn er de oudercontactavonden, de mogelijkheid tot ouderbezoek en de (telefonische)
contacten met de leerkrachten.
Wat betreft de klachtenafhandeling staat in de schoolgids opgenomen hoe we hiermee omgaan. In
2018 zijn er geen klachten binnengekomen. Wanneer we kritische opmerkingen plaatsen onder de
term klachten, kunnen we vermelden dat deze zijn besproken met de directie en/of leerkrachten.

Jaarverslag 2018 Ds. Koelmanschool Gorinchem

14

Wel is er sprake van klachten uit de buurt. Bewoners uit de buurt komen met klachten inzake het
parkeren en het afzetten en ophalen van kinderen. Er wordt verkeerd geparkeerd en kinderen die even
alleen in de auto zitten, gooien opeens een deur open.
Via het informatieblad wordt geregeld gevraagd om de medewerking van ouders bij het parkeren en
wegbrengen / ophalen van de leerlingen.
We mogen ons verheugen in een groot aantal vrijwilligers op onze school. Tal van vaders en moeder
verrichten zichtbaar of meer onzichtbaar vele werkzaamheden. Ook de leden van het bestuur, de
gebouwencommissie en de MR willen we hierbij noemen. Heel veel werk is er door u allen in het
achterliggende jaar verzet. Zonder de vrijwilligers kan het onderwijs niet worden vormgegeven zoals
dat nu gebeurt. Hartelijk dank daarvoor!
We onderhielden ook in het verslagjaar allerlei contacten met partijen die op de een of andere wijze
een relatie hebben met onze school. Te denken valt aan contacten met vertegenwoordigers van het
voortgezet onderwijs, gemeente, instellingen voor ondersteuning en begeleiding, scholen voor
speciaal basisonderwijs, en het samenwerkingsverband Berséba.
Verder participeren we in de Federatie Rijnmond (FPO). Periodiek wordt er een directieberaad belegd,
waarbij de directeur veelal aanwezig is. Op de agenda’s van het directieberaad staan onderwerpen als
Integraal Personeelsbeleid, ARBO, kwaliteitszorg, actuele onderwijskundige ontwikkelingen enz.
Op gemeentelijk niveau namen de directeur en drie bestuursleden deel aan verschillende vormen van
overleg, waarbij besturen en directies van de scholen in Gorinchem vertegenwoordigd zijn.
G. C. Bok – den Hartog
MT-lid
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Onderstaand treft u het verslag aan van het bestuur.
Allereerst wordt de samenstelling van het bestuur en de gehouden vergaderingen vermeld. Daarna
volgt een weergave van de onderwerpen die het afgelopen jaar de aandacht hebben gevraagd.

1.

HET BESTUUR

1.1
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2018 uit negen bestuursleden en was als volgt samengesteld:
Bestuurders
dhr. G.G. Mooij
dhr. M.A. Kraaijeveld
dhr. G. Versteeg
dhr. M. Versluis
Toezichthouders
dhr. A.J. de Jong
dhr. M.J. den Besten
dhr. J. Vogel
dhr. G.J. Knook
dhr. M. van der Schans

Secretaris
Penningmeester

Voorzitter

Ten gevolge van verkiezingen op de ledenvergadering van 23 mei 2018 is in de plaats van
toezichthouder dhr. J. de Jong, dhr. J. Vogel gekozen. In bijlage 1 worden van de bestuursleden hun
nevenfuncties vermeldt conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad.
1.2
Vergaderingen
Het gehele bestuur, bestaande uit de bestuurders en toezichthouders, vergaderde in 2018 gezamenlijk
9 maal, namelijk op 1 februari, 6 maart, 19 april, 15 mei, 4 juli, 28 augustus, 4 oktober, 8 november en
12 december.
Daarnaast vergaderden de bestuurders en toezichthouders ook afzonderlijk en vonden er
sollicitatiegesprekken plaats, waarbij diverse bestuursleden aanwezig waren. Op 2 momenten heeft
het bestuur vergaderd over de evaluatie en toekomst van de huidige bestuursvorm. Ook was er overleg
met onze directeur en het managementteam. Op 23 mei 2018 vond de algemene ledenvergadering
plaats.
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2.

VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

In dit hoofdstuk doen wij u in hoofdlijnen verslag van de bestuursvergaderingen. Een aantal thema’s
werken we hieronder uit. Van een aantal andere onderwerpen wordt volstaan met slechts het noemen
ervan.
2.1
Huisvesting
Afgelopen jaar zijn er geen bijzondere ingrepen gedaan m.b.t. de huisvesting. Het nodige onderhoud
is verricht volgens de MJOP. Met gemeente zijn contacten geweest over mogelijke gelden welke
ingezet kunnen worden voor groot onderhoud (bijvoorbeeld: onderhoud kozijnen, luchtbehandeling,
verduurzaming). Er worden waarschijnlijk geen extra middelen beschikbaar gesteld. Waar mogelijk zal
er geld vrij worden gemaakt om deze ingrepen uit eigen middelen te kunnen realiseren. Het komende
schooljaar zal dit zijn voor de vervanging van slecht werkende schuiframen. Om voldoende inzicht te
houden in toekomstig onderhoud zal er een nieuwe inventarisatie gemaakt worden voor het meerjarig
onderhoud.
Vanaf deze plaats willen we de gebouwencommissie hartelijk dank zeggen voor alle inspanningen om
het onderhoud weer goed uit te voeren.
2.2
Invulling vacatures personeel/vertrek directeur dhr. J. Lindenholz
Het afgelopen jaar waren er veel gaten op te vullen in de formatie. De invulling daarvan heeft veel
inspanning gekost van de directie en het personeel. De grote bereidwilligheid om mee te denken
waarderen we zeer. De tekorten zijn ingevuld door het aantrekken van nieuw personeel en het
inzetten van extra uren door personeel wat ruimte had in hun benoeming of een uitbreiding in de
benoeming heeft gekregen.
In oktober maakte de directeur, dhr. J. Lindenholz, bekend een betrekking te hebben aanvaard op de
Jac. Fruytierschool te Uddel. Dhr. Lindenholz is tot 31-12-2018 in dienst geweest. Het bestuur is na dit
bericht direct aan de slag gegaan om invulling te geven aan deze vacature, hierbij is begeleiding ingezet
van de VGS. Om het onderwijs goed te kunnen continueren is in goed overleg met het team het MT
versterkt en wordt er door een externe coach hulp geboden op onderdelen waar de directeursfuncties
niet door het MT kunnen worden opgevangen.
2.3
Diverse onderwerpen
Naast bovenstaande zaken kwamen ook diverse andere onderwerpen aan de orde. Een aantal daarvan
zijn vaste punten op de (jaar)agenda, terwijl andere punten minder regelmatig of slechts incidenteel
de aandacht vragen.
De afgelopen periode zijn onder andere de volgende punten aan de orde geweest:
- jaaragenda 2018-2019
- formatieplan 2018-2019
- het onderwijskundig jaarplan 2018-2019
- managementsrapportage 2017-2018
- onderwijskundige en financiële voortgangsrapportages
- schoolvervoer
- begroting gebouwencommissie en MOP (meerjarenonderhoudsplan)
- arbojaarverslag 2017-2018
- schoolplan 2020-2024
- begroting 2019
- werkdruk personeel
- nieuwe onderzoekskaders inspectie
- bezoek/overleg met besturen van scholen uit de regio (Werkendam/Leerdam/Waardenburg)
Daarnaast ontvangt het bestuur voor elke vergadering mededelingen van de directie.
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2.4
Contacten
Vanuit het bestuur zijn er contacten met de verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern.
Achtereenvolgens vermelden we de belangrijkste contacten:
1. Leden van de vereniging
Middels de jaarlijkse ledenvergadering is er een contactmoment met leden van de vereniging en
wordt het jaarverslag behandeld en andere belangrijke informatie gedeeld.
2. Directie/MT
Op regelmatige basis hebben de voorzitter en de bestuurders overleg gehad met de directeur.
Verder werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de directeur dhr. J. Lindenholz.
3. Team
Alle bestuursleden leggen gedurende een schooljaar minimaal één bezoek af aan de school en
wonen een aantal lessen bij. Op deze wijze wordt blijk gegeven van de betrokkenheid, maar blijft
er ook contact met het team en zicht op de dagelijkse praktijk van het schoolleven.
4. MR
De MR vergaderingen werden bijgewoond door de directeur dhr. J. Lindenholz.
5. Gebouwencommissie
Dhr. M.J. den Besten heeft namens het bestuur zitting in de gebouwencommissie en houdt naast
de directie contact met de Gemeente Gorinchem, ondersteund door dhr. G. Versteeg. Op deze
wijze is het bestuur betrokken bij het thema huisvesting en beheer.
6. Vervoer
Namens het bestuur wordt door dhr. M.J. den Besten contact onderhouden met de
contactpersonen rondom het leerlingenvervoer.
7. Samenwerkingsverbanden
Vanuit het bestuur worden door dhr. M. van der Schans contacten onderhouden met de
samenwerkingsverbanden FPO Rijnmond (Federatie Primair Onderwijs) en Berséba (passend
onderwijs).
8. Schoolbesturen van omliggende scholen
Er is kennis gemaakt met de besturen van omliggende scholen, het doel daarvan is om elkaar te
kunnen vinden voor het bespreken van vraagstukken waarvoor alle scholen komen te staan. Het
bezoek is geweest bij de besturen van de volgende scholen: ds. Groenewegenschool te
Werkendam, Joh. Calvijnschool te Leerdam en de Eben-Haëzerschool te Waardenburg.
9. Kerken
Het bestuur acht het van groot belang om goed contact te hebben met de kerken van waaruit de
leerlingen komen.
Het bestuur stelt het op prijs om goed contact te hebben met alle betrokkenen. Mochten er zaken zijn
die u graag wilt bespreken of heeft u suggesties ter verbetering op welk terrein dan ook, dan vernemen
wij dat graag van u.
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3.

VERENIGING

3.1
Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 23 mei 2018. Tijdens deze vergadering werden de
jaarverslagen besproken, is de penningmeester décharge verleend en zijn er bestuursverkiezingen
gehouden. De uitslag van de verkiezingen is te lezen in par. 1.1.
3.2
Ledenbestand
Het afgelopen jaar zijn er 12 leden uitgeschreven en 10 nieuwe leden ingeschreven. Het ledenbestand
is daardoor gedaald van 187 naar 185 leden.
Het verloop van het aantal leden van de vereniging gedurende de achterliggende jaren en het bezoek
van de ledenvergadering (LV) vindt u in onderstaand overzicht.
per datum
aantal leden
datum LV
aantal aanwezig LV
opkomst
31-12-2009
208
27-05-2009
58
28 %
31-12-2010
205
26-05-2010
64
31 %
31-12-2011
204
23-05-2011
42
21 %
31-12-2012
194
23-05-2012
42
22 %
31-12-2013
191
22-05-2013
48
25 %
31-12-2014
195
21-05-2014
54
28 %
31-12-2015
184
20-05-2015
46
25 %
31-12-2016
184
25-05-2016
43
23 %
31-12-2017
187
24-05-2017
41
22 %
31-12-2018
185
23-05-2018
46
25 %
Opmerking: de opkomst is een indicatie, omdat het aantal leden is vermeld per 31 december van het betreffende jaar, terwijl
de ledenvergadering in mei plaatsvond. Het aantal leden op beide momenten was hoogstwaarschijnlijk niet gelijk, waardoor
de daadwerkelijke opkomst wellicht iets afwijkt.

4.

LEERLINGEN

Onderstaand een overzicht van de kerkelijke herkomst van de leerlingen. Onder de jaartallen worden
in de eerste kolom steeds de absolute aantallen vermeld en in de tweede kolom de percentages. De
aantallen zijn steeds per 31 december van het betreffende jaar.
Kerk
2013
2014
2015
2016
2017
2018
verband
%
%
%
%
%
%
GG
77
21,3
73
22,5
76 24,2
81 25,7 85
27,2 86
28
CGK
57
15,8
51
15,7
46 14,7
41 13,0 37
11,9 40
13
HHK
99
27,4
91
28,1
76 24,2
73 23,2 71
22,8 61
20
PKN
18
5,0
19
5,9
18
5,7
21
6,6 20
6,4 25
8
OGGiN
75
20,8
70
21,6
75 23,9
77 24,5 74
23,7 70
23
GGiN
11
3,3
9
2,8
10
3,2
10
3,2 13
4,2 12
4
Overig
12
3,6
11
3,4
13
4,1
12
3,8 12
3,8 12
4
Totaal
332
324
314
315
312
306
Opmerkingen:
− Hoewel dit niet in de statuten is opgenomen, wordt geprobeerd om de kerkelijke achtergrond van de leerlingen terug te
laten komen in de bestuurssamenstelling. Dit is echter geen eerste prioriteit. Als eerste worden mensen gezocht die de
identiteit mede gestalte willen geven en de kennis en vaardigheden hebben om een bijdrage binnen het bestuur te kunnen
leveren.
− ‘Overig’ is nader te omschrijven als: niet kerkelijk aangesloten bij een van de genoemde kerkverbanden.
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5.

POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

Onderwerpen die spelen binnen de maatschappij zijn o.a. het tekort aan leerkrachten, stakingen in het
primair onderwijs, seksuele diversiteit, privacy (digitale) persoonsgegevens en werkdrukvermindering.
Kortom, het onderwijs heeft de aandacht in de politiek.
Er wordt van scholen verwacht dat er verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de
ontvangen middelen. Dit betreft bijvoorbeeld de gelden voor werkdrukvermindering, wordt dit
doelmatig besteed? In de tweede kamer is een aantal keer gesproken over het oppotten van geld door
schoolbesturen. Hoe we hier mee omgaan is te zien in de verantwoording van de penningmeester.
Als we de onderwerpen “stakingen” en “seksuele diversiteit” bezien dan zien we zorgelijke
ontwikkelingen in de maatschappij. Er wordt sterk ingezet op de “rechten” die er zijn. Een eerlijk
gesprek over gevoelige onderwerpen als de genderdiscussie lijkt bijna niet meer mogelijk gezien de
commotie rond de Nashville verklaring begin 2019. We hopen dat we als reformatorische gezindte
hierop een positieve uitzondering mogen vormen door onze normen en waarden te baseren op Gods
Woord. We horen in de maatschappij hierover een eerlijk en helder getuigenis te laten horen.
Zoals hierboven benoemd staan de ontwikkelingen in de politiek en de maatschappij niet stil. Als
bestuur proberen we deze ontwikkelingen te volgen en indien nodig om te zetten in goed beleid voor
de school.
Het belang om gezamenlijk als school-kerk-gezin onze kinderen, op grond van Gods Woord, voor te
bereiden op de huidige (dwalende) maatschappij wordt steeds groter. Deze samenwerking zal echter
zonder Gods zegen geen toekomst hebben. We hopen dat het onderwijs een plaats mag hebben in het
gebed van u als ouders, directie, leerkrachten en ons als bestuur.

6.

TOT SLOT

Afgelopen jaar is een veelbewogen jaar geweest. Dood en leven, blijdschap en droefheid lagen steeds
dicht bij elkaar. We denken terug aan het overlijden van twee vaders, onze oud-directeur en juffrouw
J.F. Bassa. Daarnaast zijn er onder het personeel velen verblijd met de geboorte van een zoon of
dochter.
Bovenstaande laat zien hoe scherp de tegenstellingen zijn in ons leven. Geboren te worden en eens te
moeten sterven. We hopen dat de roepstemmen die het afgelopen jaar geklonken hebben iets
nagelaten hebben in de harten van ons en onze kinderen.
Het personeel heeft zich buitengewoon ingezet om ondanks alle omstandigheden het onderwijs voort
te zetten. Er wordt weleens een uitdrukking gedaan afgeleid van Prediker 9:10 “We moeten doen wat
onze hand vindt om te doen”. In datzelfde hoofdstuk staat: “Wijsheid is beter dan kracht”. De
verantwoordelijkheid om de kinderen op te voeden en te onderwijzen is groot. Het wordt weleens
genoemd “een onmogelijke taak”. Mag dan deze tekst, welke de kinderen op school ook geleerd wordt
ons de weg wijzen:
Jakobus 1:5
En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft,
en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Namens het bestuur,
M.A. Kraaijeveld (secretaris)
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JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Analyse van het netto resultaat
Realisatie 2018

Begroting 2018

x € 1.000

x € 1.000

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

1.566
18

1.452
14

114
3

Totaal baten

1.584

1.467

117

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten

1.270
46
135
145

1.187
45
94
132

83
0
41
13

Totaal lasten

1.596

1.458

138

-12

9

-21

1

4

-3

-11

13

-24

Saldo baten en lasten
(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Verschil

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de
gehele organisatie. Het resultaat van -11.000 euro is als volgt opgebouwd:

School
Vereniging
Totaal

Realisatie 2018
-4.363
-6.637
-11.000

Begroting 2018
14.178
-1.300
12.878

Verschil
-18.541
-5.337
-23.878

De baten en lasten van de stichting zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige
instellingslasten.
Wat betreft de exploitatie van de school zijn in 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de
begroting en ons beleid niet waren opgenomen. De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in
verband met gestegen pensioenpremies en de nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de
rijksbijdragen is 80.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een overschrijding zien.
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor
werkdrukvermindering. Hiervoor heeft de school in 2018 circa 19.500 euro voor ontvangen. Deze
middelen zijn ingezet om de formatie OP uit te breiden.
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen
per categorie ten opzichte van de begroting.
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 114.000 euro. Voor 99.500 euro wordt
dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Verder is er ruim 4.000 euro meer ontvangen
vanuit Passend Onderwijs als gevolg van indexaties en circa 10.000 euro meer voor een
zorgarrangement.
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(B3) – De hogere overige baten zijn iets hoger uitgekomen dan begroot.
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 83.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting
is 6.800 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen.
Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de loonkosten circa 76.000 euro
hoger uit dan begroot.
De overschrijding op de loonkosten wordt voor circa 50.000 euro verklaard door de gestegen
pensioenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er extra inzet gerealiseerd op het onderwijzend
personeel. Op jaarbasis gaat het om een overschrijding van bijna 0,6 fte. Deze inzet is gerealiseerd voor
een extra OP en inzet in het kader van werkdrukvermindering.
De overschrijding op de overige personele lasten wordt verklaard door hogere uitgaven aan nascholing
en schoolontwikkeling, inhuur extern personeel en een dotatie aan de voorziening jubileumuitkering.
(L2) – De afschrijvingen zijn conform begroting gerealiseerd.
(L3) – Binnen de huisvestingslasten de extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud van 43.000
euro de oorzaak van de overschrijding.
(L4) – De overige instellingslasten laten een totale overschrijding van 13.000 euro zien. Voor 9.000 euro
is dit toe te wijzen aan hogere lasten inzake leermiddelen en aanschaf administratieve pakketten. Het
restant wordt verklaard uit hogere private lasten, waaronder een traject bestuurlijke visie.
(R1) – Vanwege de aanhoudende lage rente is hier minder voor ontvangen dan begroot. Voor de
komende jaren is geen rente meer begroot.
Financiële positie
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

261
28

256
28

286
28

Totaal vaste activa

289

284

314

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

93
824

80
757

78
890

Totaal vlottende activa

917

837

968

1.207

1.121

1.282

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Totaal activa

PASSIVA
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x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat

845
109
-

849
116
-

826
115
-

Eigen vermogen

954

965

941

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

76
177

26
130

208
132

1.207

1.121

1.282

Totaal passiva

Als gevolg van een relatief lage investeringsgraad is de materiële vaste activa met 5.000 euro gedaald.
De investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod.
De reserves zijn met circa 11.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat.
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (stichting)
reserve. De liquide middelen zijn behoorlijk gestegen.
De voorzieningen zijn met 50.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 72.000 euro
gedoteerd, waarvan 32.000 euro een extra dotatie betreft. Er is voor bijna 25.000 euro onttrokken. De
uitgaven inzake groot onderhoud betreffen onderhoudscontracten inzake de vloer, werktuigkundige
installaties, onderhoud aan het speeltoestel en schilderwerk.
Financiële kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële
gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt
tevens de algemene adviesnorm weergegeven.
Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
max.10%
15,00%
15,00%
max.60%
max.60%

2018
5,18
0,79
-0,69%
8,58%
44,26%
37,29%
71,88%
65,14%

2017
6,43
0,86
1,67%
7,40%
49,54%
41,45%
72,40%
64,65%

2016
7,32
0,73
-5,23%
10,94%
47,43%
39,11%
84,54%
76,83%

De liquiditeit en de solvabiliteit. De norm wordt nu nog sterker behaald, de school kan dus zowel op
de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen.
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval
aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is ook de
dotatie aan het groot onderhoud.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het
opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Op geconsolideerd
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niveau wordt deze norm behaald. Komende jaren wordt wel gestuurd op negatieve resultaten om ook
de publieke reserves verder te laten dalen.
De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Het
kengetal geeft de rijkdom van het schoolbestuur aan. Er geldt een maximale norm van 60%. Op publiek
niveau wordt deze norm met enkele procenten overschreden, wat het gevolg is van de ruime
vermogenspositie.
Investerings- en financieringsbeleid
In 2018 is er voor 51.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 44.200
euro. Er is in 2018 een bedrag van 45.732 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa
is gestegen.
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
Inventaris
18.125 euro
Leermiddelen 32.942 euro
Totaal
51.067 euro
De investeringen hebben betrekking op de aanschaf van MultiTouche Prowiseborden en een
telefooninstallatie.
Daarnaast zijn er stoelen, orgels en een piano aangeschaft en is er geïnvesteerd in de methode
Taalactief.
Treasury verslag
In 2018 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal, met uitzondering van een achtergestelde
lening aan Berséba in het kader van WSNS van ca. €28.000. De beschikbare vrije middelen werden
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen
voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur
gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze
tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken
zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het
treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met
betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden
gegarandeerd te zijn.
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Continuïteitsparagraaf
Toekomstige externe ontwikkelingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe
ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen
in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording
bij de begroting 2019.
Toekomstige interne ontwikkelingen
Teldatum per 1 oktober
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2017

2018

2019

2020

2021

2022

146
158
304

155
144
299

155
135
290

157
143
300

153
151
304

148
159
307

Verloop leerlingaantal
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende
jaren zien. De afgelopen jaren is het leerlingaantal stabiel geweest.
De komende twee jaar wordt een daling van het leerlingaantal verwacht. De verwachting is dat het
daarna weer zal oplopen naar circa 300 leerlingen.
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
O.O.P.
Vervanging eigen risico
Totaal

2018
1,08
14,34
3,95
0,00
19,37

2019
1,00
15,17
4,01
0,38
20,56

2020
1,00
15,28
3,71
0,38
20,37

2021
1,00
15,28
3,71
0,38
20,37

2022
1,00
15,28
3,71
0,38
20,37

2023
1,00
15,28
3,71
0,38
20,37

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Ten opzichte van
2018 neemt de inzet in 2019 toe. Dit heeft met name te maken met de extra inzet inzake de 13e groep
en de inzet voor werkdrukvermindering vanaf augustus 2018, die komend jaar doorloopt. In de
begroting is met name rekening gehouden met uitbreiding in de categorie onderwijs ondersteunend
personeel in verband met de begeleiding van een kindje met het Down-syndroom.
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Staat van baten en lasten – begroting
Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Baten
(B1) Rijksbijdragen
(B2) Overige overheidsbijdragen
(B3) Overige baten

1.566
18

1.609
13

1.573
13

1.589
13

Totaal baten

1.584

1.622

1.586

1.602

Lasten
(L1) Personele lasten
(L2) Afschrijvingen
(L3) Huisvestingslasten
(L4) Overige instellingslasten

1.270
46
135
145

1.356
45
94
141

1.374
44
94
141

1.392
43
94
141

Totaal lasten

1.596

1.637

1.653

1.670

-12

-15

-68

-67

1

1

1

1

-11

-14

-66

-66

Saldo baten en lasten
(R1) Saldo fin. baten en lasten
Nettoresultaat

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure
investeringen de komende jaren.
Het overzicht laat voor de komende jaren negatieve resultaten zien. Gezien het ruime
weerstandsvermogen en de onverwachte meevallers in bekostiging de afgelopen jaren, is in deze
begroting de keuze verwerkt om structureel de 13e groep aan te houden. Hierdoor is de begroting voor
de komende jaren negatief. Tevens wordt extra ingezet op begeleidingstrajecten rondom schoolplan
en handelingsgericht werken.
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Balans – begroting
Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

261
28

226
28

255
28

220
28

Totaal vaste activa

289

254

283

247

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

93
824

100
818

100
681

100
627

Totaal vlottende activa

917

917

780

727

1.207

1.171

1.063

974

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Best. fonds publiek
Best. fonds privaat

845
109
-

897
113
-

831
111
-

767
110
-

Eigen vermogen

954

1.009

943

877

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

76
177

63
99

21
99

-1
99

1.207

1.171

1.063

974

ACTIVA

Totaal activa

PASSIVA

Totaal passiva

Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een
voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen
ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa komende jaren gelijk zal blijven.
Door de begrote negatieve resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De
voorziening groot onderhoud laat op basis van het meerjarenonderhoudsplan een daling zien.
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Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis
voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s
onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
Daarnaast wordt een aantal keer per jaar een financiële managementrapportage opgesteld. Hierin
wordt de financiële situatie ten opzichte van de begroting gemonitord en kan waar nodig bijgestuurd
worden. De beschreven cyclus functioneert goed en behoeft geen verdere aanpassing.
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed
is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op
een correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de
middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22.
Een ander risico is het eigen risicodragerschap waar de school mee te maken heeft. Daarom is er
rekening gehouden met ontheffing van VF/PF. Dit zorgt voor lagere premies, maar de kosten die
hierdoor voor rekening van de school komen vormen een risico. Daarom is in de begroting rekening
gehouden met een fictieve aanstelling van 0,38 fte om de vervanging van het ziekteverzuim te kunnen
bekostigen. De risico’s met betrekking tot wachtgeldverplichtingen worden jaarlijks gemonitord.
Nog een risico is het lerarentekort. Hoewel onze school de formatie de afgelopen jaren rond heeft
kunnen krijgen, klinken er steeds meer andere geluiden. Mogelijk risico is dat in de toekomst relatief
duur extern personeel ingezet moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte
en probeert deze ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven.
De instroom van leerlingen de komende jaren is altijd onzeker. De instroom kan sterk fluctueren, wat
leidt tot wisselingen in de bekostiging.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden,
langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. Als deze zaken zich
voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen.
Ook als het gaat om groot onderhoud bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde
risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd
zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan worden.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s
rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’.
Zie voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.
Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende
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eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is
gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%.
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De
meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen
doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar
gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.

Namens het bestuur,
G. Versteeg
Penningmeester
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Bijlage 1: VERANTWOORDING PRESTATIEBOX
De Ds. Koelmanschool heeft de geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord overgenomen.
Hieronder geven we kort aan wat de ingezette acties zijn geweest.
Ambities gericht op opbrengstgericht werken
1. De school heeft meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en
rekenen. De tussen- en eindopbrengsten zijn boven gemiddeld.
2. De school werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat de toets resultaten periodiek punt van
overleg zijn tussen Intern Begeleider en groepsleerkrachten.
3. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra leerstof aangeboden en er wordt gewerkt
met een plusklas.
4. De school presteert op grond van de leerling-populatie naar verwachting.
5. De school stimuleert ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan
leerprestaties.
6. De school maakt haar opbrengsten transparant door de opbrengsten op te nemen in het
jaarverslag en schoolgids.
Ambities gericht op professionalisering
1. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is
op orde.
2. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.
3. De leerkrachten onderhouden hun bekwaamheden systematisch.
4. Scholen voeren een goed en effectief personeelsbeleid.
5. Beginnende leerkrachten worden begeleid en ontvangen ondersteuning.
6. De schoolleider faciliteren met een specifiek, op de situatie afgestemd, begeleidings- en
coaching traject.
De extra middelen die zijn ontvangen zijn besteed aan de volgende onderwerpen:
• Adviezen | begeleiding directeur
• Individuele scholing Expliciete Directe Instructie (EDI) 3x
• Scholing plusklasleerkracht
• Gymopleiding
• Teamscholing Mediaopvoeding
• Extra formatie i.v.m. plusklas
• Aanschaf en deelname aan specifieke toetsen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
• Scholing leerkrachten in het kader van BHV
• Teamscholing timemanagement
• Consultaties met o.a. orthopedagogen waar leerkrachten (en ouders) handvatten ontvangen
voor hun professioneel handelen
• Diverse symposia en/of studiedagen waar verschillende leerkrachten aan deel hebben
genomen
• 1 Cambridgecourse
• 5-daagse scholing m.b.t. verbeteren Engelse vaardigheden.
• Scholing spraakontwikkeling
• Webinar ParnasSys
• Post-HBO opleiding Het Jonge Kind
• Post-HBO opleiding Middenmanagement
• Mediatraining voorzitter en directie
• PCM training individuele leerkracht
• Cursus preventiemedewerker
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Bijlage 2: VERANTWOORDING MIDDELEN PASSEND ONDERWIJS
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school aan de volgende onderwerpen de ontvangen
middelen besteed:
• Loonkosten Interne Begeleiding
• Loonkosten Onderwijsassistentie
• Loonkosten leerkracht Plusklas
• Extra formatie t.b.v. van grote groepen met zorgleerlingen
• Inzet externen t.b.v. zorgleerlingen
• Diverse, kleine materialen, boeken, hulpmiddelen
• Tablet
• Schoonmaak materialen t.b.v. hygiëne
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Bijlage 3: Verantwoording middelen werkdrukvermindering.
Proces:
In de begroting 2018 zijn extra middelen opgenomen voor uitbreiding van het ondersteunende
personeel zoals onderwijsassistenten. Deze begroting en de uitbreiding is door de MR van een
positief advies voorzien en door het bestuur vastgesteld.
Voor de concrete invulling is er in april 2018 overleg gevoerd met het team over de ervaren
werkdruk en de maatregelen ter verlichting van deze werkdruk. Hieruit zijn de volgende
maatregelen gekomen:
-voor het schooljaar 2018-2019 handhaven van een 13e groep ondanks de terugloop van het
aantal leerlingen;
-ondersteuning van de leerkrachten door extra handen in de klas door middel van uitbreiding van
de inzet van onderwijsassistenten.
Deze maatregelen sloten aan bij de reeds eerder vastgestelde begroting 2018.

Inzet Financiële Middelen:
Bestedingscategorie
Personeel:
onderwijsassistente
leerkracht
Materieel

Besteed bedrag

Toelichting

€ 10.289
€ 17.439
€ 1.000

aug-dec.2018
aug-dec.2018
extra leermiddelen A.O.

Totaal

€ 28.728

NB: de kosten van de 13e groep zijn niet concreet gemaakt maar bestaan voor een groot gedeelte uit
Personeelskosten. Geschat bedrag voor 5 maanden (aug-dec.2018) € 20.000.
Inzet niet financiële middelen:
-kritisch kijken naar activiteiten:
Schoolontbijt, spelletjes dag en media dag zijn geschrapt.
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JAARVERSLAG TOEZICHTHOUDERS 2018
Inleiding
Het besturen en in stand houden van een school heeft als doel: het welzijn van onze kinderen en hen
voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. De kwaliteit en de resultaten van het onderwijs zijn
hierin van groot belang. Een kwaliteit die primair niet gericht is op een zo hoog mogelijk resultaat,
maar die afgestemd is op de gaven en talenten van het individuele kind, hen door de Heere
geschonken.
Voor het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs op school, worden de landelijke normen
aangehouden. Met deze normen als referentie, kan gesteld worden dat er kwalitatief goed onderwijs
gegeven wordt.
Is voorbereiden op een plaats in de maatschappij en kwalitatief goed onderwijs het belangrijkste doel?
Zijn we met elkaar tevreden met alleen goede resultaten? Voor een reformatorische school is
kwalitatief goed onderwijs wel noodzakelijk, maar niet de hoofdzaak.
Wij leven van nature met onze kinderen in een gescheiden staat van God onze Schepper. Een scheiding
die alleen door de genade in Christus weggenomen kan worden. Onze kinderen genieten het voorrecht
dat ze thuis, in de kerk, op de catechisatie, maar ook iedere dag op school hierin onderwezen worden.
Wanneer dit onderwijs door de Heere gezegend mag worden, zal de noodzakelijkheid van bekering
een plaats in het hart en in het leven van het kind innemen. Van de Emmaüsgangers lezen we: Was
ons hart niet brandende in ons? Wanneer de kinderen zulk een hart hebben mogen ontvangen, zal er
in de klas eerbied en aandacht zijn. Er zal respect en achting zijn voor de leerkracht die het onderwijs
geeft, maar ook eerbied en hoogachting voor de Heere en Zijn Woord. Dat het onderwijs op school
met die zegen gezegend mag worden en de kinderen en wij met hen, in oprechtheid mogen bidden:
Heere, wilt U mij bekeren
en mij door genade leren.
Steeds te doen wat U mij zegt,
ja, dat vraag ik U oprecht.

1. Scheiding bestuur en toezicht
Overeenkomstig de code Goed Bestuur is de scheiding tussen bestuur en toezicht binnen onze
organisatie ingevuld door het one-tier model. In dit model is de scheiding van bestuur en toezicht
gerealiseerd doordat binnen het bevoegd gezag, bepaalde functionarissen belast zijn met de
uitoefening van het bestuur en anderen met de uitoefening van intern toezicht.

2. Taken van de Toezichthouders
Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische
grondslag te Gorinchem vormt het bevoegd gezag van de Ds. Koelmanschool te Gorinchem.
Het bestuur werd in 2018 gevormd door 9 bestuursleden: 4 bestuurders en 5 toezichthouders.
In dit verslag leggen de toezichthouders verantwoording af over het gehouden toezicht in 2018.

3. Toezichthouders
De samenstelling van de toezichthouders is in 2018 gewijzigd. Op de ledenvergadering van 23 mei 2018
werd afscheid genomen van toezichthouder dhr. J. de Jong. Zijn plaats werd met grote meerderheid
van stemmen ingenomen door dhr. H. Vogel. De toezichthouders in 2018 waren:
- Dhr. M.J. den Besten
- Dhr. A.J. de Jong
- Dhr. J. de Jong (t/m 23 mei 2018)
- Dhr. G.J. Knook
- Dhr. M. van der Schans
- Dhr. H. Vogel (vanaf 24 mei 2018)
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4. Taakverdeling toezichthouders, bestuur en directie
-

-

-

Voor een verdere optimalisatie van de taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen
bestuurders en de toezichthouders heeft de VGS op verzoek van het bestuur een bestuur
visitatie gehouden. Het uitgebrachte adviesrapport is binnen het bestuur besproken. De
verdere opvolging van dit adviesrapport zal plaatsvinden na invulling van de directie vacature.
De toezichthouders belegden twee keer een afzonderlijke vergadering. Deze vergaderingen
hadden een evaluerend karakter. De agendapunten hadden betrekking op de identiteit binnen
de school, de kwaliteit van het onderwijs, visie en doelen, financiële positie, vacature en
personeelsbeleid.
De toezichthouders zijn van mening dat gesproken kan worden van een constructieve
samenwerking binnen het bestuur en met de directie en het MT. De grote betrokkenheid van
alle geledingen die bij de school betrokken zijn, mag een voorrecht genoemd worden.

5. Taken & Activiteiten
Beleids- en toezichtkaders
Het bestuur en toezicht is vastgelegd in (7) beleidskaders, te weten:
a. Identiteit
e. Financiën
b. Kwaliteit
f. Huisvesting en beheer
c. Onderwijskundig
g. Communicatie
d. Personeel & organisatie
Deze beleidskaders zijn verdeeld onder de bestuurders en toezichthouders, met uitzondering van het
beleidskader “Identiteit”. Dit is een verantwoordelijkheid van zowel bestuurders als toezichthouders.
De evaluatie van de beleids- en toezichtkaders zijn opgenomen in de jaaragenda. Elk schooljaar worden
er 3 beleidskaders geëvalueerd en zo nodig herzien of aangepast. In 2018 waren dit de beleidskaders;
Huisvesting en beheer, Communicatie en de identiteitsnota.

6. Planning & Controle
Voor een beheersbaar beleid worden de ontwikkelingen binnen de school gevolgd d.m.v. een planning
& controle cyclus, gebaseerd op:
- planning (wat moet er gedaan worden)
- uitvoering (op welke manier en wat zijn de resultaten)
- verantwoording (wat is er daadwerkelijk gedaan en is dat conform de planning)
De planning & controle cyclus met de te bespreken onderwerpen is geïntegreerd in de jaaragenda die
op de 1e bestuursvergadering van het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld. De jaaragenda bevat ook
de datum wanneer de informatie beschikbaar moet zijn voor beoordeling.
De directeur informeert het bestuur d.m.v. tussentijdse rapportages over de resultaten van het
gevoerde beleid, de tussentijdse doelen, de methode waardoor de doelen worden gerealiseerd en de
middelen die hiervoor zijn ingezet. De rapportages zijn nodig voor de management- en de financiële
controle.
De managementrapportage geeft inzicht in de
- onderwijsorganisatie, de geformuleerde leerdoelen en de resultaten van de school.
- evaluatie van de behaalde Directie en MT resultaten met de geformuleerde doelen en
eventuele aanpassing van het beleid.

7. De toezichthouders zien toe op de uitvoering van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De identiteit van de school
Maatschappelijke verantwoording
Wettelijke verplichtingen
Begroting
Benoeming accountant
Medezeggenschaps- of Adviesraad
Personeel en organisatie
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verantwoording uitvoering taken en bevoegdheden
Vergaderingen en contacten
Communicatie & Betrokkenheid
Informatievoorziening
Continuïteit onderwijs
Kwaliteitskaarten

1. Identiteit van de school
De opvolging aan de identiteit vindt plaats door:
- de jaarlijkse bezinningsmiddag over een identiteit gerelateerd onderwerp met personeel
en bestuur, onder leiding van een externe spreker uit de achterban.
In 2018 heeft een bestuurslid van Berséba een inleiding gehouden over het Christelijk
leraarschap, leraar en leerling. Wat is een christelijk leraar en wat moet er dan gekend
worden? Dit vraagstuk werd behandeld a.d.h.v. een artikel uit 1951 van wijlen Ds. P. Zandt.
Een kenmerkende eigenschap in de opvoeding en het onderwijs in de tijd van de
Hervorming was, dat er altijd verwezen werd naar uitspraken uit Gods Woord en Wet. De
volstrekt enige regel waarnaar wij ons moeten richten. In de reformatie gold als vaste
stelregel dat de opvoeding en het onderwijs van de jeugd op vier grondzuilen behoort te
rusten.
1. Doctrina (zuivere leer)
2. Disciplina (goede tucht)
3. Obediëntie (gewillige gehoorzaamheid)
4. Precibus (krachtig gebed)
- klassenbezoek en aanwezig zijn bij de Bijbelles, met aandacht voor de inhoud van de
Bijbelvertelling en de Bijbelse boodschap die de leerlingen meekrijgen. De bezoeken
werden afgesloten met een evaluatie gesprek.
- het bespreken van het identiteitsprofiel met de sollicitanten.
- het doornemen van nieuw lesmateriaal of dit overeenkomt met de identiteit v.d. school.
- het bespreken van nieuwe geestelijke liederen met de liedcommissie.
- ondertekening van de instemmingsverklaring van de grondslag van de school, bij
aanmeldding van nieuwe leden en vervolgens na een intervalperiode van 5 jaar.
- aanpassing van het identiteitsprofiel na een juridische toetsing door VGS en VBSO.
2. Maatschappelijke verantwoording
- De managementrapportage geeft inzicht in de onderwijsorganisatie, de geformuleerde
leerdoelen en de resultaten van de school.
- Evaluatie van de behaalde resultaten van de Directie en MT met de hieruit
geformuleerde doelen en wanneer gewenst, aanpassing van het beleid.
- De prestaties van het schoolteam en leerlingen waren ook in 2018 naar tevredenheid.
3. Wettelijke verplichtingen
De wet- en regelgeving binnen het onderwijs alsmede de gestelde leerdoelen, wijzigen
voortdurend. Het blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen vereist:
- zorgvuldigheid m.b.t. de eventuele invloed op de identiteit van de school en lesmatriaal
- kennis, door het blijven volgen van de (politieke) ontwikkelingen
- afstemming met aanverwante scholen en organisaties
- duidelijke management / voortgangsrapportage
4. Begroting en Financiële middelen
De meerjarenbegroting is de balans tussen de te ontvangen middelen en de kosten van de
benodigde middelen en personeel. Vermeld kan worden dat deze zaken op orde zijn. In de
vergadering van 01 febr. ’18 werd de begroting van 2018 goedgekeurd. In de vergadering van
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12 dec. ’18 werd de meerjarenbegroting besproken en goedgekeurd.
De financiële middelen, verkregen door de rijksbijdrage worden op een rechtmatige wijze
verkregen en primair besteed aan de kwaliteit van he tonderwijs en secundair aan het
onderhoud van de gebouwen.
5. Accountant
De accountantscontrole door Van Ree Accountants verloopt naar tevredenheid. Reden
waarom besloten werd de jaarlijkse accountantscontrole van het volgende schooljaar opnieuw
door Van Ree te laten uitvoeren.
6. Medezeggenschapsraad
Aan het einde van iedere bestuursvergaderingen wordt de terugkoppeling naar MR
vastgesteld, welke schriftelijk wordt toegezonden en in de eerstvolgende MR vergadering door
de directie wordt toegelicht.
In 2018 heeft het gezamenlijke bestuur 1 x met de MR vergaderd. In deze vergadering werden
de managementrapportage en het jaarplan besproken.
In 2018 vond ook extra overleg plaats i.v.m. vertrek van de directeur en het plan van aanpak
voor de invulling van de vacature.
De samenwerking met de MR heeft een wederzijds constructief karakter en verloopt in goede
harmonie.
7. Personeel en organisatie
In het afgelopen jaar waren er meerdere personeelsmutaties. Dit vanwege zwangerschap,
ziekte en overlijden. Deze (tijdelijke) vacatures zijn ingevuld door benoemingen met een
tijdelijk dienstverband, uitbreiding van bestaande dienstverband of inzet van flexibele
(oproep) krachten.
Voor nieuwe leerkrachten werd een plan van aanpak met coaching doelen opgesteld
Bij mutatie of benoeming werd het hiervoor bestaande protocol gevolgd.
Het bestuur treedt op als werkgever en is betrokken bij alle HR gerelateerde zaken zoals;
benoeming, ontslag, schorsing, beloning (structuur), toezicht op functioneren
directie/Management, etc.
Deze rol binnen het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd.
8. Verantwoording uitvoering taken en bevoegdheden
De toezichthouders geven in het jaarverslag een korte toelichting van de uitgevoerde taken en
controles en leggen verantwoording af aan de leden in het jaarverslag.
9. Vergaderingen en contacten
De toezichthouders onderhielden contact met:
- Bestuur, directie en MR tijdens de reguliere vergaderingen.
- de directeur d.m.v. een maandelijks voortgangsgesprek door de voorzitter.
- het schoolteam door een klassenbezoek, de jaarlijkse bezinningsmiddag en andere
bijeenkomsten.
- VGS en VBSO door deelname aan de informatie bijeenkomsten & (jaar)vergaderingen.
- FPO Rijnmond (Federatieve Vereniging voor Primair Onderwijs op Reformatorische
Grondslag in regio Rijnmond) tijdens de periodieke vergaderingen.
- Directie & MT van de Joh. Calvijnschool te Sliedrecht i.v.m. de Wet versterking
bestuurskracht.
- het bestuur en directie van de Ds. J. Groenewegenschool te Werkendam inzake het
onderhouden van het directiecontact over identiteit en onderwijskundige zaken.
- het bestuur en directie van de Joh. Calvijnschool te Leerdam en de Eben-Haëzerschool te
Waardenburg in een gezamenlijke vergadering. Het doel van dit jaarlijks overleg is
eveneens de afstemming van de Identiteit en onderwijskundig gerelateerde zaken.
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Het overleg met de 3 bovengenoemde scholen is opgenomen in de jaaragenda.
de directie van de Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem n.a.v. enkele
ouderreacties m.b.t. het media beleid en smartphone gebruik in het vervolg onderwijs. In
dit gesprek werden de zorgen wederzijds gedeeld.
met de kerkenraden, die de achterban van de school vertegenwoordigen, was 10 oktober
het tweejaarlijkse overleg. Op deze avond werd door dhr. P. Moens (VGS) een lezing
gehouden over de noodzaak van samenwerking tussen gezin, kerk en school.

10. Communicatie & Betrokkenheid
Om toezicht te houden op het onderwijs en tegelijk belangstelling te tonen aan het personeel,
zijn er door het bestuur lesbezoeken afgelegd. Door deze bezoeken verkrijgt men inzicht in de
manier waarop de werkzaamheden op school worden verricht.
Naast de lesbezoeken zijn er het afgelopen jaar aanvullende schoolbezoeken afgelegd. Dit
i.v.m. het vertrek van dhr. Lindenholz als directeur en de ziekte en het overlijden van juf. Bassa.
Bij de communicatie en betrokkenheid staan de belangen van de kinderen centraal. De
samenbindende factor tussen ouders en leerkracht is de identiteit. Om de identiteit van de
school te volgen, zijn toezicht en een goed contact tussen de school, het gezin en de kerk van
eminent belang. Als ouders dragen we immers de verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van onze kinderen. De school is de medeopvoeder m.b.t. het onderwijs en bij de kerkenraden
rust de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de identiteit van het onderwijs.
De ontmoetingsmomenten met de ouders waren er op de:
- ouderavonden
- bijeenkomst met de kinderen en ouders voor de viering van het Pasen
- bezinningsavond ouders groep 8 (media gebruik)
- jaarsluiting op het schoolplein
- afscheid directeur
Vanuit communicatie en betrokkenheid werd ook het lief- en leedprotocol aangepast en is er
een protocol opgesteld bij overlijden van een personeelslid.
11. Informatievoorziening
De informatievoorziening van de school vindt plaats door middel van, de schoolgids, website,
het informatieblad en de nieuwsbrieven.
12. Continuïteit onderwijs
- Door zwangerschap, ziekte waren er in 2018 veel parttime vacatures. Deze vacatures
konden op een voorspoedige manier worden ingevuld.
- 2018 was voor de school een bijzonder jaar. De ziekte en het overlijden van juf Bassa vroeg
de nodige energie en verwerking bij kinderen en collega’s. In het bijzonder voor de
collega’s die langere tijd met haar samengewerkt hebben, vroeg de (rouw)verwerking de
nodige tijd.
- De mededeling van het vertrek van dhr. Lindenholz als directeur, naast de twee
bovengenoemde genoemde punten, waren een taakverzwaring voor het MT en personeel.
De directietaken werden in goed onderling overleg binnen het MT en bestuur verdeeld.
- De bovengenoemde gebeurtenissen hebben, mede dankzij de optimale inzet van het
personeel een minimale impact op de leerresultaten gehad.
- De prestaties van het schoolteam en leerlingen waren in 2018 naar volle tevredenheid.
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13. Kwaliteitszorg
- In 2018 is er bij “CPS onderwijsontwikkeling en advies” een kwaliteitsaudit aangevraagd.
Dit ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als
specifieke opdracht de kwaliteit(en) en de verbetermogelijkheden in beeld te brengen.
Het CPS rapporteerde als samenvatting: De school kenmerkt zich door een heldere, op de
identiteit gebaseerde, onderwijskundige en pedagogische keuzes. De school is daarbij
positief, consequent, analytisch en maakt weloverwogen lange termijn keuzes. Daarmee
is de school aantrekkelijk voor de doelgroep en ze behaalt goede resultaten.
Het team is betrokken, onderzoekend, reflectief, open en kijkt naar het eigen handelen.
De kwaliteitszorg is goed op orde, de school weet waar lacunes zitten en heeft daar actie
op ondernomen of ingepland.
Verbeteringen zitten in het aanscherpen van wat in potentie aanwezig is en het
actualiseren m.b.v. de referentieniveaus. Een mandaatregeling ontbreekt nog.
- In verband met de opstelling van een nieuw schoolplan (2019-2023) is er door de Driestar
met het personeel een visiebijeenkomst georganiseerd.
- In 2018 werd ook een ouderenquête gehouden.
- In het verslagjaar waren er opnieuw geen meldingen bij de vertrouwenspersoon.

8. SLOT
Zoals eerder genoemd was het schooljaar 2018 een bijzonder schooljaar. Bijzonder i.v.m. het vertrek
van dhr. J. Lindenholz als directeur, het overlijden van juf Bassa en de verschillende vacatures vanwege
zwangerschappen. Zien we op dit alles terug, dan is er alle reden tot dankbaarheid dat alles zo zijn
voortgang mocht hebben. Dat we de zegeningen die de Heere ons nog gegeven heeft, mogen
opmerken en dat de roepstemmen van het voorgaande schooljaar nog mogen leiden tot de uitbreiding
van Zijn koninkrijk.
Het bestuur spreekt hierbij haar waardering uit voor alle werkzaamheden, die met grote inzet door
alle geledingen van de school in 2018 werden verricht. Met dankbaarheid mogen we ook vermelden
dat de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders, directie, MR, MT en personeel in een zeer
goede onderlinge harmonie mag plaatsvinden.
Namens de toezichthouders,
A.J. Jong
(voorzitter)
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Bijlage 4: (NEVEN)FUNCTIES BESTUURSLEDEN
Bestuurders:
Dhr. G.G. Mooij
Beroep:
Nevenfuncties:
Dhr. M.A. Kraaijeveld
Beroep:
Nevenfuncties:

Teamleider electrical engineering bij Greefa
Penningmeester bij zendingscommissie Gereformeerde Gemeente Gorinchem
(onbezoldigd)
Bouwkundig tekenaar bij Van der Padt en Partners Architecten
bestuurslid SGP kiesvereniging (onbezoldigd)

Dhr. G. Versteeg
Beroep voor pensionering: Manager finance & control bij Woord en Daad en Financieel directeur bij De Wiel
Services
Nevenfuncties:
penningmeester SZOS (onbezoldigd)
lid thuisfrontcommissie fam.Bijkerk in Suriname (onbezoldigd)
Dhr. M. Versluis
Beroep:
Nevenfuncties:

medefirmant ICT bedrijf
geen

Toezichthouders:
Dhr. A.J. de Jong
Beroep:
Nevenfuncties:
Dhr. M.J. den Besten
Beroep:
Nevenfuncties:

Dhr. H. Vogel
Beroep:
Nevenfuncties:

Dhr. G.J. Knook
Beroep:
Nevenfuncties:

Dhr. M. van der Schans
Beroep:
Nevenfuncties:

Service Process Manager bij Pon Power B.V.
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (onbezoldigd)

Projectleider in de installatietechniek bij Klimaatservice Holland B.V.
Voorzitter personeelsvereniging (Klimaatservice) (onbezoldigd)
Organist HHK Boven-Hardinxveld (onbezoldigd)
Algemeen adjunct bestuur mannenkoor DEV (onbezoldigd)

Directeur interieurtimmerbedrijf
Organist OGGiN Hardinxveld-Giessendam (onbezoldigd)

Coördinator Personeels- en Salarisadministratie bij VGS te Ridderkerk
Organist Gereformeerde Gemeente te Gorinchem (onbezoldigd)
Voorzitter stembureau bij verkiezingen in de Gemeente Gorinchem (bezoldigd)
Dijkwacht Waterschap Rivierenland (bezoldigd)

Kweker
Bestuurslid SGP kiesvereniging (onbezoldigd)
Agentschap van de ned. vereniging van de zondagsrust (onbezoldigd)
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JAARREKENING

2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
2018

2017

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

260.993
28.499

255.657
27.866
289.491

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

92.928
824.472

283.523

80.324
757.123
917.400

837.446

1.206.892

1.120.970

954.152

965.152

75.516

25.623

177.223

130.195

1.206.892

1.120.970

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018
Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

1.566.258
17.539

Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroting 2018
1.452.408
14.200
1.583.796

1.270.116
45.731
134.732
145.180

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

2017
1.432.255
16.311

1.466.608

1.186.802
45.442
93.750
131.936
1.595.760
11.963-

963

11.000-

1.448.567

1.150.711
46.602
103.522
126.715
1.457.930

1.427.549

8.678

21.018

4.200

3.166

12.878

24.184

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat
over 2018 ad € -11000 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

4.3636.63711.000-

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Aanpassingen voor afschrijvingen
- Mutaties van voorzieningen

11.963-

45.731
49.894

21.018

46.602
182.73695.625

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

12.60447.029

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

2.6422.07134.425

4.713-

118.087

119.829-

963

Totaal

136.134-

3.166
963

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.166

119.050

116.663-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie van liquide middelen

51.067-

51.70067.350

16.361-

16.361133.024-
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GRONDSLAGEN
Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

5 juni 2019

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn
de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving toegepast.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Waardering van activa en passiva
De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken
afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch
eigendom zijn van het bevoegd gezag.
Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,
dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.
Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.
Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.
Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:
Jaren
Gebouwen en terreinen
Permanente gebouwen
Noodlokalen
Houten berging
Dienstwoning
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Leerlingensets
Docentenset
Bureaustoelen
Schoolborden (krijt/white)
Kasten
Overig
Keukenapparatuur
Digitale schoolborden

40
15
15
40
0
20
10
20
20
20
20
10
6

Audiovisuele hulpmiddelen
Inrichting speellokaal
Vloerbedekking
Overige inrichting
ICT
Bekabeling
Onderwijsleerpakket
Leermethoden
Software bij methoden
Overige materiële vaste activa
Vervoermiddelen
Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels
Betegeling schoolplein
Overige materiële vaste activa
Zonnepanelen

Jaren
10
20
20
20
5
20
9
9
8
15
15
15
15
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Financiële vaste activa

Leningen
De verstrekte leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct
daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de de staat van baten en lasten verwerkt zodra de vorderingen aan
een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.
Vlottende activa

Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille,
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW
Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het
schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.
Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves privaat
Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van
private geldstromen.
Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de vereniging komen, wordt een
voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een
meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve
van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen.
Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.
Kortlopende schulden

Vlottende schulden
De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd
met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva
De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor
de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag
voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten
De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en
overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals
verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen.
De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten.
De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten.

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere
toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn
als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een
momentopname.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal
Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is
gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)
De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.
De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:
(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor (incl. privaat)
Weerstandsvermogen (-/- MVA)

2018

2017

0,79
0,85
5,18
5,18
-0,69%
71,88%
44,26%

0,86
0,88
6,43
6,43
1,67%
72,40%
49,54%

47

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen

Cum.
Afschrijving

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

85.455

15.585

69.870

-

-

2.142

67.728

85.455

17.727

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

302.959

160.600

142.358

18.125

1.359

28.269

130.856

318.834

187.978

195.162

151.734

43.429

32.942

155

13.806

62.409

209.803

147.394

Totaal

583.576

327.919

255.657

51.067

1.514

44.217

260.993

614.092

353.099

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Afschrijvingen

Desinvestering

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

2.250

891

18.302

18.146

155

Totaal

20.551

19.037

1.514

1.359

Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen
en verstrekte
leningen

Desinvesteringen
en aflossingen

Waardeveranderingen

Boekwaarde
31-12-2018

Overige vorderingen

27.866

633

-

-

28.499

Totaal

27.866

633

-

-

28.499

Toelichting financiële vaste activa
Dit betreffen een tweetal privaat gefinancierde leningen die zijn verstrekt aan SWV WSNS Barendrecht en zijn aangegaan per 1-82014. Het betreft een rentedragende lening met een looptijd van maximaal 25 jaar (Leensom I) en een t.o.v. de bank achtergestelde
lening met een looptijd van 37 jaar (Leensom II).
De rente vergoeding over Leensom I is de 12 maands Euribor + (een 1 x per drie jaar vast te stellen) opslag van 2%. Per 31-12-2018
betreft dit 1,814%. De rentevergoeding over Leensom II is 6,5%. Beide percentages zijn op jaarbasis. Vanaf 2018 is 4,5%
rentevergoeding over Leensom II gereserveerd door WSNS Barendrecht voor toekomstige investeringen.
Vorderingen
2018

Debiteuren
OCW/EZ
Gemeenten en GR's

2017
2.831

2.153

72.375

71.017

-

1.733

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

Totaal

9.433

3.788

8.289

1.633
17.722

5.421

92.928

80.324
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Liquide middelen
2018

Tegoeden op bank- en girorekeningen

2017

824.472

Totaal

757.123
824.472

757.123

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.

Eigen vermogen
Stand per 1-1-2018

Resultaat

Overige
mutaties

Stand per 31-12-2018

Algemene reserve
Algemene reserve

849.339

4.363-

-

844.975

849.339

844.975

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserve vervoer

90.090

6.637-

25.724

-

-

83.453

-

25.724

115.813

Totaal

965.152

109.176

11.000-

-

954.152

Voorzieningen
Stand per 1-12018

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2018

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

11.052

2.448

-

-

13.500

-

13.500

14.571

72.000

24.555

-

62.016

57.174

4.842

Totaal

25.623

74.448

24.555

-

75.516

57.174

18.342

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-12018

Jubileumuitkering

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2018

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

11.052

2.448

-

-

13.500

-

13.500

11.052

2.448

-

-

13.500

-

13.500
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Kortlopende schulden
2018

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Kortlopende overige schulden

2017
37.206

29.887

50.146

33.180

22.520

12.293

29.173

19.481

139.045

94.841

Overlopende passiva
Vakantiegeld en -dagen

38.179

35.354

Overlopende passiva

Totaal

38.179

35.354

177.223

130.195

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Ontvangen t/m
verslagjaar

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

niet van toepassing
-

-

Bedrag van
toewijzing

Stand begin
verslagjaar

Totaal

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar

niet van toepassing
Totaal

-

-

-

-

-

-
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2018

Begroting 2018

2017

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

1.432.839

1.334.647

1.324.254

Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

55.062

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Totaal

53.310

45.878

55.062

53.310

45.878

78.357

64.451

62.123

1.566.258

1.452.408

1.432.255

5.988

6.500

6.377

Overige baten
Ouderbijdragen

Overige
Verenigingsbaten
Overige baten personeel
Overige

2.439

3.000

30

-

596

9.082

4.700

5.722

Totaal

3.617

11.551

7.700

9.934

17.539

14.200

16.311

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies VFGS
Pensioenlasten

972.027

835.002

842.223

166.315

143.139

141.778

4.940

-

3.766

30.680

27.367

27.105

130.355

112.100
1.304.317

110.360
1.117.608

1.125.231

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige
(Na)scholingskosten
Kosten schoolontwikkeling/begeleiding
Kosten werving personeel
Kosten bedrijfsgezondheidszorg
Representatiekosten personeel
Kosten federatie
Overige

Totaal overige

Af: uitkeringen

Totaal

2.448

-

129

3.630

15.000

18.445

13.691

16.000

19.254

19.270

6.500

8.535

11.904

7.000

7.817

2.983

2.500

2.885

9.436

3.000

8.125

3.565

3.650

3.615

6.325

15.544

4.024

67.174

54.194

54.254

73.252

69.194

72.828

107.4531.270.116

1.186.802

47.3481.150.711

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 21 FTE. (2017 19)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.
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2018

Begroting 2018

2017

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.142

2.136

2.142

29.627

28.825

31.248

13.961

14.481

13.211

Totaal

45.731

45.442

46.602

Huisvestingslasten
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie voorziening onderhoud
Bewaking/beveiliging
Overige

Totaal

5.104

3.250

3.784

18.176

17.500

16.532

35.072

28.000

30.731

3.377

3.500

3.491

72.000

40.000

48.000

1.004

1.250

984

-

250

-

134.732

93.750

103.522

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantslasten (controle jaarrekening)
Telefoon- en portokosten e.d
Kantoorartikelen
Verenigingslasten
Bestuurs-/managementondersteuning

25.200

23.411

24.733

2.541

2.875

1.845

3.581

3.500

4.221

4.088

2.750

2.358

10.211

4.500

4.022

5.762

5.100
51.383

5.386
42.136

42.565

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

1.571

1.500
1.571

1.931
1.500

1.931

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

44.494

33.500

32.720

11.872

15.000

14.309

11.385

14.000

13.715

-

1.750

2.028

67.751

64.250

62.771

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Overige

Totaal

2.064

1.250

2.457

8.476

9.000

4.608

3.274

2.000

2.415

880

1.000

988

558

550

550

655

500

35

8.569

9.750

8.395

24.475

24.050

19.448

145.180

131.936

126.715
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2018

Begroting 2018

2017

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

2.541

2.875

1.845

2.541

2.875

1.845

Rentebaten

963

4.200

3.166

Totaal

963

4.200

3.166

Financiële baten en lasten
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

2.

Statutaire naam

Juridische vorm

Berséba
Vereniging
Federatie Primair onderwijs Rijnmond
Vereniging

Statutaire zetel

Utrecht
Hendrik Ido Ambacht

Contractonderwijs

nee
nee

Contractonderzoek

nee
nee

Onroerende
zaken

nee
nee

Overige

Deelnamepercentage

n.v.t.
n.v.t.
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WNT-verantwoording 2018 - Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op
Reformatorische Grondslag Gevestigd
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op
Reformatorische Grondslag Gevestigd van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging tot het verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag
Gevestigd is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee
bedraagt het bezoldigingsmaximum € 111000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

J Lindenholz
Directeur
01/01 - 31/12
1,1
ja

€ 111.000
€ 63.642
€ 10.062

€ 73.704

€0
€ 73.704

Gegevens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017 (fte)
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017

Directeur
01/01 - 31/12
1,1

€ 107.000
€ 59.901
€ 9.075
€ 68.976
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
A.J. de Jong
M. van der Schans
M.J. den Besten
M.A. Kraaijeveld
G.J. Knook
G.G. Mooij
G. Versteeg
M. Versluis
J. Vogel
J. de Jong

Functie(s)
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Afgetreden in 2018
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van een kopieerapparaten en machines vanaf 30 april 2015. De
totale looptijd is 72 maanden. Het huurbedrag bedraagt per kwartaal € 2.604 (incl. BTW).
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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VAN REE ,-"' ACCOUNTANTS
registeíaccountants en belastingadviseurs

Koolhovenstíaat 11
3772 MT Bameveld
Postbus 272

3770 AG Bameveld

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
T (0342) 40 85 08
.F (0342) 40 81 41

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Gorinchem

barneveld@vaníeeacc.nl
www.vameeacc.nl
KvK ní. 08107895

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2fü8 van Vereniging tot het verstrekken van Christelijk
basisonderwijs op reformatorische grondslag te Gorinchem gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
íí

íí

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het
verstrekken van Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te
Gorinchem op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1 . Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2fü 8.

De jaarrekening bestaat uit:
1. debalansper31december20l8;
2. destaatvanbatenenlastenover2018;en

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

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs
op reformatorische grondslag te Gorinchem zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

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

Op al onze dienííen ziin de SRA-Algemene vooívvaaíöen van íoepassing die gedeponeeíd zijn ondeí nummeí bOá81lí% bii de Kameí van Koophandel íe Uííechí.
Op venoek woíden öeze kosíeloos íoegezonden.

VAN REE /-' ACCOUNTANTS
íegiiíeíaccouníanís en belasíingadviseuíi

l

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1 .6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
Ieidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaríng over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
s

s

bestuursverslag;
de overige gegevens.

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

m

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggevíng
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de aridere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschríjving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
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jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeníng
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit be'ínvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
s

het identificeren en inschatten van de risico's

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

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn
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s

m

íí

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

m

s

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Barneveld, 5 juni 2019
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA

BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE KOELMANSCHOOL

2018

Begroting 2018

2017

Baten
Rijksbijdragen
Overige baten

1.566.258
15.100

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Netto resultaat

1.452.408
11.200
1.581.357

1.270.116
45.731
134.732
134.970

1.432.255
12.694
1.463.608

1.186.802
45.442
93.750
127.436
1.585.549

1.444.950

1.150.711
46.602
103.522
122.693
1.453.430

1.423.527

4.192-

10.178

21.423

172-

4.000

1.777

4.363-

14.178

23.200
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

2018

Begroting 2018

2017

Baten
Ledencontributies
Collecten kerken/donaties/giften
Overige baten

1.410
339
690

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Kosten begeleiding/ondersteuning
Jubilea
Representatiekosten
Leerlinggebonden activiteiten
Overige lasten

Totaal lasten

2.100
550
100
2.439

2.726
2.391
617
1.324
1.516
1.636

3.289
329
3.000

500
2.500
1.000
500

10.211

3.617

1.815
125
250
570
1.263

4.500

Saldo baten en lasten

7.772-

1.500-

Financiële baten en lasten

1.135

200

Netto resultaat

6.637-

1.300-

4.022

4051.388

983
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