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2. Verslag van de Commissie van Toezicht 

 
Verslag Commissie van Toezicht 
U hebt het jaarverslag ofwel bestuursverslag van 2018 van de ‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk on-

derwijs te Leerbroek’ in handen.  

 
Het afgelopen jaar hebben we als Commissie van Toezicht weer mogen samenwerken met het dagelijks be-
stuur van de school. Het bestuur werkt volgens de code Goed Bestuur zoals opgesteld door de PO-raad en 
leeft de wettelijke zaken na. 
  
In 2018 bestond de Commissie van Toezicht uit de volgende bestuursleden: 
•             dhr. E. Geluk (secretaris) 
•             dhr. E. van Asselt (voorzitter) 
•             dhr. A. Roest (algemeen adjunct) 
  
De hoofdtaak van de Commissie van Toezicht, als werkgever van het uitvoerend bestuur, is toezicht houden 
op het functioneren van het dagelijks bestuur en de school in algemene zin. Maar de Commissie van Toezicht 
probeert ook waar nodig, of wenselijk, adviserend op te treden om zo goed mogelijk te handelen in het be-
lang van de school. 
De leden van de CvT ontvangen voor de werkzaamheden geen vergoeding. 
  
In 2018  is de CVT betrokken geweest bij het nadenken over de bestuurlijke structuur en de daaruit volgende 
invulling van de directie. Een en ander met het doel de risico’s voor de school de komende jaren te bespreken 
en de continuïteit van de school te waarborgen. De CVT is in 2018 meerdere malen bij elkaar geweest en 
heeft regelmatig contactmomenten gehad met het bestuur en de MR. 
Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot het besluit om de leden van de Schoolvereniging bijeen te roepen in het 
voorjaar van 2019 om een aanpassing van de bestuurlijke structuur voor te stellen. 
Het voorstel dat in goed overleg met bestuur, MR en CVT is opgesteld is als volgt: 
- De huidige CVT wordt opgeheven. 
- Het huidige bestuur wordt aangesteld als CVT. 
- De huidige directeur a.i. wordt directeur bestuurder a.i. 
We zijn de MR erkentelijk dat zij deze beleidswijziging ondersteunen. Dit geeft ruimte om in 2019 e.v. nader 
onderzoek te doen naar een eventuele bestuurlijke samenwerking en de structurele invulling van de direc-
tievacature. 
  
Onderstaande zaken zijn onze vergadertafel gepasseerd het afgelopen jaar: 

•         De rol en positie van de bestuurlijke structuur en invulling directie van de school 

•         Naleven wettelijke zaken 

•         De financiën van de school 

•         De notulen van het bestuur die we door hebben genomen. 

•         Vragen naar het bestuur inzake de diverse plannen en beleidszaken 

•         De nieuwbouw van de school. 

•         Andere zaken die in het belang van de school nodig waren 

Wat onze vergaderingen betreft ervaren we dat het een lastige zaak is om op inhoudelijk niveau op verant-
woorde wijze toezicht te blijven uitoefenen. We zijn als CVT dan ook blij dat in D.V. 2019, mits instemming 
van de Schoolvereniging,  de CVT meer optimaal zal kunnen gaan functioneren en daarmee onverkort aan de 
opdracht van de overheid kan voldoen. De CVT heeft alle vertrouwen in de samenstelling van de nieuwe CVT 
en de daaruit voortvloeiende bestuursvorm. 
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Toezicht op de financiën 
De Commissie van Toezicht heeft het afgelopen jaar ook toezicht gehouden op de financiën van de school. 
  
Het afgelopen jaar zijn een aantal zaken grondig bekeken, goedgekeurd en daarna vastgesteld: 
- De begroting 
- Het jaarverslag 
- De jaarrekening 
  
Ook is er door het Commissie van Toezicht een accountant aangewezen: Van Ree accountants. 
  
Doelmatigheid en Rechtmatigheid 
Het toezichthoudend orgaan heeft toegezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van de financiële 
middelen. 
  
Relatie Medezeggenschapsraad 
De Commissie van Toezicht heeft tenminste twee maal per jaar overleg met de MR. In 2018 zijn er extra 
overleggen geweest in verband met hierboven genoemde zaken. 
  
Toekomstvisie Commissie van Toezicht 
De Commissie van Toezicht heeft ook in het jaar 2018 een positieve ontwikkeling mogen zien op het gebied 
van de teamontwikkeling door middel van nascholing en begeleiding in de groep. Als CVT  zullen we de op-
brengsten van de school en het pedagogisch klimaat zorgvuldig volgen. Op dit terrein is nog veel te winnen 
voor de school waarbij we vertrouwen hebben in de wijze waarop het bestuur op zorgvuldige wijze de pro-
cessen in de school volgt en begeleidt. 
  
Tenslotte 
Wij wensen tot slot het bestuur, de directie en al het personeel van harte Gods onmisbare zegen toe. Zonder 
Zijn zegen zal het niet gaan. We weten inmiddels dat problemen onze school niet voorbij gaan. Maar leggen 
we alles ook bij Hem neer is de vraag of proberen we het nog zelf een beetje op te lossen? 
Wij bidden en wensen u al het nodige toe, voor nu en in de toekomst. 
  
  
Namens Commissie van Toezicht, 
  
E. Geluk 
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3. Overview en Algemeen 

 
Inleiding 

Met dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen op de Eben-Haëzerschool. Het jaar-
verslag of bestuursverslag 2018 is een verantwoordingsdocument. Hierin verantwoordt het Verenigingsbe-
stuur van de Eben-Haëzerschool zich over de gang van zaken in het verslagjaar. Het Jaarverslag 2018 beoogt 
horizontaal en verticaal verantwoording te doen van het gevoerde integrale beleid door zowel het Vereni-
gingsbestuur als de directie. Dit jaarverslag volgt de verordening van het ministerie van OC&W en heeft de 
onderwerpen van de gevraagde continuïteitsparagraaf geïntegreerd in dit jaarverslag. 
 
De financiële positie van de school is gezond ondanks dat dit jaar afgesloten is met een negatief resultaat. 
Het financiële weerstandvermogen van de school is boven de norm.  
 

Alle bij school betrokkenen mochten het kalenderjaar 2018 aanvangen en ook afsluiten. Niemand van de 
kinderen of andere bij school betrokkenen is ons ontvallen. Daarvoor past dank aan Hem die Zijn sparende 
en dragende hand nog over ons heeft uitgebreid. 
In rust, zonder angst voor vervolging, konden we de kinderen vertellen van Die Ene Naam Die onder de hemel 
gegeven is door welke zij en wij allen moeten (en kunnen!) zalig worden.  
 

Het vastgestelde schoolplan 2015-2019 is nog steeds geldig. Het jaar 2018 heeft wederom sterk in het teken 
gestaan van intensieve schoolontwikkeling. We mogen terugzien op een positief bezoek van de schoolinspec-
tie met een positieve uitslag, de kwaliteit van de leerlingzorg, de kwaliteit van het borgen van processen en 
de kwaliteit van de opbrengsten liggen op het goede niveau.  

 

Bestuur 

In het achterliggende jaar hebben we als bestuur afscheid genomen van bestuurslid dhr. W.D. Mauritz. Als 

bestuur hebben we besloten om deze vacature niet verder in te vullen.  De functies zijn als volgt verdeeld: 

Dhr. A.A. Zweistra  voorzitter 

Dhr. H.K. Boot   2e voorzitter 

Dhr. A.M. de Rijke  secretaris 

Dhr. J. Budding   2e secretaris 

Dhr. C. de Jong   penningmeester 

Dhr. A. Benschop  2e penningmeester 

 
In afwijking van de governancecode is omwille van de privacy van de vrijwilligers-bestuursleden, de vermel-
ding van de (on) betaalde nevenfuncties achterwege gelaten. 
 
 
Als bestuur komen we eens in de 8 weken bij elkaar voor een reguliere vergadering. Deze worden ook bijge-
woond door MT-leden en directie en met enige regelmaat wordt het bestuur geïnformeerd over de onderwijs 
resultaten door de IB-er. Het bestuur vind het belangrijk om continu geïnformeerd te worden over de kwali-
teit van het onderwijs, zorgstructuren en algemene zaken binnen de school. 
Het bestuur heeft meerdere teambijeenkomsten bijgewoond om met elkaar na te denken over onderwijs-
kundige onderwerpen. Dit wordt als positief ervaren. 
Daarnaast zijn er bijeenkomsten met het personeel, de Medezeggenschapsraad (2x per jaar)  en de Commis-
sie van Toezicht (CvT). Verder worden er bijeenkomsten bezocht van de Vereniging Gereformeerd Schoolon-
derwijs (VGS) in het kader van professionalisering, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Alblasser-
waard West, de gemeente Zederik (vanaf 1 januari gemeente Vijfheerenlanden) en andere instanties waar 
we als school mee te maken hebben.  
 

Leerlingenaantal en bekostigingsgrondslag  
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Het leerlingenaantal per 1 oktober 2018 was 203. Het jaar ervoor was dit 204. Dit is het aantal op basis waar-
van de school het geld ontvangt om alles te betalen. Op dit moment is de instroom constant. Zoals het er nu 
naar uit ziet, zal het aantal leerlingen komend schooljaar stabiel blijven. Daarna zal een licht dalende trend 
te zien zijn. 

 

Directie en personeel 

Begin 2018 werd de directie ingevuld door interim-directeur dhr. J.P.R. Pannekoek.  

In overleg met (Personeels)MR en Commissie van Toezicht is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de 

huidige manier van samenwerken niet langer meer wenselijk was. In goed overleg met de heer Pannekoek 

heeft het bestuur de samenwerking beëindigd. 

 

In goed overleg met CvT en MR heeft het bestuur besloten om de directie invulling middels ad-interim uit te 

laten voeren in de persoon van dhr. E.S.P. van Kranenburg, welke tot op heden deze taak vervuld. 

 

Ter ondersteuning van de directie is een managementteam gevormd. Dit team bestaat uit de bovenbouwco-

ordinator meester de Jong en de onderbouwcoördinator juffrouw Verschoor. Het MT heeft de dagelijkse 

leiding bij afwezigheid van de directeur. De directie geeft samen met het MT verder vorm aan de onderwijs-

kundige vernieuwingen. Het is mooi om te zien dat het MT groeit in zijn ontwikkeling.  

 

Bezoek onderwijsinspectie 

In 2018 is er wederom een bezoek geweest van de onderwijsinspectie. Met de al eerder aangegeven inzet 

op gebied van zorg,- en managementstructuur, IB en door inzet van het team zijn er grote stappen gemaakt 

met een positieve conclusie door de onderwijsinspectie. 

 

Nieuw schoolgebouw  en nader onderzoek 

In 2018 zijn weer meer contouren bekend geworden omtrent nieuwbouw van de school. Mede door veran-

dering naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en wijziging in de projectaansturing is er vertraging geko-

men in het project.  

Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de wethouder, projectleider en het team over de nieuwbouw. 

Er zullen in 2019 onderzoeken plaatsvinden die nader dienen uit te wijzen welk type schoolgebouw past bij 

de visie van de school. Tevens zal er nader onderzoek gedaan worden naar de eventuele maatschappelijke 

betekenis die de school heeft of kan hebben naast haar primaire taak inzake verstrekken van basisonderwijs. 

 

Internationalisering 

De school is vrijwel niet actief op het terrein van internationalisering. Wel wordt er Engels gegeven aan de 

kinderen. Uit gesprek met het vervolgonderwijs blijkt dat onze school zeker niet achterloopt qua prestaties 

in het voortgezet onderwijs ten opzichte van andere scholen. 

 

Tenslotte 

Wat een wonder dat onderwijsvrijheid er nog mag zijn, dat is niet aan ons te danken, enkel “Soli Deo Gloria, 

aan God alleen de Eer”. Dat geldt ook voor de voortgang van het christelijk onderwijs op school in Leerbroek.  

Afgelopen schooljaar was binnen school ziekte, verdriet en teleurstelling, maar ook vreugde en verwonde-

ring. Als school, team, directie, MT en bestuur hebben we een veelbewogen jaar achter ons. Daarin moeten 

we opmerken dat de naam van onze school “Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen”, dat niet 

onbetuigd heeft gelaten.  
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Maar in dit alles moeten en mogen we als school met al haar geledingen het vertrouwen op Hem stellen, 

want enkel dan zal het tot zegen zijn. 

 

De Heer moet gij vertrouwen, 

begeert gij d' uitkomst goed, 

op Hem uw hope bouwen, 

zal 't slagen wat gij doet. 

Door geen bekommeringen, 

geen klagen en geen pijn 

laat God zich iets ontwringen: 

Hij wil gebeden zijn. 

 

Laat Hem besturen, waken, 

't is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat g' u verwond'ren moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 

 

Namens het bestuur, 

A.M. de Rijke, secretaris 

 

Wilt u na het lezen van dit jaarverslag reageren, dan kunt u dat doen naar: 
 
A.M. de Rijke, (secretaris), a.derijke@ebenhaezerleerbroek.nl  
 

Algemeen 

Gegevens school 

Eben-Haëzerschool 
Leerbroekseweg 7 
4245 KR Leerbroek 
0345-599567 
E-mail: info@ebenhaezerleerbroek.nl 
www.ebenhaezerleerbroek.nl 
 
Gegevens Vereniging 
‘Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk onderwijs te Leerbroek’ 
Leerbroekseweg 7 
4245 KR Leerbroek 
Secretaris: dhr. A.M. de Rijke 
secretaris@ebenhaezerleerbroek.nl  
De vereniging vergadert regulier tenminste één maal per jaar, de ‘algemene ledenvergadering’.  
 
Missie en doelstellingen 
“Vertrouwd, Veilig, Verrijkend’ 
De Eben-Haëzerschool te Leerbroek gaat uit van de Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk Schoolonderwijs 
te Leerbroek. De grondslag voor alle onderdelen van het onderwijs op onze school is de Bijbel, Gods Woord. 

mailto:a.derijke@ebenhaezerleerbroek.nl
mailto:info@ebenhaezerleerbroek.nl
http://www.ebenhaezerleerbroek.nl/
mailto:secretaris@ebenhaezerleerbroek.nl
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Aan dat Woord worden de beginselen voor onderwijs en opvoeding ontleend, in overeenstemming met de 
uitleg in de “Drie Formulieren van Enigheid”. 
 
Focus 
Wij zien ieder kind als een uniek schepsel van God. Elk kind is even waardevol. We willen in ons onderwijs 
oog  hebben voor hoofd, hart en handen. Kennis over God en de kern van het geloof vinden wij daarin erg 
belangrijk. Met de gerichtheid op de totale ontwikkeling bedoelen we sociaal emotioneel, geestelijk, cogni-
tief en cultureel. 
We willen een school zijn waar kinderen centraal staan en graag naar toe gaan. In ons aanbod zoeken we 
een balans tussen kindgericht en leerstofgericht onderwijs. 
 
Pedagogiek 
We streven naar een goede liefdevolle verhouding met de leerlingen, zodat kinderen zich veilig voelen en 
zich kunnen ontwikkelen. In ons onderwijs willen we aansluiten bij de verschillen tussen kinderen als het gaat 
om tempo, niveau en interesses. Deze aandacht voor verschillen willen we vormgeven in een goed pedago-
gisch klimaat. We vinden het belangrijk dat we als leraren goed weten waarom we de dingen doen. Daar-
naast willen we de kinderen laten meedenken bij het onderwijs. 
 
Didactiek 
Wij gaan uit van de deskundigheid van de leerkracht in het vormgeven van goed onderwijs. Dit is te zien aan 
het vormgeven van een goede instructie, heldere differentiatie, en variatie in werkvormen. De leraren eva-
lueren het onderwijs met de kinderen. 
 
Differentiatie 
Wij sluiten aan bij de kinderen, qua niveau en interesses. We willen het mogelijk maken dat alle kinderen 
leren hun talenten te gebruiken ten dienste van God en de naaste. 
Een goede zorgstructuur helpt ons daarbij, evenals heldere doelen die ook voor kinderen helder zijn. We 
evalueren dit regelmatig. 
 
Organisatie 
Wij geven een uitdagende en verrijkende leeromgeving vorm en wij maken daarbij gebruik van een ruim 
aanbod aan gevarieerde onderwijsleermiddelen. We vinden het belangrijk dat er zorg aan het onderwijs 
besteed wordt. Dit is te zien aan mooi en goed materiaal, een goede orde en structuur, inzet van goede 
methodes, inzet van moderne media in een nette school. Wij staan open voor vernieuwing in het onderwijs. 
 
Ouders 
Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. We hebben graag een goede communicatie met kinderen, ou-
ders, collega’s en externen. Daarbij denken wij oplossingsgericht en hebben wij oog voor de (zorg)leerlingen. 
 
Visie op leerlingen 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis van de Bijbel en van normen en waarden hebben. Een goed 
ontwikkeld geweten en moreel kompas zien we daarvan als uitingsvorm. 
Respect voor elkaar opbrengen vinden wij erg belangrijk. Leerlingen ontwikkelen een open houding, gericht 
op God en de ander. Omgevingsbewustheid en zorgzaamheid voor elkaar zijn daar uitingen van. 
We willen graag dat kinderen een goed zelfbeeld ontwikkelen. Een gezond zelfvertrouwen waarbij de leer-
lingen zicht hebben op hun sterke en zwakke kanten en zelfstandig in het leven staan en daarnaast flexibel 
genoeg zijn om met veranderingen en tegenslagen om te gaan. 
Intrinsieke motivatie is een kernwoord in de werkhouding van de leerlingen. We zien graag leerlingen die 
proactief, leergierig en gemotiveerd zijn op hun eigen niveau. 
We willen graag de samenwerking tussen de leerlingen bevorderen. We zien graag een hechte groep waarin 
waardering is voor elkaar. Goede communicatieve vaardigheden vinden wij erg belangrijk. Kinderen die so-
ciaal vaardig zijn en contact durven en kunnen leggen. 
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Uiteindelijk willen we dat kinderen cognitief en sociaal goed voorbereid zijn om naar het voortgezet onder-
wijs te kunnen gaan. Als de leerlingen onze school verlaten, hebben zij hun talenten benut en hebben zij 
adequate kennis en vaardigheden die passen bij hun mogelijkheden. 
 
Oudercontacten 
In 2018 zijn er ouderavonden geweest waarin de opbrengsten van de school zijn gepresenteerd. Tevens is 
met de ouders gesproken over zaken als verkeersveiligheid rond de school en het model voor overblijven.  
Ook de schooltijden zijn besproken. Gezien de kwaliteit van het onderwijs heeft de directie in overleg met 
het bestuur en de MR besloten de lestijdentabel met een kwartier per dag uit te breiden. Het lesrooster van 
de groepen 3 en 4 is ook aangepast door de vrije vrijdagmiddag toe te voegen aan het lesrooster. 
 
Beleid en kernactiviteiten 
Binnen de bestuurlijke organisatie van de Vereniging Eben-Haëzer voor Christelijk Schoolonderwijs te Leer-
broek is sprake van een beleidsvormend bestuur. De leiding van de organisatie is neergelegd bij de directeur 
en twee leden van het managementteam. Deze worden daarbij ondersteund door een managementassis-
tent. De kaders voor het operationele beleid van de directeur zijn door het Verenigingsbestuur vastgelegd in 
het Strategisch Beleidsplan en het Managementstatuut. 
De reguliere vergaderfrequentie is gelijk gebleven. Incidenteel waren er situaties dat de directie een extra 
overleg met beleidsvormend deel van het bestuur arrangeerde.  
Het beleid van de school is het geven van onderwijs aan alle kinderen van het dorp ongeacht de levensbe-
schouwelijke achtergronden: integratie op basis van diversiteit met behoud van de ‘eigen’ christelijke iden-
titeit van de school. 
 
Het huidige meerjarenschoolplan loopt formeel tot juni 2019. Op basis van dit plan worden jaarlijks keuzes 
gemaakt inzake schoolontwikkeling. Er is voor de komende tijd sprake van diverse beleidsvoornemens. Deze 
zijn voor een groot deel uitgewerkt in het schoolplan 2015-2019 en betreffen onderwerpen als integrale 
kwaliteitszorg, persoonlijke ontwikkeling en vakbekwaamheid van medewerkers. 
De nieuwe vorm van verantwoording door middel van de Q-rapportages is ingevoerd, maar wordt in 2019 
nog wel nader uitgewerkt. Er zijn in 2018 gesprekken gevoerd met MR en CVT om te komen tot een nieuwe 
bestuurlijke structuur. D.V. voorjaar 2019 zal dit worden voorgelegd aan de Vereniging. Zie verslag CVT. 
 
De kernactiviteiten van het onderwijs zijn:  

- Onderwijs uit de Bijbel (Statenvertaling 1618-1619); 
- Ontwikkelingsgebieden voor kleuters; 
- Basisvaardigheden: Taal/lezen, Begrijpend lezen, Rekenen en wiskunde; 
- Wereldoriëntatie; 
- Engels; 
- Sociale vaardigheid; 
- Expressievakken: tekenen, handvaardigheid en muziek; 
- Lichamelijke opvoeding; 
- Intercultureel onderwijs (is verweven in alle leerstofgebieden); 
- Buitenschoolse activiteiten; 
- Brede ontwikkeling; 
- Verkeersonderwijs. 

 
Privacy wetgeving 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 25 mei 2018 in de 
hele Europese Unie. Ook de schoolorganisaties dienen zich te houden aan deze strikte wetgeving. Er is in 
2018 gewerkt aan de meest basale zaken die binnen deze wet geregeld dienen te worden. In de loop van 
2019 wordt dit beleid definitief vastgesteld.  
In dit document willen we wel melden dat we ons zorgen maken over de extreme voorschriften die de AVG 
stelt en hoe realistisch de naleving ervan kan zijn. Beschikbare tijd van medewerkers en directie kan voor een 
deel niet meer besteed worden aan het primaire proces omdat de AVG veel aandacht opeist. 
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Schoolplan 
Op 1 augustus 2019 zal de school het schoolplan 2019-2023 indienen bij de onderwijsinspectie. Dit plan wordt 
opgesteld in overleg met de directie/MT, het team, en de CVT.  Om te komen tot dit onderwijskundig be-
leidsdocument zal gebruik gemaakt worden van de externe audit (uitgevoerd 2018/2019 door KOC Veenen-
daal), de zelfevaluatie van de school, de tevredenheidsenquêtes, het vorige schoolplan, de diverse data op 
het gebied van leeropbrengsten en het inspectierapport uit 2018. 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord handelen 
Gezien de leeftijd van de school en de vergevorderde bouwplannen zal er in het kader van duurzaamheid 
niet meer worden geïnvesteerd in het huidige schoolgebouw. Het huidige gebouw is overigens wel voorzien 
van zonnepanelen welke een belangrijk deel van de benodigde stroom opwekken. Daarnaast wordt er op 
school zoveel als mogelijk papierloos vergaderd.  
Na festiviteiten wordt er gekeken of materiaal herbruikbaar is. Tevens wordt voedsel dat over is naar de 
voedselbank gebracht. 
 
Leerlingpopulatie   
De school kent zoals aangegeven een open toelatingsbeleid. Dat maakt dat kinderen met heel verschillende 
achtergronden qua opvoeding en visie op het leven en de maatschappij de school bezoeken. Hieronder wordt 
een en ander in cijfers duidelijk hoe de populatie is opgebouwd. 
 
Het leerlingaantal is in 2018 ten opzichte van 2017 vrijwel gelijk gebleven. In de toekomst dient mogelijk 
rekening gehouden te worden met een lichte daling. De daling in de grafiek is niet representatief omdat de 
leerling gegevens nog niet als actuele cijfers ingevoerd kunnen worden in het leerling-administratiepakket. 
Gezien het feit dat er binnen afzienbare tijd nieuwbouw gerealiseerd zal worden, zullen de leerlingaantallen 
redelijk stabiel blijven. 
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Leerlingen aantallen en Geografische gebieden  
Op de teldatum van 1 oktober 2018 werd de school bezocht door 203 leerlingen.  
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Het grootste deel van alle kinderen is woonachtig in Leerbroek. De school wordt verder bezocht door kin-
deren uit Meerkerk, Leerdam, Nieuwland, Rhenoy, Waal, Lexmond en Hei – en Boeicop. 
 

Woonplaats Aantal leerlingen Percentage 

Leerbroek 168 83% 

Meerkerk 4 2% 

Leerdam 15 7% 

Nieuwland 4 2% 

Rhenoy 4 2% 

Waal 1 0,5% 

Lexmond 4 2% 

Hei – en Boeicop 3 1,5% 

 

Ontwikkeling leerlingenaantal   

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 

203 212 226 211 202 204 203 

 
Juridische structuur en organisatiestructuur  
De Eben-Haëzerschool gaat uit van een rechtspersoonlijkheid bezittende  Vereniging Eben-Haëzer voor Chris-
telijk onderwijs te Leerbroek.   
Het aantal leden van de schoolvereniging bedroeg op 31 december 2018: 158. We zijn blij dat nieuwe leden 
zich aanmelden voor het lidmaatschap van de schoolvereniging. Het bestuur beheert één school, namelijk de 
Eben-Haëzerschool te Leerbroek. Het bestuur bestaat uit zes personen, die door de algemene vergadering 
uit de leden worden gekozen en samen met beleidsvormend bestuur vormen. Daarnaast is er Toezichthou-
dend Bestuur, de Commissie van Toezicht bestaande uit drie personen.  
 
 
 
 
Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Geeft verantwoordelijkheid 
      Legt verantwoordelijkheid af 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERENIGINGSBESTUUR BELEID EN CVT  

DIRECTEUR 
 

MANAGEMENTTEAM 

- 

MANAGEMENTASSISTENT 

GROEPSLEERKRACHTEN 
INTERNE BEGELEIDER 
REMEDIAL TEACHERS 

ONDERWIJSASSISTENT 
LIO - WERKNEMER 

O.P. 

O.O.P 

DIRECTIE 
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Governance 
Het bevoegd gezag in ingericht conform de verplichtingen vanuit de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ 
betreffende het aanbrengen van scheiding tussen bestuur en toezicht. Er is gekozen voor een functionele 
scheiding binnen het bestuursorgaan; het zogenoemde ‘one tier-model’. Het Verenigingsbestuur heeft 
daarin de besturende en toezichthoudende leden benoemd tijdens het herverdelen van de bestuursfuncties, 
die regulier worden heroverwogen na een bestuursverkiezing. De schoolspecifieke beleidsterreinen zijn ge-
mandateerd aan de directie. Als bestuur hanteren we de Code Goed Bestuur Primair onderwijs.  
In de dagelijkse gang van zaken wordt ook volgens deze functionele scheiding gewerkt.  
 
In het kader van toenemend beleidsvormend besturen lag de bestuurlijke nadruk in 2018 op de volgende 
ontwikkelingen:  

➢ het Verenigingsbestuur handelt in dienst van de school en hanteert de code Goed Bestuur;  

➢ het Verenigingsbestuur legt verantwoording af aan alle belanghebbenden;  

➢ het Verenigingsbestuur formuleert, samen met de school, de doelen;  

➢ het Verenigingsbestuur toetst het begrip kwaliteit op alle beleidsterreinen;  

➢ bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs. Daarbij is 
aparte aandacht voor een duidelijke structuur t.a.v. scheiding bestuur en toezicht;  

➢ het handelen van het Verenigingsbestuur is transparant en ‘actief openbaar’, dat wil zeggen dat re-
levante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden;  

➢ het Verenigingsbestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegredenen voor zijn han-
delen;  

➢ de informatievoorziening door en aan het Verenigingsbestuur wordt gekenmerkt door tijdigheid, vol-
ledigheid en consistentie, is toegankelijk en inzichtelijk en is toegesneden op de behoeften van die-
genen die betrokken zijn bij de school;  

➢ het Verenigingsbestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Met deugdelijke bedrijfs-
voering wordt ook bedoeld dat deze bedrijfsvoering is gericht op het realiseren van de door het Ver-
enigingsbestuur vooraf geformuleerde doelen;  

➢ het Verenigingsbestuur geeft expliciet de herkomst en omvang aan van additionele middelen zoals 
sponsorgelden en vrijwillige ouderbijdragen en verantwoordt de besteding.  

 
 
Klachtenregeling 
De school heeft een eigen klachtenregeling. Via de schoolgids, die beschikbaar is via de website van de school, 
wordt deze aan de belanghebbenden bekend gemaakt. In het kort komt het er op neer dat klachten eerst 
gemeld worden bij de betreffende leerkracht, vervolgens bij de directie en/of MT-leden en als dat niet vol-
staat bij de voorzitter van het bestuur, vertrouwenspersoon, landelijke klachtencommissie. Er wordt bij een 
klacht op toegezien dat volgens deze volgorde de klachtenafhandeling plaatsvindt. Klachten worden altijd 
serieus genomen. Er zijn in 2018 geen formele klachten ingediend. 
 
Meerjarenbegroting 2018-2022 
In oktober 2018 heeft de directeur in overleg met de penningmeester de concept meerjarenbegroting (MJB) 
voor de jaren 2018-2022 opgesteld. Hierbij werd geconstateerd dat er een koersverandering dient plaats te 
vinden. Er is in verhouding tot het landelijk beeld historisch gezien een te grote inzet voor OOP. Het aantal 
groepen moet eveneens met 1 groep worden verminderd. De directeur heeft een analyse gemaakt en op 
basis daarvan is de begroting opnieuw opgesteld. Indien de interventies voor de komende jaren op perso-
neels en organisatorisch vlak worden doorgezet, zal de positieve financiële situatie waarin de school thans 
verkeert worden gecontinueerd. Zonder deze maatregelen zal de school op termijn een zwakkere financiële 
positie tegemoet gaan. 
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Het toezichthoudend bestuur heeft in 2018 na bespreking geconstateerd dat het, na bovengenoemde aan-
passingen,  een correcte en realistische MJB is waarin grote toekomstige tegenvallers grotendeels zijn uitge-
sloten mits er strak op wordt toegezien dat het ingezette beleid op personeel en organisatie wordt uitge-
voerd.  
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4. Identiteit 

 

Doel 

De vereniging ‘Eben-Haëzer’ voor Christelijk schoolonderwijs te Leerbroek stelt zich ten doel het geven van 
primair onderwijs te Leerbroek 
 

Grondslag 

De grondslag moet zo worden verstaan dat de vereniging de Bijbel houdt voor het onfeilbare Woord van God 
en deze aanvaardt als enige grondslag voor leer en leven. En dat zij de in artikel twee genoemde formulieren 
onderschrijft als zijnde daarop gegrond. Alle handelingen en uitspraken moeten hiermee in overeenstem-
ming zijn en het onderwijs moet in de geest hiervan worden gegeven. 
 
Als grondslag voor het onderwijs dat in de school gegeven wordt erkent de vereniging de Drie Formulieren 
van Enigheid, zoals die in het jaar 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht, voor de Nederlandse Gere-
formeerde kerken zijn vastgesteld. 
 
Toelatingsbeleid 
De school kent een open toelatingsbeleid, d.w.z. dat alle kinderen welkom zijn op deze school. Op deze wijze 
wil het bestuur van de school het kenmerkende van een dorpsschool benadrukken. Tijdens het aanmeldings-
gesprek wordt met de ouders o.a. de identiteit van de school besproken: wat deze inhoudt en wat deze in de 
loop van de schoolperiode van zowel kinderen als ouders verlangt. Dit om open en eerlijk het kenmerkende 
aspect van de school te benadrukken: de christelijke identiteit. Voor het welbevinden van de kinderen is het 
enorm belangrijk dat ouders deze identiteit minimaal respecteren en hun medewerking daaraan verlenen. 
 
Benoemingsbeleid 
Het personeel van de school aanvaardt bij benoeming de Bijbel in de uitgave van de Statenvertaling samen 
met de drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618-1619, als 
grondslag van de school en zal daarnaar ook handelen. 
 
Toegankelijkheid 
Het schoolgebouw bevindt zich aan de rand van de woonkern Leerbroek. De school vervult geen functie in 
de wijk voor wat betreft nevenactiviteiten in de school. Daarentegen vormt de school een belangrijke samen-
bindende factor in de gemeenschap. Leerlingen komen voor het grootste deel uit de woonkern Leerbroek. 
Een enkeling komt van verder. 
 
Identiteitsprofiel 
Het bestuur heeft een identiteitsprofiel. Dit is de leidraad waar elke intern betrokkene zich aan houdt.  
Doelstelling hiervan is om eigen profiel te handhaven. Tevens dient het als een extern verantwoordingsdo-
cument. Bij de samenstelling en onderhouding hiervan zijn ook deskundigen van aanverwante organisaties 
betrokken. 
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5. Onderwijs 

 
Stand van zaken algemeen 
 

De Eben-Haëzerschool wordt bezocht door 203 leerlingen (teldatum oktober 2018). Op de school werken 
zo’n 24 personeelsleden, voornamelijk vrouwen. De leeftijdsopbouw van het team is gespreid. Er werkt 1 
intern begeleider. De school heeft  6 onderwijsassistenten die remedial teaching buiten de groep verzorgen 
en overige taken verrichten. De school kent een Plusklas voor meer – en hoogbegaafde leerlingen. De school 
wordt aangestuurd door een directeur a.i. samen met 2 MT leden. 
In 2018 is weer hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de school op zowel  inhoudelijk gebied als op 
het gebied van de leerlingondersteuning en de kwaliteitszorg.  
Vooral de eindopbrengsten, de planmatige zorg en de onderwijskwaliteit in de groepen kre(ij)gen daarbij 
evenals in 2017 de bijzondere aandacht van alle betrokkenen.  
 
Onderwijsinspectie 

De school is in 2018 door de onderwijsinspectie bezocht in verband met de herstelopdrachten die nog uit-

stonden. De uitslag was als volgt: 

 

 
 

In juni/juli van 2019 zal het bevoegd gezag de inspecteur laten zien op welke wijze er gewerkt is aan het 
herstellen van de onvoldoende op het gebied van kwaliteitszorg. Dit is onder andere door het zorgvuldig 
analyseren van de opbrengsten en het opstellen van een Q-rapportage die in voldoende mate de ontwikke-
ling van de school op alle domeinen laat zien. 
Hoewel we blij mogen zijn met het feit dat onderwijsproces en kwaliteitscultuur weer op voldoende staan, 
blijft waakzaamheid geboden. Het jaarplan van de school voor het jaar 2018-2019 is gericht op verdere bor-
ging van de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Schoolplan en Jaarplan 

Het jaarplan wordt elk schooljaar opgesteld. Voor 2018-2019 zijn de volgende onderwerken opgenomen: 

1. Sociale veiligheid: groepsvorming groep 4 en 5; keuze nieuwe SOVA-methode;  
2. Onderwijsproces: opstellen schoolplan; cursus EDI; criteria voor de plusklas; studiedag passend on-

derwijs;  
3. Planmatige ondersteuning: beleidsplan rekenen, borging processen; 
4. Schoolcultuur: cursus professionele schoolcultuur;  
5. Educatief Partnerschap: aandacht voor orde, gezag en structuur; reglement activiteiten commissie; 
6. Kwaliteitsmanagement: uitvoering audit; 
7. Organisatiemanagement: cao; taakbeleid; 
8. Methoden en vakken: muziek; Taal Actief; handvaardigheid; leerlijnen jonge kind 
9. Bestuurlijke Beleidsdocumenten: inventariseren en actualiseren 
10. Begeleiding en coaching startende leerkrachten 

 

De bovenstaande onderwerpen hebben onderling raakvlakken. Een school waar orde en rust heerst zal be-
tere prestaties laten zien. Daarom is het goed om ook op groepsniveau in te steken op sociale veiligheid en 
structuur. Een en ander zal een bepaalde attitude van de leerkracht vragen, maar ook van onze ouders. Op 
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school wordt het team begeleid in de ontwikkeling van de professionele schoolcultuur en hebben we studie-
momenten over orde, gezag en structuur. Dit onderwerp komt ook de komende jaren terug op ouderavon-
den. Het begeleiden van een startende leerkracht is van groot belang om de structuren en wijze van lesgeven 
goed te leren beheersen. Om te begrijpen waar we nu als school staan op alle domeingebieden, en wat dat 
betekent voor de schoolontwikkeling de komende jaren, wordt er in 2018/2019 een audit uitgevoerd door 
een extern bureau. De opbrengst daarvan zal samen met de tevredenheidsonderzoeken en de zelfevaluatie 
bruikbare input leveren voor het op te stellen schoolplan 2019-2023. 
 
 
Prestatiebox 
De middelen die zijn ontvangen uit de prestatiebox zijn ingezet ten bate van het onderwijsproces op het 
gebied van cultuureducatie (waaronder muziek), rekenen en teamprofessionalisering zoals terug te vinden 
in het jaarplan. 
 
Onderwijsprestaties    
De leerlingen behalen eindresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de door de onderwijsin-
spectie gehanteerde (minimum)norm.   

 
Hierna treft u overzichten aan die tonen hoe het staat met de verschillende vakgebieden voor lezen, rekenen 
en taal in het schooljaar 2017-2018 t.o.v. het landelijk gemiddelde. Rood = onvoldoende, oranje = matig,   
geel = gemiddeld, groen = voldoende en blauw = goed. 

 
 

Conclusie: Over het algemeen is er in het schooljaar 2017-2018 voldoende tot goed gescoord waarbij wel 
duidelijk een zorgpunt ligt bij de middenbouwgroepen. Vooral rekenen en begrijpend lezen scoren over het 
algemeen goed. 
 
Technisch Lezen in de middenbouw is een aandachtspunt. Opvallend is wel dat begrijpend lezen in dezelfde 
groepen veel beter scoort dan technisch lezen.  
Een punt van zorg vormt spelling in de onder/middenbouw. We hopen en verwachten dat de nieuw aange-
schafte taalmethode positief effect zal hebben in combinatie met het consequent hanteren van het lesmodel 
EDI. Voor de gebieden die onvoldoende of zwak scoren zijn interventies in gang gezet. 
Wanneer we vooruit kijken ligt er een behoorlijke opdracht om de zwakke groepen in de middenbouw op 
een zodanig niveau te krijgen dat de cito-eindtoets tenminste boven de kritische inspectienorm zal liggen.  
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Engels is een zorg, hoewel onze leerlingen in het vervolgonderwijs (Gomarus) niet significant slechter scoren 
dan de andere leerlingen. Door de inzet van Holmwoods zijn de resultaten inmiddels (eind 2018) verbeterd. 
 
Centrale eindtoets 2018  
Bij de Centrale eindtoets 2018 (gemaakt door leerlingen van groep 8 in 2017-2018) is net op voldoende ni-
veau gescoord.  
 
Met betrekking tot het aanpakken van deze dalende trend en het stimuleren van goed onderwijs heeft de 
school naast bovengenoemde acties op diverse terreinen ingezet op schoolontwikkeling in de vorm van vol-
gen van nascholing op didactisch en pedagogisch terrein. Daarnaast wordt de zorgstructuur herzien, waar-
door ook duidelijkheid voor de leerkrachten zal ontstaan.  
 
In onderstaande tabel en grafiek zijn de citoscores van de leerlingen van de school afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde.   
 

 

 

 

 
*na correctie/herberekening doordat een leerling kon worden uitgesloten 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de school zich zeer bewust zal moeten zijn van het feit dat de scores te dun 
zijn. Het laatste jaar bleven we net op de grens doordat een score mocht worden uitgesloten. Wanneer dat 
niet het geval geweest zou zijn, zou de school twee jaar achtereen onvoldoende hebben gescoord. 
 
Over de hele lijn genomen scoort de school op alle vakgebieden op een gemiddeld voldoende niveau waarbij 
een accurate houding m.b.t. gesignaleerde dalende trends noodzakelijk is en een goede professionele uit-
wisseling tussen teamleden kan leiden tot betere prestaties. Alleen schoolbrede interventies zullen de da-
lende trend van de cito eindscore kunnen ombuigen. 
 
Doorstroming 
De doorstroming naar het voortgezet onderwijs is op het niveau dat van de leerlingpopulatie wordt verwacht. 
Op basis van de toegestuurde leerlingresultaten kan geconcludeerd worden dat afstroom in het voortgezet 
onderwijs nauwelijks voorkomt. Opstroom en afstroom zijn in evenwicht.  
Het aantal leerlingen dat doubleert, blijft ruim binnen de gestelde normen. Er is een leerling uitgestroomd 
naar het S(B)O. 
 
In 2018 is er een maatregel genomen met betrekking tot de doorstroming in het kleuteronderwijs. De oude 
norm van 1 oktober werd nog min of meer gehandhaafd waardoor er (mogelijk) teveel kleuters een verlengde 
kleuterperiode hadden. Inmiddels is uitgangspunt dat alle kleuters die 4 worden in de periode oktober tot en 
met december (richtlijn kerstvakantie) in beginsel na het 1e kleuterjaar doorgaan naar groep 2 mits dit cog-
nitief en sociaal emotioneel verantwoord te onderbouwen is. Om dit goed te blijven volgen is er gekozen 
voor combinatiegroepen 1-2 zodat er in de groep beter waargenomen kan worden hoe de jonge kleuter zich 
ontwikkelt ten opzichte van de oudere kleuter. Aantal kleuters met verlengde kleuterperiode bedroeg in 
2018:  2 
 

In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren opgenomen.  

 
 
   
 
 

Jaar schoolscore Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie 

2015-2016 534,6 534,5 534,6 

2016-2017 531,8 535,1 534,8 

2017-2018 533,7/534,6* 534,9 534,6 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VMBO BK 27% 22% 38% 32% 36% 25% 38% 25% 

VMBO GT 14% 26% 35% 21% 16% 29% 35% 30% 

HAVO/VWO 59% 52% 27% 47% 48% 46% 27% 45% 
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Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken 
Onze school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, een organisatiesysteem voor het inrichten van groe-
pen. Er wordt in drie niveaus gewerkt. Daarnaast is een plusklas ingericht om de meer- en hoogbegaafden 
extra uitdaging te bieden en hen te leren hoe ze moeten leren.  
Het schoolplan 2015-2019 is eind 2015 vastgesteld. In dit plan wordt de ontwikkeling van de school en de te 
behalen doelstellingen omschreven. Op basis van dit vierjarige beleidsdocument worden jaarlijks de jaar-
plannen gemaakt. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan voor de 
periode 2019-2023. 
 
Tevredenheid 
In het voorjaar 2019 zullen de tevredenheidsonderzoeken weer uitgezet worden. De daaruit verkregen infor-
matie zal input leveren voor het opstellen van het schoolplan 2019-2023. 
 
Zelfevaluatie 
In het voorjaar 2019 zal de zelfevaluatievragenlijst uitgezet worden onder de medewerkers. De daaruit ver-
kregen informatie zal input leveren voor het opstellen van het schoolplan 2019-2023. 
 
Veiligheid 
De ZIEN-vragenlijsten zijn door de leerkrachten en leerlingen (groep 5 t/m 8) ingevuld. De school heeft een 
pestprotocol en veiligheidsplan. In het veiligheidsplan wordt zowel de fysieke als de sociale veiligheid mee-
genomen. Dit plan is in 2018 vastgesteld. 
 
Kwaliteitszorg 
De kwaliteit wordt gevolgd door de volgende zaken: 

• Kwaliteitshandboek conform PDCA Deming circle (in opbouw); 

• Externe audit in aanloop op nieuwe schoolplanperiode; 

• Schoolbezoek bestuur; 

• Personeelstevredenheidsonderzoek; 

• Ouderenquête; 

• Leerlingenenquête; 

• Zelfevaluatievragenlijsten; 

• CITO LOVS toetsen  groepen 3 t/m 8; 

• CITO Entree toets groep 7; 

• CITO Eindtoets groep 8; 

• Inspectiebezoek; 

• Verantwoordingsrapportage per kwartaal op alle domeinen in een vierjarencyclus (in opbouw). 
 
Naast het verzamelen en interpreteren van data is er sprake van de ontwikkeling en onderhouding van een 
kwaliteitscultuur op zowel team- als bestuursniveau. Op teamniveau betreft dat studiedagen, collegiale 
consultaties binnen teamoverleggen, individuele ontwikkeling en teamcoaching in kader van professionele 
schoolcultuur. Op bestuursniveau richt men zich op het zorgvuldig monitoren van processen en bevragen 
van directie/MT inzake de voortgang van het primaire proces.   
Ondanks de grote wisselingen in het team door langdurig zieken, zwangerschappen en de moeilijk in te vul-
len vacatures, is de kwaliteitscultuur op een behoorlijk niveau. De ervaren werkdruk is in onderwijsland 
hoog en daarop vormt onze school geen uitzondering, waarbij we gelukkig merken dat dit het plezier in het 
werk niet belemmert. 
 
Toekomstperspectief 
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De school heeft de intentie tot een verdergaande kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de onderwijs-
resultaten te komen, zodat: 

- de opbrengsten op of boven de gestelde normen van inspectie blijven; 
- de opbrengsten op of boven de eigen gestelde normen komen en/of blijven die op grond van de 

leerlingenpopulatie verwacht mogen worden (schoolbreed, klasniveau en individueel niveau); 
- zicht op de kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt gecontinueerd zodat de onderwijsbehoef-

ten daarop afgestemd kunnen worden; 
- het individuele kind maximaal rendement kan halen uit zijn of haar gekregen talenten; 
- in een zo vroeg mogelijk stadium bijgestuurd kan worden.  

 
Samenwerkingsverbanden 
Passend onderwijs 
De school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Driegang. De school en De Drie-
gang zijn blijvend in gesprek over de hoeveelheid aangevraagde en verstrekte arrangementen. Deze liggen 
evenals in 2017 hoger dan bij een gemiddelde school uit deze regio. We ervaren positieve ondersteuning 
door het samenwerkingsverband. De financiële middelen komen voor ruim 90% ten goede aan de zorg voor 
leerlingen. Het overige wordt besteed aan overhead. 
 
Gemeente 
Een belangrijke ‘speler’ in het onderwijsveld is de gemeente geworden. Per 1 januari 2019 zal de gemeente 
Zederik fuseren en wordt het gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente is mede verantwoordelijk voor zorg 
rond het kind en het gezin. We hopen dat de gemeentelijke fusie geen stagnatie zal opleveren in het uitvoe-
ren van haar opdracht voor de scholen. 
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6.  Personeel 
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Een medewerker was gedurende het hele jaar 2018 ziek. De vervanging kon geregeld worden. 
Een collega nam ontslag om een periode van rust en bezinning te kunnen hebben en zich te oriënteren op 
eventueel ander werk. Deze vacature kon gelukkig tijdig vervuld worden. Verder is er op het personele vlak 
niets bijzonders gebeurd. Gezien de begroting die niet passend te maken was (oktober/november 2018) is 
het besluit genomen om de vakleerkracht voor creatieve vakken een andere taak te geven.  
 
Het team heeft in 2018 opnieuw de schouders er onder gezet. Met plezier en onderlinge verbondenheid 
hebben de collega’s hun werk mogen doen. Een woord van waardering voor de enorme inzet en betrokken-
heid is zeker op z’n plaats. 
 
Teamleden werken aan de persoonlijke professionaliteit door middel van hun POP. Daarover zijn in het ver-
leden afspraken gemaakt die in de bekwaamheidsdossiers van de leerkrachten zijn opgenomen. Tijdens de 
functioneringsgesprekken, die met alle medewerkers zijn gevoerd, komt ook het persoonlijk ontwikkelplan 
aan de orde.  
 
Het integraal personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers, bedoeld om maatschap-
pelijke en onderwijskundige ontwikkelingen te volgen.  
De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de gemaakte ambi-
ties per beleidsterrein. Op basis van de beleidsterreinen zijn er competenties vastgesteld (in de geest van de 
wet BIO) en zijn de ambities omgezet in criteria. Onze school vindt de volgende competenties richtinggevend 
voor de ontwikkeling van de medewerkers:   

- gerichtheid op kwaliteit; 
- vakmatige beheersing; 
- gebruik leertijd; 
- pedagogisch handelen; 
- didactisch handelen; 
- zorg voor leerlingen; 
- opbrengstgerichtheid; 
- professionele instelling; 
- communicatie; 
- omgang met ICT; 
- handelen vanuit de identiteit; 

 
Ziekteverzuim   
Landelijk is het ziekteverzuim in het primair onderwijs 5,05%. Het ziekteverzuim op deze school in 2018 fluc-
tueerde. Het gemiddelde ziekteverzuim was in 2018 6,7%. 
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Beheersen risico’s 
Rondom het beheersen van uitkering na ontslagsituaties richt het bestuur zich vooral op het voorkomen van 
ontslag. Hierbij hebben wij de volgende speerpunten: 

- Bij het aannemen van personeel letten we goed op de toekomstige formatiebehoefte met oog op  
    ontwikkeling van de leerlingenprognoses. 

- Omdat we een krimp voorzien in de formatie worden voor de omvang van die krimp leerkrachten 
ingezet op detacheringsbasis. 

- Verder is met oog op een toekomstige krimp al eerder een RDDF-plaatsing gedaan. Dit is vastgelegd 
in het bestuursformatieplan (onderdeel van de meerjarenbegroting). 

- Goede begeleiding en dossiervorming als ontslag betrekking heeft op functioneren waardoor ont-
slaguitkeringen worden vergoed door BWGS. 

- Er is een sollicitatieprocedure en een sollicitatiecode met een identiteitsprofiel beschikbaar, die 
wordt toegepast op vacatures. 
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7. Huisvesting en ICT 

 
De huisvesting is kwalitatief zo goed als mogelijk op orde. Het onderhoud beperkt zich tot noodzakelijk on-
derhoud gezien de voorgenomen nieuwbouw. Dat is ook de reden dat er vanuit kostentechnisch oogpunt 
geen nieuw MeerjarenOnderhoudsplan is opgesteld.  
 
Thans is de bouw van de nieuwe school in voorbereiding. Er is een commissie ingesteld die samen met een 
begeleidingsbureau nadenkt over de vormgeving van de nieuwe school en de keuze voor de juiste architect. 
Als de planning verloopt zoals we hopen en verwachten, zal in D.V. medio/eind 2021 het nieuwe pand be-
trokken kunnen worden. We zien uit naar een adequaat gebouw dat voldoet aan de eisen van ons verande-
rende onderwijs. 
 
De ICT data/software-structuur van de school was niet adequaat ingericht. Er is een nieuwe ICT server geïn-
stalleerd. De ICT data/software van de school wordt op een server bewaard. Hierdoor is back-up en support 
geborgd. De hardware in de school behoeft derhalve niet heel geavanceerd te zijn, hetgeen als positief gevolg 
heeft dat de kosten voor aanschaf en beheer daardoor laag gehouden worden. Tevens kan de ICT-coördinator 
zich hierdoor vrijwel geheel richten op de onderwijskundige inzet van IT. 
 
Binnen de school wordt ook gebruik gemaakt van digitale borden. In 2018 zijn deze vervangen door touch-
screens. De server is de toegankelijkheid vanaf externe locaties. Alle geledingen binnen de school zoals be-
stuur, directie, team, MR, AC, personeel etc. hebben een functie-specifieke toegang tot gegevens waardoor 
het delen van informatie binnen een functiegroep goed geregeld is en goed afgeschermd voor onbevoegden. 
Doordat er geen praktische belemmeringen zijn in het gebruik en toegang van de ICT middelen wordt voor-
komen dat we (gevoelige) informatie buiten het veilige domein van de schoolserver opslaan. 
 
De huidige ICT omgeving komt uitstekend tegemoet aan de regelgeving in het kader van de Wet AVG. Daarbij 
realiseren we ons dat aan de eisen die deze wet stelt niet is voldaan indien de ICT op orde is. Er wordt in 2019 
verder gewerkt aan het implementeren van de voorschriften die de AVG stelt.   
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8. Communicatie en relaties 

 
De school heeft op verschillende manieren contact met de ouders. Dit zijn o.a. huisbezoeken en rapportbe-
sprekingen. Ook kunnen ouders de leerkrachten of directie altijd telefonisch benaderen of gewoon op school 
aanspreken. Verder is er het luistergesprek in het kader van educatief partnerschap. Dit is een gesprek met 
ouders in de eerste weken van het nieuwe cursusjaar waarbij de leerkracht vooral luistert naar de ouder om 
zo de onderwijsbehoefte van de leerling vast te stellen. 
Andere vormen van contact zijn: nieuwsbrieven, schoolgids, ouderavonden, ouderenquête, ledenvergade-
ring, spreekuur, gesprekken met de schoolbegeleider, logopedist of ambulante begeleider. In de schoolgids 
wordt concreet benoemd op welke wijze de contacten tussen ouders en school georganiseerd worden. 
Via het directie-overleg tussen een aantal scholen in de omgeving wordt getracht op verschillende terreinen 
samen te werken. Door verdergaande deregulering van het Ministerie van Onderwijs nemen de contacten 
met de gemeente toe. De directies participeren in het bestuurlijk overleg met alle directies en de gemeente.  
Overige contacten die de school heeft zijn o.a het Ministerie van Onderwijs, het samenwerkingsverband 
passend onderwijs De Driegang, Driestar Educatief, inspectie van onderwijs, GGD, Arbodienst en de bestu-
renorganisatie/administratiekantoor de VGS te Ridderkerk, vertrouwenspersoon en de Functionaris Gege-
vensbescherming in het kader van de AVG. 
 

9.  Financieel 

 
Analyse van het netto resultaat   

Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 
     

(B1) Rijksbijdragen 
 

                1.118                   1.035               89  
(B2) Overige overheidsbijdragen 

 
                      2                         1                 2  

(B3) Overige baten 
 

                     33                        16               11  

 
 

     
Totaal baten 

 
                1.153                   1.052             102  

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                1.016                      904             111  
(L2) Afschrijvingen 

 
                     41                        34                 7  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     44                        44                 2  
(L4) Overige instellingslasten 

 
                   135                        95               38  

 
 

     

Totaal lasten 
 

                1.236                   1.078             158  

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

                    -82                       -26              -56  

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                     -1                         2                -2  

 
 

        

Nettoresultaat 
 

                    -83                       -24              -59  

 
Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de gehele 
organisatie. Het resultaat van 82.826 euro negatief is als volgt opgebouwd: 
 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

Eben-Haëzerschool               -80.919                -30.788        -50.131  
Vereniging                 -1.907                   6.507          -8.414  



28 
    EHS Leerbroek jaarverslag 2018 
 

Totaal               -82.826                -24.281        -58.545  

 
De baten en lasten van de vereniging zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige instellingslas-
ten. De vereniging komt negatiever uit doordat de baten lager en de lasten hoger zijn. De lagere baten be-
treffen ouderbijdragen en lagere huurbaten. De hogere lasten zijn met name hogere lasten voor de woning. 
Als laatste zijn er geen financiële baten gerealiseerd terwijl er 1.300 euro was begroot. 
 
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 circa 52.000 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg 
hiervan ook een overschrijding zien.  
 
De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor werkdrukvermindering. 
De school heeft hiervoor in 2018 hier circa 13.000 euro ontvangen. Voor deze middelen heeft extra inzet 
plaatsgevonden zoals in hoofdstuk 11 staat beschreven. 
 
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen per ca-
tegorie ten opzichte van de begroting. 
 
(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 83.000 euro. Voor 65.000 euro wordt dit 
verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Het overige deel is het gevolg van een ontvangen in-
dexering voor passend onderwijs waardoor deze ontvangsten 3.000 euro hoger uitkomen dan begroot. Daar-
naast zijn de toegekende zorgarrangementen ruim 15.000 euro hoger dan waar rekening mee was gehouden.  
 
(B2) – Binnen de overige overheidsbaten is een positief verschil van 2.000 euro zichtbaar. Naast een begrote 
subsidie voor bewegingsonderwijs is ook een niet begrote subsidie muziek zichtbaar. 
 
(B3) – De overige baten laten een positieve realisatie van 17.000 euro zien wat veroorzaakt wordt door ver-
schillende baten: ouderbijdragen, overblijfgelden, schoolreisbaten en Auris. De schoolreis- en ouderbijdra-
gen zijn begroot. Daarnaast is ook hier een subsidie muziek zichtbaar en is er een positieve verrekening BTW 
voor de zonnepanelen zichtbaar. Als laatste zijn er PGB ontvangsten gerealiseerd.  
 
(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau 111.000 euro hoger uit dan begroot. In de begroting was 
4.750 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte loonstijgingen. Dit is in 
2018 onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de loonkosten circa 102.000 euro hoger 
uit dan begroot. De overige personele lasten laten een overschrijding van 9.000 euro zien.   
 
De overschrijding van 102.000 op de loonkosten wordt voor 50.000 euro verklaard door de gestegen pensi-
oenpremies en de nieuwe cao. Daarnaast is er per saldo meer inzet gerealiseerd (circa 79.000 euro) waarvoor 
onder andere de werkdrukgelden zijn ingezet. Als laatste zijn de vervangingskosten 27.000 euro voordeliger 
uitgekomen dan daarvoor was begroot. De ontvangen vergoedingen overtroffen veruit de inzet die voor de 
vervanging plaatsvond. 
 
Het verschil op de overige personele lasten van 9.000 euro kan worden toegeschreven aan kosten voor extern 
personeel die 5.000 euro hoger uitkwamen. Daarnaast laten de budgetten voor werving (1.000 euro), repre-
sentatiekosten (2.000 euro) en bedrijfsgezondheidszorg (3.000 euro) ook overschrijdingen zien. Deze over-
schrijdingen werden gedempt door een lagere realisatie op de kosten voor scholing/schoolontwikkeling. 
 
(L2) – De afschrijvingen komen 7.000 euro hoger uit dan begroot. Dit is vooral veroorzaakt doordat er meer 
is geïnvesteerd dan begroot.  
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(L3) – Binnen de huisvestingslasten is geen overschrijding zichtbaar. Onderling zijn er wel wat verschuivingen 
zichtbaar, met name van klein onderhoud (hoger) naar groot onderhoud (lagere dotatie op de voorziening).  
 
(L4) – De overige instellingslasten, waaronder lasten voor leermiddelen, laten, mede door het genoemde 
hogere kosten van de vereniging, een overschrijding zien van 38.000 euro. De leermiddelen zijn in totaal 
14.000 euro hoger dan de begroting veroorzaakt door hogere lasten voor het onderwijsleerpakket van 5.000 
euro en hogere computerkosten voor 8.000 euro. De overige lasten laten naast de verschillen van de vereni-
ging nog afwijkingen zien op de administratie en beheerslasten door juridische- en HRM kosten. Daarnaast 
zijn er onder andere extra lasten geweest voor een uitgevoerde kwaliteitsaudit en een RI&E. 
 
(R1) – Er zijn geen rentebaten zichtbaar waardoor hier alleen rentelasten zijn opgenomen  
 
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               447                424                443  
Financiële vaste activa                 -                    -                    -    

       
Totaal vaste activa               447                424                443  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen                66                 67                 57  

Liquide middelen               381                496                488  

       
Totaal vlottende activa               447                563                545  

       
Totaal activa               894                987                988  

       
       

PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               512                593                595  
Bestemmingsreserves publiek                  2                   3                   3  
Bestemmingsreserves privaat               139                141                135  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    
Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen               654                736                734  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen               109                 93                 77  
Langlopende schulden                 -                    -                    -    
Kortlopende schulden               131                158                177  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               894                987                988  

 
Als gevolg van de investeringen 2018 is de materiële vaste activa met 23.000 euro gestegen. De investeringen 
komen later in deze paragraaf verder aan bod.  
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De reserves zijn met circa 83.000 euro gedaald wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. Binnen 
de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private (vereniging) reserves.  
 
De voorzieningen zijn met 16.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 16.000 euro gedo-
teerd en er is niets onttrokken.  
 
Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële ge-
zondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt tevens de 
algemene adviesnorm weergegeven. 
 
Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 3,41 3,57 3,09 

Solvabiliteit 0,50 0,73 0,75 0,74 
Rentabiliteit n.v.t. -7,18% 0,25% -8,22% 
Huisvestingsratio max.10% 4,10% 3,86% 3,67% 
Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 18,36% 29,40% 28,25% 
Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 5,01% 15,28% 14,44% 
Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 57,74% 69,20% 70,69% 
Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 45,15% 56,16% 57,97% 

 
De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de gestelde 
adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen voldoen. 
 
De rentabiliteit is overwegend negatief geweest de laatste jaren. De rentabiliteit is idealiter nul.  
 
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval aan-
gezien 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 (ideale) adviesnorm bedraagt 15%. Dit kengetal bevindt zich op 
bestuursniveau boven deze norm. Wel is er dit jaar een substantiële daling zichtbaar. Het weerstandsver-
mogen op schoolniveau bevindt zich onder de gestelde norm.  
 
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%. Zowel op geconsolideerd- 
als op schoolniveau wordt deze norm niet overschreden.  
 
Investerings- en financieringsbeleid 
In 2018 is er voor 65.014 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 20.000 euro. 
Er is in 2018 een bedrag van 41.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. 
 
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 
 

ICT 53.886 euro 

Inventaris en apparatuur 863 euro 

Leermiddelen 10.265 euro 

Totaal 65.014 euro 
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De investeringen binnen de ICT betreft de aanschaf van een nieuwe server, computers en 6 digiborden. Bin-
nen het inventaris zijn bureaustoelen zichtbaar. In leermiddelen is geïnvesteerd in een methode Natuur en 
Techniek.  
 
Treasury verslag 
 
In 2018 hebben er geen verdere beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn 
hierin geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Er zijn geen verdere publieke of private 
middelen ondergebracht in risicodragend kapitaal. 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 verant-
woordelijkheden 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 behou-
dend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd te zijn. 
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10.  Continuïteit 

 
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 mid-
delen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 2019. 
 
Toekomstige interne ontwikkelingen 
Teldatum per 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Onderbouw totaal 103 100 97 94 91 86 
Bovenbouw totaal 101 103 97 99 94 95 
Totaal 204 203 194 193 185 181 

 

 
 
Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en komende jaren 
zien. De komende jaren is rekening gehouden met een verdere daling naar circa 180 leerlingen.  
 
Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 0,00 0,00 0,42 1,00 1,00 1,00 
Leerkracht 10,91 10,02 8,91 8,33 8,33 8,33 
O.O.P. 1,95 1,77 1,60 1,60 1,60 1,60 
Schoonmaak 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 
Vervanging eigen risico 0,00 0,27 0,10 0,10 0,10 0,10 
Totaal 13,60 12,81 11,77 11,77 11,77 11,77 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Er zijn op dit moment 9 
groepen. Omdat het leerlingaantal de komende jaren lijkt te dalen is er stapsgewijs rekening gehouden met 
een vermindering van het aantal groepen naar uiteindelijk 7 groepen. 
 
Staat van baten en lasten – begroting 
   

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   
2018  2019  2020  2021   

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   
       

Baten         
(B1) Rijksbijdragen              1.118               1.116                   1.074               1.058  
(B2) Overige overheidsbijdragen                     2                      6                         4                      1  
(B3) Overige baten                   33                    19                        16                    16  

         
Totaal baten              1.153               1.141                   1.094               1.074  

150

170

190

210

230

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verloop leerlingaantal



33 
    EHS Leerbroek jaarverslag 2018 
 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten              1.016               1.000                      849                  828  
(L2) Afschrijvingen                   41                    41                        39                    41  
(L3) Huisvestingslasten                   44                    39                        39                    39  
(L4) Overige instellingslasten                 135                  107                      105                  105  

  
       

Totaal lasten              1.236               1.188                   1.033               1.013  

  
       

Saldo baten en lasten                  -82                   -47                        61                    61  

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten                    -1                      1                         1                      1  

             

Nettoresultaat                  -83                   -46                        63                    62  

 
Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure in-
vesteringen de komende jaren. 
 
Het overzicht laat het komende jaar een negatief resultaat zien. De jaren daarna is door de groepenvermin-
dering een positieve bate zichtbaar. Ook voor 2022 en 2023 is een positief resultaat van respectievelijk 39.000 
en 9.000 euro zichtbaar. Uiteraard zal er van jaar tot jaar nader bekeken moeten worden of de omvang van 
deze resultaten acceptabel en haalbaar is.  
 
Ook is in de begroting nog geen rekening gehouden met mogelijk extra middelen voor werkdrukvermindering 
met ingang van het schooljaar 2021/2022. Wanneer deze middelen worden ontvangen zal dit worden ingezet 
om formatief minder te hoeven bezuinigen en zo de werkdruk laag te houden. Wel is inmiddels bekend ge-
worden dat er vanaf het schooljaar 2019/2020 reeds extra middelen ontvangen zullen worden voor verdere 
verlaging van de werkdruk. Dit betreft 65 euro per leerling extra.  
 
Balans – begroting 
 
ACTIVA  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               447                409                385                360  
Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

         
Totaal vaste activa               447                409                385                360  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    
Vorderingen                66                  -                    -                    -    
Effecten                 -                   55                 55                 55  
Liquide middelen               381                424                527                630  

         
Totaal vlottende activa               447                479                581                685  

         
Totaal activa               894                888                967             1.044  

         
         

PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 
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Algemene reserve               512                490                548                605  
Best. reserve publiek                  2                  -                    -                    -    
Best. reserve privaat               139                151                155                160  
Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    
Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen               654                640                703                765  

  
       

Voorzieningen               109                124                140                155  
Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    
Kortlopende schulden               131                124                124                124  

  
       

Totaal passiva               894                888                967             1.044  

 
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 ont-
wikkeling is echter wel inzichtelijk. 
 
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa na 2019 af zullen nemen. Er is de komende 
jaren in de begroting rekening gehouden met relatief lage investeringen door middel van stelposten.   
 
Door de begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De voorziening groot 
onderhoud laat een stijgend verloop zien door lage geplande onttrekkingen in de komende jaren vanwege 
de verwachte nieuwbouw. 
 
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 is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de proces-
sen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van in-
formatie 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 hier-
voor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de middelen voor werkdruk-
vermindering vanaf schooljaar 2021/22. 
 
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie rond en heeft de komende 
jaren wellicht te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het moeilijker 
wordt om vervanging  te realiseren. Risico is dat dan 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. 
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Een meer school-specifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De instroom kan 
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, lang-
durig 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 be-
oordelen 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 eigen ver-
mogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt 
van een 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 kostenpa-
troon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.  
 
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend ge-
weest. 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.  
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11.  Verantwoording besteding werkdrukmiddelen 

 
 
We zijn blij dat de overheid erkenning heeft voor de werkdruk in het primair onderwijs. De beschikbare mid-
delen komen voor een deel tegemoet aan de ervaren knelpunten. In goed onderling overleg met het team, 
de schooldirectie, de Medezeggenschapsraad en de CVT is besloten de middelen beschikbaar te stellen op  
niveaus: 

- Organisatie 
- Onderwijsondersteuning 
- Onderwijsimpuls i.v.m. specialisatie 

De middelen zijn met name besteed om de druk in de kleutergroepen te verminderen. Er is een 3e kleuter-
groep ingericht omdat de groepen te groot werden en de problematiek binnen de groepen complex was. 
 
Daarnaast zijn de middelen gebruikt om de enorme inzet van OOP te kunnen financieren. Feitelijk was dit 
dus een tegemoetkoming achteraf omdat deze OOP-ers reeds in de dienst waren en niet financieel gedekt 
konden worden.  
 
Een deel van de middelen is beschikbaar gesteld voor het MT die daardoor kon worden ingezet ter onder-
steuning van het team. 

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de financiële onderbouwing. 

   Begroting 2018 Realisatie 2018 

Ontvangen subsidie  13000    20326  

                                               

                                                                         Ten laste van werkdrukmiddelen: 

Loonkosten OP     21710    10855    

Loonkosten OOP    14142    7071 

Overige kosten     2400      2400  

Resultaat   38252     20316 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 447.162     423.830     

447.162         423.830         

Vlottende activa

Vorderingen 66.065       67.282       

Liquide middelen 380.673     495.537     

446.738         562.819         

Totaal 893.901         986.649         

PASSIVA

Eigen vermogen 653.595         736.422         

Voorzieningen 109.318         92.685          

Kortlopende schulden 130.988         157.542         

Totaal 893.901         986.649         

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20172018

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.

38



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 1.118.530      1.035.054      1.063.348    
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 2.253            500               -                 

Overige baten 32.564           16.060          22.025         

Totaal baten 1.153.347      1.051.614     1.085.373    

Lasten

Personeelslasten 1.015.552      904.139         907.767       

Afschrijvingen 41.181           34.431          42.816         

Huisvestingslasten 43.833           44.000          35.098         

Overige lasten 135.062         95.025          98.229         

Totaal lasten 1.235.628      1.077.595     1.083.910    

Saldo baten en lasten 82.281-           25.981-         1.463          

Financiële baten en lasten 545-               1.700           1.245          

RESULTAAT BOEKJAAR 82.826-           24.281-         2.708          

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat 

over 2018 ad € -82826 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 80.432-          
Bestemmingsreserves publiek 487-               
Bestemmingsreserves privaat 1.907-            

Totaal 82.826-         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 82.281-       1.463         

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 41.181       42.816       

- Mutaties van voorzieningen 16.632       15.329       

57.813       58.145       

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 1.217         10.379-       

- Mutaties kortlopende schulden 26.554-       19.061-       

25.337-       29.440-       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 49.805-       30.168       

Ontvangen interest 545-            1.245         

Totaal 545-            1.245         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 50.350-       31.413       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 64.514-       23.840-       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 64.514-       23.840-       

Mutatie van liquide middelen 114.864-     7.573         

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

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 

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 Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 14

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 15 - 20 Leermethoden 8 - 9

Docentenset 20 Software bij methoden 9

Bureaustoelen 20 Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 24 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen 15

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

20 juni 2019

41



Waardering van de woningen

De eerste waardering van de materiële vaste activa in 2005 heeft als volgt plaatsgevonden:

- Visuele inventarisatie per vertrek;

- De aanschafwaarde is bepaald op basis van inkoopfacturen, prijzen uit catalogi en schattingen;

- Het jaar van aanschaf is voor de recente jaren bepaald aan de hand van de inkoopfacturen en voor de 

oudere jaren op basis van schatting.

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 publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserve eerste waardering

Per 1 januari 2005 heeft een eerste waardering plaatsgevonden van materiële vaste activa die economisch 

eigendom zijn van de school of vereniging maar in het verleden niet zijn geactiveerd, met inachtneming van

de onder de materiële vaste activa genoemde waarderingsgrondslagen. Jaarlijks worden de 

afschrijvingslasten via de resultaatverdeling in mindering gebracht op deze reserve.

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.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijging 

te realiseren en niet dienen voor eigen gebruik. Onder de vastgoedbeleggingen worden separaat onroerende 

zaken in aanbouw of ontwikkeling voor toekomstig gebruik als belegging opgenomen. Vastgoedbeleggingen 

worden in de balans gerubriceerd onder Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa.De 

eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. 

Na de eerste verwerking worden de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de reële waarde zonder 

afschrijvingen. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in de 

staat van baten en lasten. Vervolgens wordt ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve 

gevormd.
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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 waarde-

veranderingen 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.

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.
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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) 18,46%

3,41

3,41

-7,18%

0,75

0,84

3,57

3,57

0,25%

2018

0,73

0,85

2017

69,20%

29,40%

57,74%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 195.751          26.530            169.221           -                    -                    4.901              164.320          195.751          31.431           

Inventaris en apparatuur 245.600          128.327          117.273           54.749           2.535             22.693            146.794          266.471          119.677          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 116.965          45.137            71.829             10.265           9.670              72.424           122.323          49.899           

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare activa 75.125           9.618              65.507             -                    -                    1.882              63.624           75.125           11.501           

Totaal 633.441          209.612          423.830           65.014           2.535             39.146            447.162          659.671          212.508          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 33.877           31.342            2.535               

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 4.908             4.908              -                     

Totaal 38.785           36.250            2.535               

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde Bedrag Peildatum

Woning 296.000          1-1-2017

Totaal 296.000          

Toelichting materiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 338                 316                

OCW/EZ 50.808            51.737           

Gemeenten en GR's 3.405              -                    

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 8.878             8.455             

  Overige overlopende activa              2.637 6.774             

Overlopende activa 11.514            15.228           

Totaal 66.065            67.282           

Materiële vaste activa

2018 2017

Onder de post Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa zijn de vastgoedbeleggingen opgenomen. 

In de staat van baten en lasten zijn € 4.947,- aan huuropbrengsten opgenomen die direct verband houden met deze 

vastgoedbeleggingen.
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Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 380.673          495.537          

Totaal 380.673           495.537          

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 592.722          80.432-            -                    512.291          

592.722          512.291          

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve 1e waardering 2.588             487-                 -                    2.100             

2.588             2.100             

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 141.112          1.907-              -                    139.204          

141.112          139.204          

Totaal 736.422          82.826-            -                    653.595          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 7.285               932                -                    -                     8.217             -                    8.217             

Voorziening voor groot onderhoud 85.400             15.700           -                    -                     101.100          32.585           68.515           

Totaal 92.685             16.632           -                    -                     109.318          32.585           76.733           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 7.285               932                -                    -                     8.217             -                    8.217             

7.285               932                -                    -                     8.217             -                    8.217             

Toelichting voorzieningen

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.

Aan de voorziening groot onderhoud gebouwen ligt geen actueel meerjarenonderhoudsplan ten grondslag in verband met plannen 

voor de bouw van een nieuwe school. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de omvang van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden

Crediteuren 44.817            84.664           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 34.838            29.895           

Schulden ter zake van pensioenen 14.037            8.466             

Kortlopende overige schulden 5.780              9.478             

99.472            132.504          

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 27.627           25.038           

  Overige overlopende passiva 3.889             -

Overlopende passiva 31.516            25.038           

Totaal 130.988           157.542          

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal                   -                     -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

2018 2017

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 1.026.907       962.860          968.432          

Overige subsidies OCW
  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 36.951           35.774           30.969           

36.951           35.774           30.969           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 54.672           36.420           63.948           

Totaal 1.118.530       1.035.054       1.063.348       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Overig 2.253             -                    -                    

2.253             -                    -                    

Overige overheidsbijdragen -                    500                -                    

Totaal 2.253             500                -                    

 

Overige baten

Ouderbijdragen 1.830             2.000             1.970             

Overige

  Verenigingsbaten 7.569             10.560           10.059           

  Overige baten personeel 4.400             -                    20                  

  Overige 18.764           3.500             9.975             

30.734           14.060           20.055           

Totaal 32.564           16.060           22.025           

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 663.656          553.073          549.375          

Sociale lasten 128.292          97.241           99.906           

Premies Participatiefonds 1.743             -                    -                    

Premies VFGS 21.213           18.343           18.144           

Pensioenlasten 92.112           74.626           73.798           

907.016          743.283          741.222          

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 932                -                    371-                

Personeel niet in loondienst 124.747          120.000          110.833          

Overige

  (Na)scholingskosten 22.586           18.000           64.891           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding -                    7.000             5.702             

  Kosten werving personeel 2.361             1.000             3.932             

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 6.294             3.000             2.317             

  Representatiekosten personeel 5.248             3.000             4.314             

  Overige 4.303             8.856             951                

Totaal overige 40.793           40.856           82.107           

166.472          160.856          192.569          

Af: uitkeringen 57.936-           -                    26.025-           

Totaal 1.015.552       904.139          907.767          

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 14 FTE. (2017 13)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 6.783             4.894             6.783             

Inventaris en apparatuur 24.728           16.693           26.835           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.670             12.844           9.197             

Totaal 41.181           34.431           42.816           

Huisvestingslasten

Onderhoud 9.757             6.100             6.227             

Energie en water 10.856           10.000           7.917             

Schoonmaakkosten 2.343             2.600             2.472             

Belastingen en heffingen 1.174             2.200             1.153             

Dotatie voorziening onderhoud 15.700           22.000           15.700           

Bewaking/beveiliging 1.058             500                831                

Overige 2.945             600                798                

Totaal 43.833           44.000           35.098           
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 16.804           12.700           16.069           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 2.541             3.200             2.571             

Telefoon- en portokosten e.d 2.134             2.500             2.593             

Kantoorartikelen 52                  100                -                    

Verenigingslasten 7.594             3.475             4.483             

Bestuurs-/managementondersteuning 10.043           6.000             8.625             

39.169           27.975           34.341           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 1.017             2.000             1.223             

1.017             2.000             1.223             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 44.588           39.700           28.756           

Computerkosten 11.109           3.000             10.835           

Kopieer- en stencilkosten 7.017             5.000             4.663             

Overige lasten 18                  1.250             -                    

62.731           48.950           44.255           

Overige

Kantinekosten 2.877             1.600             1.638             

Cultuureducatie 3.851             1.000             3.446             

Schoolkrant 359                1.000             732                

Abonnementen 783                1.600             669                

Verzekeringen 1.616             800                959                

Medezeggenschapsraad 134                -                    -                    

Overige 22.526           10.100           10.965           

32.145           16.100           18.410           

Totaal 135.062          95.025           98.229           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.541             3.200             2.571             

Accountantslasten 2.541             3.200             2.571             

Financiële baten en lasten

Rentebaten -                    2.300             1.245             

Rentelasten 545-                600-                -                    

Totaal 545-                1.700             1.245             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Samenwerkingsverband Driegang Vereniging Gorinchem nee nee nee n.v.t.
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Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bedragen x € 1

Functiegegevens R. Pannekoek

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 28/02

Omvang dienstverband (in fte) 0,6

Dienstbetrekking (ja/nee) nee

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 10.765

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9372

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal € 9.372

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0

Totale bezoldiging € 9.372

Gegevens 2017

Functiegegevens R. Pannekoek

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 0,6                  

Dienstbetrekking (ja/nee) nee

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 108.050

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 58.530
Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 58.530

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Vereniging Eben-Haezer voor christelijk schoolonderwijs 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.

WNT-verantwoording 2018 - Vereniging Eben-Haezer voor christelijk schoolonderwijs 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

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 Eben-Haezer voor christelijk schoolonderwijs  van toepassing 

zijnde regelgeving: 
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1b. Leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 maanden van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Interim-

directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018 19/02 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,9                  

Dienstbetrekking (ja/nee) nee

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 206.815

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 67.980
Beloningen betaalbaar op termijn € 0
Subtotaal € 67.980

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 67.980

Gegevens 2017

Functiegegevens
Interim-

directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 nvt

Omvang dienstverband 2017 (fte) nvt

Dienstbetrekking (ja/nee) Nee

Bezoldiging
Individueel toepasselijke € 0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 0

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

Naam topfunctionaris Functie(s)

Zweitstra A.A. 1e voorzitter

Boot H.K. 2e voorzitter

Jong C. de 1e penningmeester

Benschop A. 2e penningmeester

Rijke A.M. de 1e secretaris

Budding J. 2e secretaris

Mauritz W.D. Algemeen Adjunct

Asselt E. Voorzitter

Geluk E. Lid

Roest A.M. Lid

E.S.P. van 

Kranenburg
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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.

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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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging Eben-Haezer 

voor christelijk schoolonderwijs te Leerbroek 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Vereniging Eben-Haezer voor christelijk 

schoolonderwijs te Leerbroek gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging Eben-Haezer 

voor christelijk schoolonderwijs te Leerbroek 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 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 Eben-Haezer voor christelijk schoolonderwijs te 

Leerbroek 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.  

 

 



 

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 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

� bestuursverslag;  

� de overige gegevens. 

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 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. Beschrijving 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 



 

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 jaarrekening  

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 beïnvloedt 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:  

� 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 

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 continuïteit 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;  

� 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.  

 
Geldermalsen, 20 juni 2019  
Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE EBEN HAËZERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.118.530 1.035.054  1.063.348  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 2.253        500           -               

Overige baten 24.994      3.500        9.995        

Totaal baten 1.145.778  1.039.054  1.073.344  

Lasten

Personeelslasten 1.015.552  904.139     907.767     

Afschrijvingen 39.299      32.553      40.933      

Huisvestingslasten 43.833      42.000      35.098      

Overige lasten 127.468     91.550      93.747      

Totaal lasten 1.226.152  1.070.242  1.077.545  

Saldo baten en lasten 80.374-      31.188-      4.201-        

Financiële baten en lasten 545-           400           903           

Netto resultaat 80.919-      30.788-      3.298-        

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE VERENIGING

Baten

Ouderbijdragen -               2.000        1.970        

Ledencontributies 1.745        2.000        1.842        

Collecten kerken/donaties/giften 878           -               900           

Baten inzake woningen 4.947        8.160        7.318        

Bijdragen overblijven -               400           -               

Totaal baten 7.569        12.560      12.029      

Lasten

Personele lasten 900           250           916           

Jubilea -               -               418           

Representatiekosten 659           1.000        1.000        

Leerlinggebonden activiteiten 899           -               -               

Lasten inzake woningen 3.908        2.575        1.141        

Afschrijvingen 1.882        1.878        1.882        

Overige lasten 1.228        1.650        1.007        

Totaal lasten 9.477        7.353        6.365        

Saldo baten en lasten 1.907-        5.207        5.664        

Financiële baten en lasten -               1.300        342           

Netto resultaat 1.907-        6.507        6.007        

In de verenigingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 

kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

2018 Begroting 2018 2017
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