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Bestuursverslag 2016 

 

1. Inleiding 

 

Voor u liggen de jaarstukken 2016 van het bestuur (SKOON). De jaarstukken bestaan uit het 

bestuursverslag en de jaarrekening. In de jaarrekening is: 

- de balans per 31 december 2016 

- de rekening van baten en lasten over 2016  

- een toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten opgenomen.  

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de samenstelling en werking van het bestuur. Hoofdstuk 3 geeft u 

algemene informatie over SKOON en basisschool De Vink. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de activiteiten 

in 2016 op gebied van onderwijs, communicatie en personeel. Hoofdstuk 5 gaat in op de financiën. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de belangrijkste strategische punten voor komende jaren. 

 

Het bestuursverslag geeft een beperkte terugblik op het betreffende jaar. Voor meer informatie 

verzoeken wij u om contact op te nemen met het bestuur.  

 

 

2. Bestuur  

 

Het algemeen bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en uit een uitvoerend deel (het dagelijks 

bestuur DB)). Het algemeen bestuur benoemt minimaal één en maximaal drie personen uit het 

algemeen bestuur die het uitvoerend deel van het bestuur vormt of vormen. De overige leden van 

het algemeen bestuur vormen het toezichthoudende deel van het bestuur (de toezichthouders). Het 

aantal plekken voor toezichthouders is meer dan het aantal plekken voor dagelijks bestuursleden. 

De taakverdeling tussen bestuur en directie/MT is vastgelegd in een managementstatuut. De 

invulling van het bestuur van de Vink heeft in 2016 conform bovenstaande plaatsgevonden. 

Daarmee heeft het bestuur voldaan aan de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. 

 

Een doorlopend aandachtspunt blijft de werkdruk op de leden van het dagelijks bestuur. Door de 

scheiding van toezichthouders en bestuurders is er meer werk bij het dagelijks bestuur gekomen. De 

taakverdeling tussen bestuur en directie/MT is vastgelegd in een managementstatuut. De werkdruk 

bij het DB is het afgelopen jaar onverminderd hoog geweest. Dit wordt mede veroorzaakt door het 

feit dat de school een éénpitter is.  

 

Het (dagelijks) bestuur van SKOON wil toezichthoudend zijn op de directie van De Vink en het 

functioneren van de organisatie in het algemeen. Zo hebben we het ook beschreven in ons 

huishoudelijk reglement. In het managementstatuut is aangegeven dat, zolang er geen stabiele 

inrichting van het management is, er geen sprake kan zijn van een toezichthoudend bestuur, maar 

van een beleidsbepalend bestuur zolang er geen stabiele inrichting van het management is. Het 

bestuur heeft in 2016 samen met de directie en managementteam gewerkt aan het stabiliseren van 

de besturing van de school. Tussen het DB en directie wordt regelmatig overlegd wie welke dossiers 

oppakt
1

.  

 

Het bestuur is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, de jaarstukken (het 

jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en eventueel andere 

daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten. 

  

Het toezichthoudend deel van het bestuur ziet toe op:  

- Het vervullen van de maatschappelijke functie van de school te weten: het realiseren van de, 

wettelijk vastgelegde en maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs;  

                                                 
1 Hoewel aan de wet wordt voldaan blijft de PO-raad het een aandachtspunt vinden dat een eenpitter eigenlijk niet kan in 
combinatie met een toezichthoudend bestuur. 
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- De vormgeving van een bedrijfsvoering die noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, 

bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, e.a.  

  

De toezichthoudend deel van het bestuur heeft naast deze toezichttaken (het controlerend toezicht) 

ook de taak om klankbord te zijn (het stimulerend toezicht) voor het bestuur. 

 

Onderwerpen die o.a. zijn besproken:  

 Financiële halfjaarrapportage; 

 Begroting 

 Meerjaren investeringsbegroting 

 Jaarverslag/jaarrekening 2015 

 Schoolgebouw: oa. lekkage, oprichten vereniging van Eigenaren, Splitsingsakte; 

 Meerjaren Onderhoudsplan; 

 Ondersteuningsprofiel van de school; 

 Zorgplan; 

 Schoolplan, jaarplan, schoolgids; 

 Aantal leerlingen; 

 Invoering nieuwe cao; 

 Identiteit van de school; 

 Veilige school; 

 Formatie. 

 

 

Het bestuur (zowel uitvoerend als toezichthoudend deel) legt in de bestuursvergaderingen 

verantwoording af over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. 

 

 

Per 31 december 2016 zijn de volgende toezichthouders van SKOON: 

 Mevr. N. (Nicole) Engering, voorzitter 

 Mevr. R. (Romy) Schneider-Blonski  

 Mevr. C.M. (Carla) Zwetsloot 

 Vacature 

 

 

De samenstelling van het uitvoerend deel van het dagelijks bestuur (DB) per 31 december 2016 is: 

 Mevr. M. (Monique) Riphagen, secretaris 

 Dhr. C.W.J. (Chris) de Weert, penningmeester 

 Mevr. M. (Myriam) Wedema  

 

 

De bestuurders ontvangen geen jaarlijkse vergoeding. Bij aftreden ontvangt de aftredende 

bestuurder 50 euro per volledig jaar dat hij/zij in het bestuur heeft gezeten. Het staat bestuursleden 

vrij af te zien van deze vergoeding.  

 

Eventuele klachten aan het adres van de school door ouders of andere belanghebbenden worden door 

de directie behandeld. Indien nodig onderneemt het bestuur hierop actie. In 2016 zijn er geen 

klachten ontvangen waarbij het bestuur een rol heeft gespeeld bij de klachtafhandeling. De school is 

voor de behandeling van klachten aangesloten bij de  Landelijke Klachtencommissie voor het 

algemeen bijzonder onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

http://www.vbs.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:landelijke-klachtencommissie-voor-het-algemeen-bijzonder-onderwijs-&catid=20&Itemid=40
http://www.vbs.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:landelijke-klachtencommissie-voor-het-algemeen-bijzonder-onderwijs-&catid=20&Itemid=40
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3. Algemene informatie over basisschool de Vink en SKOON 

 

In 2015 heeft SKOON één Basisschool De Vink, gelegen aan de Kuyperbrink 12
2

, te Voorschoten.  

De school wordt geadministreerd onder nummer 40745-06IX. 

De school telt per 1 oktober 2016 217 leerlingen (1 oktober 2015: 214). 

 

Het doel van SKOON is het geven van onderwijs op basis van een katholieke en openbare grondslag. 

Deze grondslag komt voort uit het samengaan van een katholieke en een openbare school. Bij de 

inrichting van het onderwijs is het uitgangspunt van de stichting dat de christelijke cultuur de basis 

van de samenleving in West-Europa is. SKOON gaat er bij het (doen) geven van onderwijs van uit dat de 

leerlingen handvaten krijgen aangereikt vanuit het levensbeschouwelijk onderwijs om nu en later in de 

toekomst verdraagzame, respectvolle en tolerante wereldburgers te zijn/te worden. Alle kinderen 

maken gebruik van hiertoe bestemde lesmethoden waarin aandacht wordt geschonken aan het 

christendom en andere wereldgodsdiensten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan niet-confessionele 

levensbeschouwingen: het humanisme en filosofische stromingen. 

 

SKOON tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door: 

a.  Het stichten, beheren en exploiteren van één of meer scholen zoals bedoeld in de wet op het 

primair onderwijs. 

b.  Het samenwerken met stichtingen, (coöperatieve) verenigingen, publiekrechtelijke lichamen en 

andere derden die het doel van de stichting kunnen bevorderen. 

c.  Het inzetten van alle overige wettige middelen die het bereiken van haar doel kunnen bevorderen. 

 

Missie 

Basisschool de Vink biedt leerlingen een leeromgeving waarin kinderen hun eigen talenten kunnen 

ontdekken en ontwikkelen. Kinderen leren hoe ze hun eigen talent in een groep optimaal kunnen 

inzetten en tegelijkertijd leren ze de diversiteit binnen een groep te respecteren. 

 

Wat de school biedt 

Binnen klassikaal onderwijs krijgt ieder kind de ruimte om te ontdekken wat zijn talenten zijn.  Het 

kind wordt gestimuleerd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Hierbij maken wij 

gebruik van een rijke en uitdagende leeromgeving. De nieuwsgierigheid van het kind zal groeien in 

de veilige en diverse leer- en speelomgeving waarin hij zich bevindt. 

 

Onderscheidend  

 Onderwijs op basis van een brede levensbeschouwelijke identiteit.  

 Extra zorg voor ieder kind, zowel op cognitief als emotioneel gebied.  

 Zeer goede beoordelingen van Onderwijsinspectie en ouders en goede CITO-score.  

 De betrokkenheid van ouders bij de besturing en ondersteuning van de Vink is groot.  

 Een nieuw gebouw voorzien van alle mogelijke faciliteiten sinds oktober 2012.  

 Een groep 2, waarin kinderen spelenderwijs worden voorbereid op het leren lezen en schrijven 

in groep 3.  

 Een kleutergroep en een groep nul voor kinderen die laat instromen gedurende het schooljaar.  

 Veel uitdagende creatieve activiteiten bijvoorbeeld de maandsluiting, het actiefeest, het 

paasontbijt, de projectweek.  

 En vanzelfsprekend geven we gewoon goed onderwijs. 

 Druk bezig om een PBS (Positive Behaviour Support) school te worden. 

 De Vink is de eerste school in Voorschoten die een veilige school geworden is. 

 

Het leerlingaantal is de afgelopen paar jaar geleidelijk gedaald en daarmee tevens ook de inkomsten 

van de school, afkomstig het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW). De telling op 

1 oktober geeft een kleine stijging te zien. SKOON hoopt in de komende jaren een leerlingenaantal van 

rond de 230 te kunnen bereiken.   

 

                                                 
 



 

Pagina 5 

 

Direct onder SKOON staat de directeur. Het team van de school bestaat uit ultimo het jaar uit 18 

personen: 1 directeur, 1 intern begeleider, 1 vakleerkracht gymnastiek, 1 conciërge, 9 

groepsleerkrachten LA, 5 groepsleerkrachten LB. De directeur wordt ondersteund door de IBer en een 

LBer.  In totaal zijn binnen de Stichting 12,33 fte in dienst (2015 12,63 fte). Binnen het budget kon 

worden voorzien in de benodigde remedial teaching en interne begeleiding. 

 

 

 

4. Activiteiten in het boekjaar  

 

4.1 Onderwijs 

Op onderwijsgebied lag in 2016 de nadruk op: 

1. Gebruik van de nieuwe chrome notebooks.  

2. Evenals vorig jaar is de zelfstandigheid van leerlingen bevorderd door het werken met een 

weektaak en dagtaak. 

3. Remedial Teaching. In 2016 is wederom extra ingezet op ondersteuning van leerlingen die 

een extra zetje in de rug nodig hebben. Dit in de eerste plaats om hun potentieel voldoende 

te ontwikkelen en hun aansluiting in de groep niet te verliezen. 

4. Invoering van de verwachtingengesprekken met ingang van schooljaar 2014-2015. Tussen 

leerling, ouders en leerkracht wordt een gesprek gevoerd waarin de verwachtingen over het 

komende leerjaar worden gedeeld en besproken. De hieruit voortvloeiende afspraken worden 

op papier vastgelegd.  

5. In schooljaar 2014-2015 is er gestart met de Plusklas (onderbouw en bovenbouw). Er wordt 

aan kleine groepjes kinderen gerichte lessen gegeven die baat hebben bij een grotere en 

soms kleinere uitdaging. 

6. Opstellen van ontwikkelingsperspectief door de intern begeleider bij een aantal 

zorgleerlingen. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt om de individuele leerlijn op te stellen, om de 

leerrendementsverwachtingen per vakgebied vast te stellen en om het verwachte 

uitstroomniveau VO vast te stellen. 

7. In schooljaar 2015-2016 worden naast rekenen, spelling en begrijpend lezen ook voor 

technisch lezen, gedrag en motorische ontwikkeling (groep 1 en 2) groepsplannen 

opgesteld. 

8. Leerkrachten passen het Directe Instructie Model (DIM) toe bij hun lessen. 

9. Professionaliseren van het team middels studiedagen en scholing. Professionaliseren van het 

huidige management, leiderschap op de school/rol directie. 

 

Eens in de 4 jaar komt de inspectie langs op iedere school om te beoordelen hoe een school het 

doet. In januari 2014 is de inspectie langs geweest bij De Vink. Haar eindoordeel was evenals 

voorgaande jaren voldoende. Dit betekent dat indien de resultaten van de school de komende jaren 

hetzelfde blijven dan wel toenemen, de inspectie geen aanleiding ziet om een controle op school te 

komen uitvoeren.  

 

Leerlingenaantallen/Groepsindeling 

Volgens het besluit van SKOON is met ingang van schooljaar 2014-2015 gestart met een aparte 

groep 1 en 2. Hierdoor krijgen de leerlingen gerichter onderwijs en kan er meer uitdaging geboden 

worden aan de kinderen 

 De aanspreektoon in de kring kunnen we zo goed afstemmen op de leeftijd en het niveau van de 

kinderen.  

 We kunnen beter omgaan met de verschillende eisen die gesteld worden aan de geletterd – en 

gecijferdheid voor groep 1 en groep 2.  

 We zijn in staat de doorgaande lijn van groep 1 via groep 2 naar groep 3 in kaart te brengen.  

 We kunnen groep 2 intensiever voorbereiden op groep 3, zowel qua leerinhoud als leerhouding.  

 We kunnen gerichter inspelen op de spraak- en taalontwikkeling.  

 In groep 2 stromen gedurende het jaar niet steeds nieuwe leerlingen in, dat geeft rust in de 

groep.  
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 We kunnen in het kader van het opbrengstgericht werken beter differentiëren naar de 3 niveaus 

binnen één groep. In de combinatiegroep hadden we te maken met meer dan 3 niveaus. 

 Het grote voordeel van oudere leerlingen die jongere leerlingen helpen blijft ook binnen groep 1 

gewoon bestaan. Bovendien zorgen de leerkrachten ervoor regelmatig gezamenlijke activiteiten 

te organiseren en samen te spelen. Zij zorgen er uiteraard voor dat de kinderen elkaar niet uit 

het oog verliezen en nog steeds veel van elkaar kunnen leren.  

 
Met de gemeente afgesproken dat de scholen in Voorschoten niet meer leerlingen zullen aannemen 

dan het gebouw kan herbergen. Gezien de geboorte aantallen is het niet de verwachting dat de 

school op korte termijn ruimtegebrek krijgt. 

 

Passend onderwijs 

Het passend onderwijs is met ingang van het schooljaar 2014-2015 ingevoerd. Het blijkt dat we als 

school al veel dingen doen die aansluiten bij het passend onderwijs. Gekeken wordt hoe dit verder 

versterkt kan worden en welke lacunes nog gevuld moeten worden. 

In de komende jaren zal nog geïnvesteerd moeten worden in extra materialen en in expertise van de 

leerkrachten.  

 

RT zal zich slechts richten op die kinderen die buiten het groepsplan vallen in de klas en binnen het 

passend onderwijs extra begeleiding moeten krijgen. 

 

Afgelopen schooljaar hebben we Kids Skills ingezet bij enkele leerlingen om hen te helpen stap voor 

stap te komen tot het zelf oplossen van hun problemen. 

 

In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de leeskliniek voor kinderen met dyslexie. 
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CITO eindtoets 2014 2015 2016 

Landelijk gemiddeld 534,4 534,7 534,7 

De Vink 534,8 534,7 538,2  

De CITO-score van de Vink is hoger dan het landelijk gemiddelde. De leerling populatie is 

medebepalend voor de hoogte van de eindscore. De resultaten op de CITO-eindtoets moeten daarom 

met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De Vink kent een gemengde leerling populatie wat 

betreft de culturele achtergrond van de leerlingen. Naast een verrijking voor de school betekent dit 

ook dat sommige kinderen starten met een achterstand. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen 

meten, vergelijken wij de gemiddelde groepsscore van onze groep 8 met de groepsscore van 

leerlingen op scholen met een vergelijkbare leerling populatie. Uit deze vergelijking blijkt dat de Vink 

bovengemiddeld scoort ten opzichte van een vergelijkbare gemiddelde school. 

 

 

 

 

4.2 Communicatie 

In 2016 is Social Schools geïntroduceerd. Door gebruik te maken van dit platform is het makkelijker te 

communiceren door de docent naar de ouders van de groep. De ouders kunnen door middel van de 

app kijken wat de docent gepost heeft.  

Daarnaast wordt er 2-wekelijks een nieuwsbrief aan de ouders gepost op Social Schools met daarin 

actuele zaken en ontwikkelingen die op school plaats vinden. Daar waar nodig worden ouders 

individueel of als groep ingelicht als het om individuele zaken of zaken die een specifieke groep aan 

gaan. 

 

 

4.3 Personeel 

In 2016 zijn 2 medewerkers vertrokken. Mede daardoor zijn er 3 nieuwe medewerkers aangetrokken. 

Verder is de inzet voor RT taken van een van de huidige leerkrachten (0,8 fte), voor 50% van de 

aanstelling gecontinueerd.  

Daarnaast is de inhuur van een extern bureau voor de ondersteuning op het gebied van RT en de 

Plusklas(sen) verlengd.  

Het personeelsbestand is in overeenstemming met het aantal leerlingen op de school. Op de 

conciërge, de vakleerkracht gym en één leerkracht na, zijn alle personeelsleden vrouw.  

2

4

8

11

4

3

4

7

8

7

6

3

5

7

7

0 2 4 6 8 10 12

VMBO-K

VMBO-BL

VMBO-B/K

VMBO-GL

VMBO-T

HAVO/VWO

HAVO

VWO

Uitstroomgegevens

2015-2016

2014-2015

2013-2014



 

Pagina 8 

 

Op 31-12-2016 is de gemiddelde leeftijd van het personeel 41,0 jaar. 

 

Met alle leerkrachten is gesproken over het taakbeleid (Nieuwe CAO). Op individuele basis zijn met 

ieder leerkracht afspraken gemaakt over uit te voeren taken gedurende het schooljaar en de daarmee 

gemoeide uren.  

 

Opleidingen 

In 2016 is er een vervolg gemaakt met training PBS (Positive Behavior Support).  

Door het personeel zijn er diverse individuele opleidingen gevolgd. 
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Functie Aantallen FTE Salarisschaal 

Directeur 1 0,70 DB 

Leerkracht LA 9 5,34  LA 

Leerkracht LB 5 4,71 LB 

Vakleerkracht 1 0,31 LA 

Intern begeleider 1 0,61 LA 

Conciërge 1 0,46 S 

Totaal 18 12,13  

 

 

 

4.4 Huisvesting 

Eind 2016 zou de VvE opgericht worden. Echter op de het laatste moment kwam er een kink in de 

kabel en werd de oprichting uitgesteld. Er kwamen nieuwe onderhandelingen over het breukdeel 

(percentage) van de Vink m.b.t. de kosten van de VvE. 

Verder zijn in het jaar de laatste problemen m.b.t. het opleveren van pand geïnventariseerd en zijn 

er of afspraken over gemaakt of aangepakt. Ook was het onduidelijk wie voor deze kosten zou 

opdraaien. In eerste instantie had de Vink er geld voor gereserveerd maar de Gemeente heeft de 

kosten voor zijn rekening genomen.   

 

In 2016 is verder gegaan met inventarisatie over het gebruik van het pand. De eerste stappen m.b.t. 

het inregelen van het pand (lees energiebesparing) zijn gezet.  

  

Voor 2017 hebben wij de verwachting dat na de afronding van de onderhandelingen de overdracht 

zal plaats vinden.  

 

Namens de Vink zal de directrice mevr. A. Bos zitting nemen in de VvE. 

 

De onzekere factor is momenteel de Gemeente. Deze is begin 2017 onder gezag van de Provincie 

geplaatst waardoor zij uiteindelijk zullen beslissen over de VvE.  

 

4.5 Governance/samenwerking 

SKOON en de schoolleiding geven informatie aan, voeren overleg met en leggen verantwoording af het 

bestuurs- en schoolbeleid aan direct betrokkenen en de omgeving van de school. Naast de verticale 

verantwoording naar de Rijksoverheid vindt overleg en informatieverstrekking plaats langs de lijnen 

van medezeggenschap van ouders en personeel, de nieuwsbrief, de website, openbare documenten 

zoals schoolplan, schoolgids, verslagen van bestuursvergaderingen, begroting en 

jaarstukken(jaarverslag/-rekening). Tevens is er periodiek overleg van bestuur en/of directie met de 

gemeente, met de schoolbesturen en directeuren van de basisscholen in Voorschoten, buitenschoolse 

opvang en regionale partijen. 

Het interne toezicht krijgt in de praktijk vorm door een geformaliseerde scheiding binnen SKOON in 

het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 

SKOON is aangesloten bij de PO-raad. Deze overkoepelende organisatie voor scholen voor primair 

onderwijs heeft voor haar leden de Code Goed Bestuur PO vastgesteld. In de Code staan principes voor 

goed bestuur centraal. Het bestuur heeft de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren 

getoetst aan de principes van de Code en geconcludeerd dat deze voldoen aan de eisen van de Code.  
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5. Financiële informatie  

 

5.1 Bestuurlijke visie op het resultaat over 2016 

Over 2016 is een positief resultaat behaald van € 98.116. In de begroting voor 2016 was nog 

uitgegaan van een klein negatief resultaat van € 6.725. Voor het vierde jaar op rij is het de school 

gelukt uit de rode cijfers te blijven.  

 

Het positieve resultaat wordt verklaard doordat de baten in totaal € 35.000 hoger waren dan 

geraamd. Dit werd pas later duidelijk en gedurende het jaar is daarom nog niet op geanticipeerd. 

De personele lasten zijn aanzienlijk lager dan verwacht, € 27.000. De verwachte tijdelijke dubbele 

lasten als gevolg van aannemen van een leerkracht hoefden niet te worden gemaakt. 

De huisvestingslasten zijn flink lager dan verwacht, €38.000. De voorziening voor de 

reparatiekosten is niet gebruikt en vervolgens vrijgevallen. 

 

De overige lasten lagen in 2016 op het niveau waarop deze waren geraamd. 

 

Het positieve resultaat zal aan de reserve worden toegevoegd. 

 

De grootste uitgavenpost in de begroting betreft de personele lasten. Deze wordt, evenals de andere 

begrotingsposten, gemonitord en bezien in relatie tot inkomsten/aantal leerlingen en 

vermogenspositie. De hoogte Van de voorziening onderhoud is in overeenstemming met het 

meerjarenonderhoudsplan dat in bestuur is goedgekeurd. Hoewel het meerjarenonderhoudsplan nog 

niet definitief is vastgesteld heeft het bestuur besloten om in 2013 t/m 2016 al wel te doteren aan 

de voorziening. Zodra VvE is opgericht (prognose eind 2017) zal het meerjarenonderhoudsplan 

definitief worden. 

 

Voor 2017 is een begroting met een kleine winst vastgesteld. 

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsum bekostiging, ook een bedrag via de 

zogenoemde prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, 

professionalisering van de leraren en schoolleiding en cultuureducatie.  

 

5.2 Financiële positie en kengetallen 

De financiële positie van SKOON en de ontwikkelingen in baten en lasten treft u aan in onderstaande 

overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de in de jaarrekening opgenomen balans en rekening 

van baten en lasten. Bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Balans per 31 december 2016 en 2015 

Activa 31-12-2016 31-12-2015   Passiva 31-12-2016 31-12-2015 

Vaste activa 214 219   Reserves 805 707 

Vorderingen 62 67   Voorzieningen 181 179 

Liquide middelen 830 751   Schulden 120 151 

  1.106 1.037     1.106 1.037 

 

 

Rekening baten en lasten 2016 en 2016 

Baten 2016 2015   Lasten 2016 2015 

Ministerie OCW 1.046 1.114   Personele lasten 784 795 

Gemeente 26 11   Afschrijvingen 30 30 

Overige baten 7 13   Huisvestingslasten 61 138 

Baten vermogen 1 2   Overige lasten 107 109 

Resultaat     Resultaat 98 68 

  1.080 1.140     1.080 1.140 
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Aan de balans en rekening van baten en lasten kunnen de onderstaande kengetallen worden 

ontleend. Voor een uitgebreid overzicht van relevante kengetallen verwijzen wij u naar de 

jaarrekening.  

 

Kengetallen 2016 2015 

Liquiditeitsratio 7,46 5,42 

Kapitalisatiefactor       95,4% 83,95% 

Rentabiliteit         9,1% 5,98% 

Weerstandsvermogen 74,6% 62,1% 

Solvabiliteitsratio (reserves / passiva) 0,73 0,68 

Solvabiliteitsratio (reserves en voorzieningen / passiva) 0,89 0,85 

 

 

Kengetallen 2016 2015 

Personele lasten in % van totale lasten 79,8% 74,2% 

Resultaat in % totale baten 9,1% 6,0% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten 96,9% 97,9% 

 

Solvabiliteit is de verhouding van het eigen vermogen tot het totale vermogen van een instelling. 

Solvabiliteit is de mate waarin een instelling in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële 

verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Heeft de instelling voldoende eigen 

vermogen om alle verschaffers van vreemd vermogen terug te betalen. Een solvabiliteit tussen 20% 

en 45% wordt als voldoende beschouwd om kredietverschaffers voldoende vertrouwen te geven. Het 

bestuur beschouwt een solvabiliteit van 10% erg laag en streeft er naar niet onder de 20% uit te 

komen. Dit wordt ook geadviseerd door de PO raad.  

Rentabiliteit de verhouding tussen inkomsten en winst en verlies van een begrotingsjaar. Een 

gezonde verhouding ligt tussen -1,5 en +1,5. Bij een rentabiliteit boven 0 maakt SKOON “winst” en 

houdt geld over. Dat wordt toegevoegd aan de reserve. In 2016 heeft SKOON een positief resultaat 

gehad en daarom wordt geld toegevoegd aan de reserve.  

 

De politiek kijkt steeds meer niet alleen naar de behaalde resultaten op scholen, maar benadrukt 

ook dat de binnen scholen aangehouden kapitaal/vermogen in redelijke verhouding moet staan tot 

wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering en dat de bekostiging doelmatig wordt besteed. De 

politiek en het Rijk roepen scholen op het vrije deel van het kapitaal in te zetten voor onderwijs en 

activiteiten/zaken die ondersteunend zijn aan het onderwijs.  

De PO-raad heeft in dit verband begin 2013 een brochure uitgebracht “ kapitaal en vermogen aan het 

werk, bouwstenen voor beleid”.  Hierin is de financiële beoordeling van het kapitaal/vermogen 

centraal. De brochure reikt een houvast om vanuit kapitaalsperspectief de financiële kwaliteiten en 

noodzakelijkheden van vermogen te beoordelen. 

Een van de indicatoren om te bepalen hoe de omvang van de bezittingen zich verhoudt tot de 

omvang van de instelling is de kapitalisatiefactor. Een kapitalisatiefactor alleen zegt niet alles. Deze 

moet in samenhang met andere indicatoren en de ambities van een school. Dit kengetal moet dan 

ook niet gezien worden als norm, maar heeft een signaalfunctie. Bij een positieve of negatieve 

afwijking van de signaleringsgrens is het tijd voor aanvullende vragen. Deze heeft SKOON zich eind 

2013 dan ook gesteld.  

SKOON heeft eind 2013 voor de eerste maal een analyse gemaakt van het kapitaal en vermogen. 

Deze is begin 2015 geactualiseerd. Daaruit komt naar voren dat SKOON als schoolbestuur de 

beschikking over een financiële ruimte. Ze bezit ten opzichte van de norm een relatief hoge 

solvabiliteit (ondergrens 30%/SKOON 73%) en een hoge liquiditeit (norm >1/SKOON 5,19). Deze 

combinatie van factoren geeft SKOON de ruimte om in 2017 verder na te gaan denken op welke 

wijze de financiële ruimte ingezet wordt. 

 

5.3 Investeringen 

Het meerjareninvesteringsplan is geactualiseerd. In 2016 is er veel geïnvesteerd in ICT. Er zijn 

nieuwe chromebooks, laptops, migratie SKOL heeft plaatsgevonden en er is een nieuw 

kopieerapparaat  
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Voor 2016 en verder is gepoogd de investeringen ongeveer gelijk te laten zijn aan de afschrijvingen 

en op die wijze toe te groeien naar een ideaalcomplex. Dit is ook terug te zien in de 

meerjareninvesteringsbegroting 2016-2026. Gezien de omvang van de school en de beperkte 

mogelijkheid van spreiding van investeringen zal dit niet volledig lukken. Een ideaalcomplex zorgt 

ervoor dat we als school zo min mogelijk geld hoeven op te potten voor toekomstige investeringen, 

maar dat we de lumpsum zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor het onderwijs 

 

5.4 Financiering 

Financiering van de schoolactiviteiten vindt voornamelijk plaats uit de door OCW beschikbaar 

gestelde middelen. Daarnaast financiert de gemeente Voorschoten een deel van het 

gymnastiekvakonderwijs en wordt jaarlijks een wisselend bedrag ontvangen aan rente over eigen 

vermogen. Dit eigen vermogen staat voor het grootste deel op een 2 depositorekeningen welke 

rentegevend zijn. Er is geen vermogen belegd.  

 

5.5 Treasury 

Het bestuur van SKOON beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de 

liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. 

SKOON heeft in 2016 het treasurystatuut (ongewijzigd) opnieuw vastgesteld. Er is geen sprake van 

beleggingen, tijdelijke overschotten op de liquiditeit worden overgeboekt naar depositorekeningen 

bij de ABN-AMRO Bank.  

 

5.6 Risico’s 

SKOON loopt als werkgever vooral risico op arbeidsrechtelijk gebied.  

De leerlingenaantallen spelen ook bij De Vink een grote rol. Als éénpitter is Vink kwetsbaar voor 

mutaties m.b.t. het leerlingenaantal. Dit is en blijft een aandachtspunt voor zowel bestuur als 

directie. 

Het materiaal in de kleuterspeelzaal wordt jaarlijks gekeurd. Bij afkeuring zal e.e.a. direct vervangen 

moeten worden.  
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6. Toekomstbeeld 

  

Hierna gaan we in op de onderwerpen waar SKOON in samenwerking met de directie van de Vink in 

2017 mee aan de slag wil.  

 

 

6.1 Leerlingen en Onderwijs  

 

Het doel van het bestuur is om verdere lichte groei in de leerlingenaantallen te bewerkstelligen nu 

de telling op 1/10/2016 een stijging te zien geeft. Het streven is een leerlingenaantal van rond de 

230. Het is niet waarschijnlijk dat de school in de toekomst zo veel kan groeien dat er weer dubbele 

klassen zullen zijn. Daarnaast is met de gemeente afgesproken dat de school niet meer zal groeien 

dan we in het huidige gebouw kunnen plaatsen.  

Op basis van de huidige inschrijvingen is de verwachting dat bij de eerstvolgende telling de 

leerlingenaantallen licht zullen stijgen t.o.v. 1/10/2016 

 

Eind 2014 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en leerkrachten. In 

2015 zijn de uitkomsten gepubliceerd op de website. In 2017 zal er weer een 

tevredenheidsonderzoek plaatsvinden.  

 

Met het leerlingen volgsysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Afwijkingen van het 

verwachte ontwikkeling van individuele leerlingen worden daarmee sneller geconstateerd. Zo nodig 

kan dan ook extra aandacht aan een leerling worden gegeven. Voor de komende jaren is het van 

belang om de effectiviteit van kwaliteitsmaatregelen te meten.  De ambitie van de school is de 

eindopbrengsten te verhogen waarbij we een stijging van de cito eindtoets hopen te bewerkstelligen 

naar 536.  

 

Het passend onderwijs is met ingang van het schooljaar 2014-2015 ingevoerd. Het blijkt dat we als 

school al veel dingen doen die aansluiten bij het passend onderwijs. Gekeken wordt hoe dit verder 

versterkt kan worden en welke lacunes nog gevuld moeten worden. 

In de komende jaren zal blijvend geïnvesteerd worden in extra materialen en in expertise van 

leerkrachten.  

 

RT zal zich slechts blijven richten op die kinderen die buiten het groepsplan vallen in de klas en 

binnen het passend onderwijs extra begeleiding moeten krijgen. 

 

6.2 Communicatie 

In 2016 is de website vervangen en is Social Schools geïntroduceerd. Dit platform is makkelijk voor 

de communicatie naar de ouders aangezien zij met behulp van een app berichten van de docent snel 

en gemakkelijk kunnen bekijken.  

 

 

6.3 Personeel 

Een belangrijk bezit van een school is haar leerkrachten. Verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs vraagt om een goed team. Voor De Vink vertaalt dit zich naar de onderwerpen leiderschap 

en leerkrachtvaardigheden.  

De directeur heeft samen met het MT een aantal prioritaire onderwerpen waar zij zich op zullen 

richten. Het gaat dan om verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs (opbrengstgericht werken en 

handelingsgericht werken), de essentie van een goede leerkracht, opleiding directeur, 

functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en invoering nieuwe CAO. 
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Personele bezetting Fte 

(stand 31/12) 

2015 2016 2017* 2018* 2019* 

Management/Directie
1

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Onderwijzend personeel 11.35 10.95 11.3 10,5 10,5 

Overige medewerkers 0.58 0.48 0.8 0.8 0.8 

Totaal 12,63 12,13 12.8 12.0 12.0 

      

Leerlingenaantal 214 217 220
2

 220
2 

220
2

 

1

 Een van de LB leerkrachten is voor 0,4 fte vrij gesteld voor management werkzaamheden. 

2

 Inmiddels is de verwachte leerlingaantal op peildatum 1-10-2016 bijgesteld naar 220.  

* Prognose 

 

 

 

6.4 Financiën 

Voor 2016 is een begroting met een klein verlies vastgesteld. De begroting borduurt verder op het 

verder professionaliseren van leerkrachten en schoolleiding, het investeren in opbrengst gericht 

werken en aanschaf van nieuwe leermiddelen. 

De uitdaging voor de komende jaren is om weer sluitende begroting te maken en toch voldoende 

investeren in onderwijsmaterialen en leerkrachten. Naast het vormen van voorzieningen voor 

toekomstig onderhoud.  

Op basis van de analyse van het kapitaal en vermogen van SKOON kan worden geconstateerd dat we 

een financieel gezonde school zijn, die nog enige ruimte heeft om te investeren in de kwaliteit van 

het onderwijs. 

In 2017 zal er een fonds komen voor extra activiteiten voor het onderwijs. Op deze manier wordt het 

makkelijker om externe in te huren voor onderwijs. Voor 2017 is het de bedoeling dat alle klassen 

gaan kennismaken met filosofie, gegeven door een docent van buiten.        

Het beleid blijft erop gericht om het leerlingenaantal te laten stijgen tot rond de 230 leerlingen.   

Door deze extra leerlingen wordt de continuïteit gewaarborgd. 
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Meerjarenbegroting 

BATEN € 1.000 2016 2017
3

 2018
4

 2019
5

 

Rijksbijdrage 1.046 1.018 1.031 1.031 

Overige 

overheidsbijdragen en 

subsidies 

26 2 2 2 

Overige baten 7 6 4 4 

Totaal Baten 1.079 1.026 1.037 1.037 

LASTEN €     

Personeelslasten 784 788 796 808 

Afschrijvingen 30 33 35 36 

Huisvestingslasten 60 95 95 95 

Leermiddelen 59 32 31 31 

Overige lasten 48 79 79 79 

Totaal lasten 981 1.027 1.036 1.049 

Saldo baten en lasten 98 -1 1 -12 

Saldo financiële 

bedrijfsvoering 
1 1 2 2 

Saldo buitengewone 

baten en lasten 
    

Totaal resultaat 98 0 3 -10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Conform vastgestelde begroting 
4 Prognose 
5 Prognose 
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 Realisatie Begroot Begroot Begroot 

Kengetallen (baten en lasten) 2016 2017 2018 2019 

Personele lasten in % van totale lasten 79,9% 76,7% 76,8% 77,0% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten 97,0% 99,2% 99,4% 99,4% 

Resultaat in % van totale baten 9,1% 0,1% 0,3% -1,0% 
 

 

 

 
 

Toelichting Meerjarenbegroting 

De school is dit jaar licht gestegen in leerlingenaantal. De meerjarenbegroting is gebaseerd op 

hetzelfde leerlingenaantal. Het is duidelijk te zien dat het aantal (217) krap is voor een begroting 

met dezelfde voorzieningen als in 2016.  

 

We streven er naar de komende jaren een lichte stijging in leerlingenaantallen te bewerkstelligen tot 

+/- 230. Het aantal groepen zal 8 a 9 blijven.  

In 2017 wordt wederom een leerkracht (0,4 fte) boventallig aangesteld voor het verzorgen van 

(extra) RT.  

Ten aanzien van de huisvesting zal in overleg met de gemeente en Het Kompas een Vereniging van 

Eigenaren opgericht worden om tot het beheer van het pand te komen waar alle drie de partijen 

gebruik van maken. Voor de komende jaren worden geen grote (bouw)projecten verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans Balans Balans Balans

Verkorte balans (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

Activa

Materiële vaste activa 214 227 221 205

Financiële vaste activa 0 0 0 0

Vorderingen 62 60 60 60

Liquide middelen 830 899 948 991

1.106 1.186 1.229 1.256

Passiva

Eigen vermogen 805 806 809 799

Voorzieningen 182 260 300 337

Schulden lang 0 0 0 0

Schulden kort 120 120 120 120

1.107 1.186 1.229 1.256
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Begroting 2017 t.o.v. 2016 

Baten 2017 2016   Lasten 2017 2016 

Ministerie OCW 1.018.000 1.036.500   Personele lasten 788.000 811.300 

Gemeente 2.000 4.200   Afschrijvingen 33.297 32.150 

Overige baten 5.930 2.865   Huisvestingslasten 95.500 98.100 

Baten vermogen 1.500 2.000   Leermiddelen 32.000 36.000 

      Overige lasten 78.505 74.740 

     Resultaat 128 -6.725 

  1.027.430 1.045.565     1.027.430 1.100.119 

 

 

6.5 Gebouw en Materieel 

Met de gemeente en het Kompas zal nog een Vereniging van Eigenaren en de daarbij behorende 

statuten moeten worden overeengekomen. Dit is helaas niet meer gelukt in 2016. Het onderhoud 

van het gebouw zal dan via de Vereniging van Eigenaren lopen. 

 

6.6 Interne organisatie bestuur 

Het bestuur en de directie van “éénpitter” Basisschool de Vink hebben geconstateerd dat gezien de 

huidige regeldruk en organisatie van een onderwijsinstelling, het niet gemakkelijk is een volledig 

zelfstandige basisschool in stand te houden. Het management van een basisschool vergt 

specialistische kennis op verschillende deelterreinen die niet altijd in de persoon van een directeur 

inclusief ondersteuning van een MT te verenigen is.  

 

Basisschool de Vink is een zogenaamde “éénpitter”: een school die niet valt onder een grotere 

schoolorganisatie of een samenwerkingsverband. De directie van een éénpitter, dus ook bij de Vink, 

heeft echter wel dezelfde taken als directies van scholen die vallen onder grotere 

samenwerkingsverbanden: ook al is het maar één school, er moet een jaarverslag komen, integraal 

personeelsbeleid gevoerd worden, gewerkt worden volgens een kwaliteitsbeleid en adequaat 

gereageerd worden op beleidsveranderingen en vereisten vanuit het Ministerie en de Gemeente etc. 

Vanwege de beperkte tijd en deskundigheid bij bestuur, is bij éénpitters de druk op de 

directeursfunctie hoog. Bovendien is het als directeur van een éénpitter lastig om te sparren.  

 

Gezien de veelheid van taken vergen de werkzaamheden een grote tijdsinvestering van de betrokken 

bestuursleden. Momenteel wordt gezocht naar een secretaris. Gezien de tijdsinvestering is het niet 

eenvoudig bestuursleden te werven.  

 

6.7 Tot slot 

Het bestuur heeft de afgelopen jaren de lat hoog gelegd en zal dit ook de komende jaren blijven 

doen. De financiën zijn op orde. Nu is het tijd om een lichte stijging in de leerlingenaantallen te 

realiseren en verder in te zetten op de ontwikkeling naar een nog hogere onderwijskwaliteit. Dit 

vraagt om een stevig en samenhangend beleid op alle gebieden. Regelmatig is er overleg tussen het 

Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.  

 

Voorschoten, april 2017 

 



Telefoon: 071-5763580
Website: www.basisschooldevink.nl
E-mail: info@basisschooldevink.nl

Stg. Kath. en Openbaar 
Onderwijs Noord-

Hofland

Jaarrekening 2016



Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Materiële vaste activa 213.936          219.512          

Gebouwen en terreinen 75.902 80.721

Meubilair 62.379 64.978

Inventaris en apparatuur 15.741 19.054

ICT 27.272 13.627

Duurzame leermiddelen 32.642 41.132

213.936 219.512

Vorderingen 62.211 66.767

Ministerie van OCW 50.672 55.841

Overige overheden (gemeenten) 7.713 0

Overige vorderingen 0 3.890

Overlopende activa 3.826 7.036

62.211 66.767

Liquide middelen 829.790 750.692

Banken 829.790 750.692

829.790 750.692

Totaal  Activa 1.105.937 1.036.971

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Passiva

Eigen vermogen 804.884          706.768          

Algemene reserve 800.673 699.915

Bestemmingsreserves 4.211 6.853

804.884 706.768

Voorzieningen 181.504 179.552

Personeelsvoorzieningen 8.757 7.314

Overige voorzieningen 172.747 172.238

181.504 179.552

Kortlopende schulden 119.549 150.651

Crediteuren 19.314 53.457

Loonheffing en premies 30.783 32.348

Pensioenpremies 7.041 7.596

Overige kortlopende schulden 5.216 4.981

Overlopende passiva 57.195 52.269

119.549 150.651

Totaal  Passiva 1.105.937 1.036.971

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 1.045.929 1.036.500 1.113.779

Overige overheidsbijdragen en subsidies 26.170 4.200 11.331

Overige baten 6.749 2.865 12.942

Totaal  Baten 1.078.848 1.043.565 1.138.052

Lasten

Personele lasten 784.096 811.300 795.213

Afschrijvingen 29.797 32.150 29.843

Huisvestingslasten 60.296 98.100 138.373

Overige instellingslasten 107.135 110.740 108.536

Totaal  Lasten 981.324 1.052.290 1.071.965

Saldo baten en lasten 97.524 -8.725 66.087

Financiële baten en lasten

Financiële baten 592 2.000 2.189

Financiële lasten 0 0 0

Saldo financiële baten en lasten 592 2.000 2.189

Exploitatieresultaat 98.116 -6.725 68.276
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Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Kasstroomoverzicht over 2016

alsnog tonen

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 97.524 66.087

Afschrijvingen 29.797 29.843

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen 4.556 20.839

- Kortlopende schulden -31.102 29.784

Mutaties voorzieningen 1.952 70.142

102.727 216.695

Ontvangen interest 592 2.189

Betaalde interest 0 0

592 2.189

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -24.221 -7.423

-24.221 -7.423

Mutatie liquide middelen 79.098 211.461

Beginstand liquide middelen 750.692 539.231

Mutatie liquide middelen 79.098 211.461

Eindstand liquide middelen 829.790 750.692

2016 2015

€
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Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Voorschoten verzorgt onderwijs aan de bij de school

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt vanaf 2012 een activeringsgrens gehanteerd van € 1.000 (voorheen € 500), investeringen

onder de € 1.000 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Er zijn weinig 

investeringen tussen € 500 en € 1.000 waardoor besloten is de activeringsgrens te verhogen.

De afschrijvingstermijn voor meubilair is in 2012 verhoogd van 15 naar 20 jaar voor nieuwe

investeringen. Dit is besloten doordat de vergoeding van het Rijk is gebaseerd op een langere

afschrijvingstermijn. Daarnaast is gebleken dat het meubilair ook langer is gebruikt dan 15 jaar.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen 

bedragen zijn in hele euro's. 
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Schoolgebouwen

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente. Aangezien het nieuwe

pand door twee scholen wordt gebruikt, heeft het bevoegd gezag een VvE gevormd waarbij juridisch

eigendom voor het gebruikersdeel bij het bevoegd gezag komt te liggen, en waaarbij het bevoegd gezag

veranwoordelijk wordt voor dat deel van het onderhoud. Op de terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen

Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 1.000 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

t/m 2011 per 2012 Jaren

Inrichting nieuwbouw 5,00% 5,00% 20

Meubilair 6,70% 5,00% 15-20

Inventaris en apparatuur 11,10% 11,10% 9

ICT hardware 20,00% 20,00% 5

Leermiddelen 11,10% 11,10% 9

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn voor zover noodzakelijk gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen

Algemene reserve

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven

gedaan zullen worden gedaan.
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Bestemmingsreserve privaat

Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag

tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een

private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

Pensioenvoorziening

Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en

lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis

van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar

rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen

activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat

van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten

Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag. 

Lasten

Personeelslasten

Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Overige lasten

De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40745

Naam instelling Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

KvK-nummer 41169557

Adres Kuyperbrink 12, 2253 VX  VOORSCHOTEN

Telefoon 071-5763580

E-mailadres info@basisschooldevink.nl

Website www.basisschooldevink.nl

Contactpersoon

Naam De heer J.G. de Leeuw

Adres Rooseveltstraat 18, 2321 BM  Leiden

Telefoon 071-5166600

E-mailadres info@ohm.nl

BRIN-nummers

06IX Basisschool De Vink
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

Materiële vaste activa in € in €

Gebouwen en verbouwingen 75.902 80.721

Meubilair 62.379 64.978

Inventaris en apparatuur 15.741 19.054

ICT 27.272 13.627

Duurzame leermiddelen 32.642 41.132

213.936 219.512

Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

Specificatie materiele prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

vaste activa 2015 2015 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16

Gebouwen en verbouwingen 96.383 -15.662 80.721 0 0 -4.819 75.902

Meubilair 82.515 -17.537 64.978 2.023 0 -4.622 62.379

Inventaris en apparatuur 29.874 -10.820 19.054 0 0 -3.313 15.741

ICT 53.743 -40.116 13.627 22.198 -358 -8.195 27.272

Duurzame leermiddelen 76.825 -35.693 41.132 0 0 -8.490 32.642

339.340 -119.828 219.512 24.221 -358 -29.439 213.936

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2016 2016 31-dec-16 % %

Gebouwen en verbouwingen 96.383 -20.481 75.902 5,00%

Meubilair 84.538 -22.159 62.379 5,00%

Inventaris en apparatuur 29.874 -14.133 15.741 11,10%

ICT 66.639 -39.367 27.272 20,00%

Duurzame leermiddelen 76.825 -44.183 32.642 11,10%

354.259 -140.323 213.936

In 2016 zijn de materiële vaste activa staten beoordeeld. Niet meer aanwezige activa is opgeschoond. Totaal is er bij ICT voor € 9.302 in

de materiële vaste activa opgeschoond.  Deze posten hadden nog een waarde ad € 358,. Dit bedrag is in 2016 in één keer afgeschreven

ten laste van het resultaat.

Afschrijvingspercentages
Samenvatting specificatie materiele vaste activa 

en afschrijvingspercentages
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31-dec-16 31-dec-15

Vorderingen in € in €

Ministerie van OCW 50.672 55.841

Overige overheden (gemeenten) 7.713 0

Overige vorderingen 0 3.890

Overlopende activa 3.826 7.036

62.211 66.767

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-15 2016 2016 2016 2016 31-dec-16

Gemeente subsidie vakonderwijs 0 0 7.713 0 0 7.713

0 0 7.713 0 0 7.713

31-dec-16 31-dec-15

Overige vorderingen (specificatie) in € in €

Vervangingsfonds 0 3.890

0 3.890

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende activa (specificatie) in € in €

Vooruitbetaalde kosten 3.826 6.213

Overige overlopende activa 0 823

3.826 7.036

31-dec-16 31-dec-15

Liquide middelen in € in €

Banken 92.422 293.705

Spaarrekeningen 737.368 456.987

829.790 750.692
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Passiva

31-dec-16 31-dec-15

Eigen vermogen in € in €

Algemene reserve 800.673 699.915

Bestemmingsreserve (privaat) 4.211 6.853

804.884 706.768

Saldo Bestemming Overige Saldo

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

Algemene reserve

Algemene reserve 699.915 100.758 0 800.673

Bestemmingsreserve (privaat)

Overige algemene reserve private middelen 6.853 -2.642 0 4.211

706.768 98.116 0 804.884

31-dec-16 31-dec-15

Voorzieningen in € in €

Personeelsvoorzieningen 8.757 7.314

Overige voorzieningen 172.747 172.238

181.504 179.552

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Kortlopend Langlopend

dotaties / onttrekkingen 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16 deel < 1 jr deel > 1 jr

Voorziening jubilea personeel 7.314 1.443 0 0 8.757 0 8.757

Voorziening onderhoud gebouwen 172.238 40.600 -2.040 -38.051 172.747 0 172.747

179.552 42.043 -2.040 -38.051 181.504 0 181.504

31-dec-16 31-dec-15

Kortlopende schulden in € in €

Crediteuren 19.314 53.457

Loonheffing en premies 30.783 32.348

Pensioenpremies 7.041 7.596

Overige kortlopende schulden 5.216 4.981

Overlopende passiva 57.195 52.269

119.549 150.651
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31-dec-16 31-dec-15

Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

Schulden aan personeel 1.228 0

Diverse te betalen premies 3.988 4.981

5.216 4.981

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende passiva (specificatie) in € in €

Rechten vakantiegeld 23.502 23.958

Overige overlopende passiva 33.693 28.311

57.195 52.269
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Totaal 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2016 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2016 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Langlopende contracten

Bij Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland lopen de volgende meerjarige contracten:

Onderwijsbureau Hollands Midden inzake administratieve dienstverlening, contract voor onbepaalde tijd,

omvang ca € 20.000 per jaar. 

Schoonmaakbedrijf Viele, onvereenkomst voor de periode van 1 jaar, eindigend op 22 oktober 2013,

verlenging stilzwijgend steeds met 12 maanden, omvang ca € 30.000 per jaar. 

Pensioenrechten

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het

pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden) dit

toelaat. Naar de stand van januari 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 92,3%.

Naar de stand van ultimo 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6% (bron: website www.abp.nl).

Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum 721.510 717.100 776.953

OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 118.374 117.600 114.954

OCW prestatiebox 22.168 18.900 21.301

OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 24.335 22.400 29.940

OCW materiële instandhouding 159.542 160.500 164.900

OCW overige subsidies 0 0 5.731

1.045.929 1.036.500 1.113.779

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente bijdragen onderwijsbeleid 7.713 0 6.364

Gemeente overige bijdragen 18.457 4.200 4.967

26.170 4.200 11.331

Overige baten

Ouderbijdragen 2.244 2.240 3.034

Verhuur 625 625 625

Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 1.153 0 2.900

Overige baten 2.727 0 6.383

6.749 2.865 12.942

Totaal baten 1.078.848 1.043.565 1.138.052
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur, directie en toezicht 63.787 64.000 60.954

Loonkosten onderwijzend personeel 621.935 663.200 643.547

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 20.283 21.000 20.822

Loonkosten vervangingen 45.231 20.000 29.418

Loonkosten overig -442 0 -361

750.794 768.200 754.380

Overige personele kosten

Inhuur personeel niet in loondienst 50.637 38.000 44.634

Scholing en opleiding personeel 12.897 17.000 11.986

Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 4.727 5.100 3.894

Werving en selectie 71 0 0

Representatie, bijeenkomsten en consumpties 15 500 -35

Overige personele kosten 5.780 2.500 2.014

Dotaties personele voorzieningen 1.443 0 -2.909

75.570 63.100 59.584

Uitkeringen personeel en vervangers

Uitkeringen (-/-) -42.268 -20.000 -18.751

-42.268 -20.000 -18.751

Personele lasten 784.096 811.300 795.213

Met ingang van 1 januari 2016 is de bekostiging door het Vervangingsfonds (VF) gewijzigd. De berekening van het VF is

gebaseerd op een normbekostiging van de afwezige. Over het algemeen komt deze berekening hoger uit dan de

loonkosten van de vervangers. 

Specificatie personele lasten naar samenstelling

Brutolonen en salarissen 586.534 603.200 585.460

Sociale lasten 101.088 100.000 102.407

Pensioenlasten 63.172 65.000 66.513

Totaal lonen en salarissen 750.794 768.200 754.380

In de pensioenlasten 2016 en 2015 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 12,13 FTE's werkzaam (2015: 12,63 FTE's)

Onderverdeeld naar: 2016 2015

Directie 0,70 0,70

Onderwijzend personeel 10,95 11,35

Onderwijs ondersteunend personeel 0,48 0,58

12,13 12,63
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Investeringen  

Investeringen in meubilair 2.023 0 0

Investeringen in leermiddelen 0 4.500 7.423

Investeringen in inventaris en apparatuur 0 5.000 0

Investeringen in ICT 22.198 15.000 0

Overboekingsrekening mva naar balans -24.221 -24.500 -7.423

0 0 0

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten gebouwen en verbouwingen 4.819 4.800 4.819

Afschrijvingskosten meubilair 4.622 4.500 4.531

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 3.313 3.600 3.312

Afschrijvingskosten ICT 8.195 8.750 7.077

Afschrijvingskosten leermiddelen 8.490 10.500 8.062

Desinvesteringen en boekresultaat mva 358 0 2.042

29.797 32.150 29.843

Huisvestingslasten

Klein onderhoud gebouwen en terreinen 6.323 4.000 1.461

Energie en water 17.199 18.000 17.700

Schoonmaakkosten 32.184 33.000 31.485

Heffingen en vuilafvoer 2.041 2.500 2.226

Groot onderhoud 2.040 0 0

Onttrekking voorziening onderhoud -2.040 0 0

Dotatie voorziening onderhoud 40.600 40.600 73.051

Overige huisvestingslasten -38.051 0 12.450

60.296 98.100 138.373

Administratie, beheer en bestuur

Administratie en advisering door derden 21.535 35.500 27.822

Accountantskosten 3.993 2.200 2.178

Contributie besturenorganisaties 1.708 2.000 1.752

Verzekeringen 730 900 725

Medezeggenschap 112 500 141

Telefonie / Dataverbindingen 2.400 2.500 2.598

Schooladministratie 2.950 2.300 1.647

Contributies scholenorganisaties 262 0 208

Overige schoolgebonden kosten 2.407 800 933

Overige lasten beheer en administratie 464 2.500 1.394

36.561 49.200 39.398

Uitsplitsing accountantskosten

Honorarium onderzoek jaarrekening 3.993 2.200 2.178

3.993 2.200 2.178
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 36.628 27.000 26.131

Reproductiekosten 5.857 9.000 7.128

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 3.593 4.000 1.330

Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 12.580 13.800 9.965

58.658 53.800 44.554

Overige lasten

Activiteiten, werkweken en excursies 7.983 4.240 5.780

Overige schoolkosten 3.933 3.500 18.804

11.916 7.740 24.584

Overige instellingslasten 107.135 110.740 108.536

Totaal lasten 981.324 1.052.290 1.071.965

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en dividenden 592 2.000 2.189

592 2.000 2.189

Resultaat 98.116 -6.725 68.276
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 98.116 positief.

Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

€ € € €

Algemene reserve 699.915 100.758 0 800.673

Bestemmingsreserves privaat 6.853 -2.642 0 4.211

706.768 98.116 0 804.884

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

€ € € €

Algemene reserve 699.915 100.758 0 800.673

Overige algemene reserve private middelen 6.853 -2.642 0 4.211

706.768 98.116 0 804.884
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan

die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.

Pagina 41



Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2016 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden Vereniging 4
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WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stg. Kath. en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2016 is € 106.000

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie 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 WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

Bezoldiging toezichthoudende 

topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-okt-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

A. Bos

0,7

Directeur

Nee

Ja

nvt

52.459

74.200

46.688

5.771

Voorzitter Penningmeester lid

0 0 0

0 0 0

43.783

52.459

n.v.t. 

116.131

5.797

49.580

0 0 0

15.900 10.600

0 0 0

N.L.M. Engering C.W.J. de Weert C.M. Zwetsloot

nvt nvt nvt

0 0 0
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Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 1-jul-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

0

0

M. Wedema

lid

15.900

0 0 0

15.900 14.000 10.600

M. Riphagen P. le Clerq R. Schneider-Blonski

Secretaris lid lid

nvt nvt nvt

0 0 0

0 0 0

nvt

0
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