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Samenvatting 
 

In dit Bestuursverslag legt het schoolbestuur van de Jan de Bakkerschool verantwoording af van het gevoerde 

beleid. Eerst leest u het verslag van de toezichthouder (hoofdstuk 1) en daarna volgen (in hoofdstuk 2) de algemene 

gegevens. Dit verslag is voor de inspectie van het onderwijs (verticale verantwoording) en voor betrokkenen bij de 

school (horizontale verantwoording).  

 

De keuze voor de Jan de Bakkerschool maken ouders bewust en om de levensbeschouwelijke identiteit (hoofdstuk 

3). Die is niet meetbaar, maar wel merkbaar. Ze is zichtbaar in de boom met kernwaarden die in de school ophangt. 

Het merendeel van de leerlingen woont in de gemeente Woerden. De rest komt uit de dorpen in de omgeving. De 

kinderen bezoeken verschillende kerkelijke gemeenten.  

 

‘Worden wie je zijn mag’ en Passend Onderwijs sluiten op elkaar aan (hoofdstuk 4). Het team realiseert Passend 

Onderwijs met het Zwols Model. De leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen door observaties en 

met toetsen. De uitkomsten en de Eindtoets van Cito analyseren we en we trekken lessen uit de conclusies voor 

de toekomst.  

Engels geven we vanaf groep 1. In groep 4 tot en met 8 voegen we twee keer per jaar hoofdstukken uit de methoden 

voor aardrijkskunde, natuuronderwijs en vaderlandse geschiedenis samen in een betekenisvol thema.   

 

De leerkracht is de groep is reuze belangrijk, want in de groep gebeurt het! Onze minister steekt daar sterk op in. 

De personele wijzigingen komen aan de orde en het ziekteverzuim vermelden we. Het organogram toont hoe de 

lijnen in de school lopen en we vermelden in hoofdstuk 5 de individuele en de teamscholing. 

 

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de school 

overgegaan (hoofdstuk 6). De gemeente Woerden en de schoolbesturen onderzoeken wat de best passende 

financiering en organisatie van de onderwijshuisvesting is. Een mogelijkheid is door-decentralisatie. Dan komt de 

verantwoordelijkheid voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw ook bij het schoolbestuur. In 2017-2018 moet het 

schoolbestuur een besluit nemen.  

 

De school kent meerdere belanghebbenden aan wie we ons verantwoorden. De overheid staat ‘boven ons’, daarom 

spreken we over verticale verantwoording. Horizontale verantwoording over het beleid legt het schoolbestuur af 

aan belanghebbenden die ‘naast’ ons staan, waarvan de ouders de belangrijkste zijn (hoofdstuk 7). Verantwoorden 

en dialoog voeren gaan verder dan contact onderhouden en informeren. Op de website geven we horizontale 

verantwoording en dialoog nu beter vorm. De school werkt samen met verschillende partijen, want éénpitter kun je 

alleen zijn, als je samenwerkt.   

 

Het resultaat van de exploitatie (hoofdstuk 8) bedraagt ongeveer € 64.000 en is hoger dan verwacht. De oorzaken 

zijn dat de rijksbijdragen positiever zijn dan begroot en we ontvingen een incidentele baat én een premierestitutie 

van het BWGS. Een hogere realisatie van salarissen en de renovatie aan de toiletten zorgen voor hogere lasten.  

 

Het toekomstperspectief staat in hoofdstuk 9. De prognose laat een daling van het aantal leerlingen zien. Dit 

betekent vermindering van inkomsten en heeft consequenties voor de personele bezetting. De ‘Wet Werk en 

Zekerheid’ heeft invloed op het personeel en financiën. Passend Onderwijs zorgt voor wijzigingen in de bekostiging 

van zorg en begeleiding. Eventuele door-decentralisatie vraagt aandacht van het schoolbestuur en de directie.  
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1. Verslag van de toezichthouder 
 
In het verslagjaar 2016 is op de Jan de Bakkerschool reformatorisch onderwijs gegeven aan kinderen 

uit Woerden en omstreken. We zijn de Heere dankbaar voor de vrijheid en de mogelijkheid die we 

hebben om onderwijs te geven bij een open Bijbel. Zeker als we zien op de omstandigheden van de 

duizenden vluchtelingen in Europa. 

 

De samenstelling van het toezichthoudend bestuur is in het verslagjaar gewijzigd. De heer S.J. Elshout 

heeft het bestuur verlaten en zijn plaats is ingenomen door de heer Van der Schootbrugge. G.C. van 

der Wijngaard nam 21 december 2016 afscheid van het bestuur. In de vacature, die ontstaan is door 

zijn vertrek, is nog niet voorzien. Het bestuur is als volgt samengesteld: de heer L.A. Kroon, voorzitter, 

mevrouw C.W. Nederveen-Middelkoop, secretaris, de heer A. van der Schootbrugge, penningmeester 

en de heer A.A.C. van Vliet, algemene lid. Er is nog een vacature.  

 

Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd. Bij alle vergaderingen is de directeur aanwezig 

geweest. Het schoolbestuur ziet toe op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding 

van de middelen. De belangrijkste activiteiten van toezicht door het bestuur in het afgelopen jaar zijn: 

de goedkeuring van de begroting van de school en de stichting, het Bestuursverslag 2015, het 

vaststellen van het formatieplan en het vaststellen van het Intern Toezichtskader. Ook is gesproken over 

de opbrengsten van het onderwijs, het beleid werving en selectie, de evaluatie van het pestprotocol, de 

keuze van de accountant, het vervangingsbeleid als gevolg van de wet Werk en zekerheid en de 

wisselingen in de medezeggenschapsraad.  

 

Verder is het bestuur geïnformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot: 

 Identiteit (die niet meetbaar is, maar wel merkbaar);  

 Onderwijs (de schoolontwikkeling, media-opvoeding en de evaluatie van het pestprotocol);  

 Personeel (personeelsbeleid en –ontwikkeling, de nieuwe cao);  

 Huisvesting (de plannen van de gemeente Woerden voor een doordecentralisatie van de 

schoolhuisvesting); 

 Communicatie en relaties (horizontale verantwoording en dialoog, het samenwerkingsverband voor 

Passend Onderwijs Berséba, de vervoerstichting en samenwerking binnen Rijnland). 

Het bestuur hield toezicht op het functioneren van de organisatie mede aan de hand van de (financiële) 

managementrapportages van de directeur. In het verslagjaar koos het bestuur voor controle door Van 

Ree Accountants (via de VGS).  

 

Het bestuur hanteert de Code voor Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs van de PO Raad. Zij heeft 

invulling gegeven aan de horizontale verantwoording ten opzichte van haar belanghebbenden door het 

bestuurlijk jaarverslag te verspreiden naar alle bij de school betrokkenen, dat wil zeggen ouders, 

kerkenraden en de onderwijsinspectie.  

Alle beleidsdocumenten, waarvoor instemming of advies van de MR nodig is, zijn door de directeur aan 

hen voorgelegd. Met hun opmerkingen is rekening gehouden bij het vaststellen van het beleid.  

Het bestuur heeft in het verslagjaar geen bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van de 

kerkenraden van de kerken en gemeenten waaruit kinderen naar onze school komen.  

Er is twee keer een open bestuursvergadering geweest. Verder houdt het bestuur door middel van de 

klassenbezoeken voeling met de praktijk in de klassen en de manier waarop identiteit daarin zichtbaar 

wordt.  
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De Jan de Bakkerschool is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). 

Namens het bestuur hebben L.A. Kroon en A.P. Schalk 9 april 2016 de algemene ledenvergadering van 

de VGS bezocht. 

De contacten met de gemeente Woerden en de collega-scholen in ‘Rijnland’ verlopen primair via de 

directeur. 

 

In het verslagjaar is het werkgeverschap ingevuld door onder andere een functioneringsgesprek met de 

directeur te houden.  

 

Namens het toezichthoudend bestuur, 

C.W. Nederveen-Middelkoop, 

Secretaris. 
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2. Algemeen 
 

Inleiding 

In dit Bestuursverslag legt het schoolbestuur van de Jan de Bakkerschool verantwoording af van het 

gevoerde beleid in 2016. De directeur is de auteur van dit verslag. Bij het schrijven van dit verslag is 

rekening gehouden met de uitkomst van het onderzoek naar de leesbaarheid van het vorige verslag. 

Dit verslag is voor de inspectie van het onderwijs (verticale verantwoording) en voor betrokkenen bij de 

school (horizontale verantwoording).  

 

Algemene gegevens 

Het adres van de Jan de Bakkerschool is Irisstraat 2, 3442 XH Woerden. Telefoonnummer is 0348-

416036. De website van de school draagt de naam www.jandebakkerschool.nl. De contactpersoon is 

de directeur de heer A.P. Schalk. U kunt hem via apschalk@jandebakkerschool.nl mailen over de 

inhoud van het verslag. 

 

De missie van de school 

De missie van de school luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het doel van de stichting is basisonderwijs 

onderwijs verzorgen aan kinderen vanaf 4 jaar. In het Strategisch Beleidskader beschrijft het 

schoolbestuur haar missie, visie, doelen en strategie. Het gaat om kwalitatief hoogwaardig 

reformatorisch onderwijs voor kinderen uit Woerden en de omgeving, en om het (laten) leveren van 

opvoeding ondersteunende activiteiten voor opvoeders. 

 

De juridische structuur en de interne organisatiestructuur  

De school gaat uit van de stichting Reformatorische Onderwijs voor Woerden en omgeving. Onze school 

is de enige school die van de stichting uitgaat. Vijf bestuursleden vormen het toezichthoudende 

schoolbestuur voor de Jan de Bakkerschool. De directeur is gemandateerd voor de bestuurlijke taken.  

De directeur en twee bouwcoördinatoren vormen samen het managementteam van de school. 

Inhoudsdeskundigen voor ondersteuning en begeleiding zijn de IB-ers en de ICT-er stimuleert het 

computergebruik en initieert mediaopvoeding. De IB-ers vormen de vaste kern van het 

ondersteuningsteam in het kader van Passend Onderwijs. Verder zijn er leerkrachten, een RT-

leerkracht, een managementassistente, enkele onderwijsassistenten, een lerares Spaans en een 

conciërge. De taken van de teamleden staan in de schoolgids. 

 

Bestuur en toezicht 

Bestuur en toezicht zijn gescheiden. Het schoolbestuur heeft de toezichthoudende rol, terwijl aan de 

directeur bestuurstaken zijn gemandateerd. De statuten van de school en het managementstatuut 

geven inzicht in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De school hanteert de Code Goed 

Bestuur PO. 

In het verslagjaar heeft het schoolbestuur een Intern Toezichtkader vastgesteld dat is gebaseerd op de 

inhoud van het Strategisch Beleidskader van het schoolbestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jandebakkerschool.nl/
mailto:apschalk@jandebakkerschool.nl
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3. Identiteit 
 
De keuze voor de Jan de Bakkerschool maken ouders bewust en om de levensbeschouwelijke identiteit. 

Die is niet meetbaar, maar wel merkbaar. Ze is zichtbaar in de boom met kernwaarden die in de school 

ophangen.  

Het merendeel van de leerlingen woont in de gemeente Woerden. De rest komt uit de dorpen in de 

omgeving. De kinderen bezoeken verschillende kerkelijke gemeenten.  

 

3.1 Identiteit is merkbaar 

Het Strategisch beleidskader beschrijft onze visie, missie, doelen en strategie. De identiteit doortrekt 

heel ons onderwijs en is merkbaar in zaken zoals de toelating, de methodekeuze en de omgang met 

elkaar. We hebben een boom met kernwaarden om onze identiteit zichtbaar te maken. Het team koos 

vijf kernwaarden. Met ouders en kinderen spraken we over de inhoud hiervan. In de lokalen en de 

gangen hangen posters met de boom uit ons logo, waar de kernwaarden als appels in hangen. In de 

stam staat de verwijzing naar de opdracht van God uit de Bijbel: God liefhebben boven alles en je naaste 

als jezelf. Zo benadrukken we de Bijbelse oorsprong van de kernwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: Boom met kernwaarden 

 

3.2 De school en de ouders 

Onze school is een bijzondere school en bestemd voor de kinderen uit gezinnen die lid zijn van kerken 

in het voedingsgebied die behoren tot de Reformatorische gezindte. De verdeling van de kinderen over 

de verschillende kerkgenootschappen is in de onderstaande tabel zichtbaar. De ouders kiezen bewust 

voor onze school vanwege de identiteit. 
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Tabel 3.2 Aantal leerlingen per gezindte 

 

Het totaalaantal kinderen daalt en de verdeling van de kinderen over de kerkgenootschappen wijzigt 

enigszins.  

 

3.3 Woonplaats kinderen 

De meeste leerlingen van onze school wonen in de gemeente Woerden, de stad of de dorpen die bij 

Woerden horen. Een deel van de kinderen komt met het georganiseerde vervoer naar school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3.3 Woonplaats van kinderen en deelname georganiseerd vervoer 

 

De school heeft voor een deel een streekfunctie. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het vervoer 

neemt geleidelijk af. De vervoerstichting denkt na over de toekomst van het vervoer.  

 

3.4 Het toelatingsbeleid 

Kinderen van ouders uit de doelgroep worden in beginsel toegelaten. Over toelating van kinderen die 

geen lid zijn van de bedoelde kerken beslist het schoolbestuur. 

 

Teldatum 1 oktober 2014 1 oktober 2015 1 oktober 2016 

Gezindte Aantal 

leerlingen 

Percentage Aantal 

leerlingen 

Percentage  Aantal 

leerlingen 

Percentage  

Ger. Gem. 144 68,5 147 71 138 69.4 

PKN 30 14,3 22 10,6 21 10.5 

HHK  13 6,2 14 6,8 17 8.5 

Oud Ger. Gem.  10 4,8 8 3,9 10 5 

Ger. Gem. in Ned.  9 4,3 9 4,3 8 4 

Chr. Ger. Kerken  4 1,9 5 2,4 5 2.5 

Overig   2 1   

Totaal aantal leerlingen 210  207  199  

135
138

130 133 132
125

46
41 40 39 38 41

43 50
47

38 35 3335 30
24 27

22 20

Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln Aantal lln

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demografische ontwikkelingen

Woerden Harmelen, Kamerik en Zegveld (gemeente Woerden)

Buiten gemeente Woerden Gebruik van het georganiseerde vervoer
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3.5 Het toekomstperspectief 

Op 1 oktober vindt de jaarlijkse leerling telling plaats. Het aantal kinderen op deze datum bepaalt de 

inkomsten voor het volgende cursusjaar. Elk jaar na 1 oktober stellen we de prognose bij, zodat we op 

basis van actuele informatie kunnen plannen. Onze prognose baseert de directeur op de dooplijst van 

de Gereformeerde Gemeente van Woerden. Uit deze gemeente komt ongeveer 70% van de leerlingen. 

Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal daalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Grafiek 3.5  Leerlingenaantal en prognose op 1 oktober 

 

Op 1 oktober 2016 telden we voor het eerst minder dan 200 leerlingen. In de komende jaren verlaten 

meer kinderen groep 8, dan erbij komen in groep 1. Het gevolg is dat het leerlingenaantal daalt. In de 

meerjarenbegroting houden we rekening met minder inkomsten. De daling heeft op termijn gevolgen 

voor de personele inzet.   
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4. Onderwijs 
 

Worden wie je zijn mag en Passend Onderwijs sluiten op elkaar aan. Het team realiseert Passend 

Onderwijs met het Zwols Model. De leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen door 

observaties en met toetsen. De Eindtoets van Cito analyseren we. Uit de conclusies trekken we lessen 

voor de toekomst.  

Engels geven we vanaf groep 1. In groep 4 tot en met 8 voegen we hoofdstukken uit de methoden voor 

aardrijkskunde, natuuronderwijs en vaderlandse geschiedenis samen in een betekenisvol thema.  
 

4.1 Zwols Model 

‘Worden wie je zijn mag’ realiseren we met het Zwols Model. Dit onderwijsconcept combineert de 

verworvenheden van het klassikaal onderwijs met optimale differentiatie. Zelfstandigheid leren de 

kleuters al met het planbord. In het kader van differentiatie zijn de kinderen uit groep 3 tot en met 8 voor 

rekenen, taal en lezen ingedeeld in niveaugroepen. Sommige kinderen werken op een eigen spoor. In 

het verslagjaar is gewerkt aan het herschrijven van enkele borgingsdocumenten. Ook is de kijkwijzer 

voor de klassenbezoeken aangepast. We hanteren kernwaarden in plaats van schoolregels en we 

hebben een pestprotocol. 
 

4.2 Onderwijsprestaties 

De leerkrachten van groep 1 en 2 observeren de kleuters met KIJK. De rapportage ontvangen de ouders 

in februari en juni in het rapport en deze worden tijdens het tien-minuten-gesprek toegelicht.  

In november vult de leerkracht van groep 3 tot en met 8 het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN in. 

De uitkomst bespreken ze tijdens het tien-minuten-gesprek van november met de ouder(-s). 

De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 maken methode gebonden toetsen voor de 

basisvaardigheden. In februari en juni nemen we de Cito-toetsen af. Groep 8 maakt de Eindtoets van 

Cito. 
 

4.3 Opbrengstgericht werken 

De leerkrachten denken hierbij aan de resultaten voor lezen, spelling en rekenen. Aan het begin van 

het cursusjaar stellen directeur, IB-er en leerkrachten ambitieuze, haalbare doelen voor lezen, spelling 

en rekenen. Hierbij kijken we naar de eis van de inspectie en naar de voorgeschiedenis van de groep. 

Na de Cito-toets in februari kijken we bij de tussenevaluatie of we op de goede weg zijn en stemmen 

het onderwijsaanbod eventueel bij. In juni evalueren we de resultaten van de eindtoets.  

De leerkracht bespreekt de resultaten van de Cito toetsen met de IB-er tijdens de groepsbespreking. 

Volgt een leerlingbespreking, dan nodigen we hierbij de ouders uit.  

In februari en juni ontvangen de ouders een overzicht van de Cito-toets resultaten bij het rapport. In 

februari bespreekt de leerkracht tijdens de tien-minuten-gesprekken het resultaat met de ouders. 
 

4.4 Cito eindtoets 

In groep 8 neemt de leerkracht de Cito Eindtoets af. De resultaten, uitgedrukt in een getal tussen 501 

en 550, maakt vergelijken van de opbrengsten uit voorgaande jaren en met andere scholen mogelijk.  

 Tabel 4.4 Cito eindtoets 

 

Wat hebben we gedaan om tot deze score te komen? 

Jaar 2014 2015 2016 

Ondergrens 534 534 534,2 

Score landelijk gemiddelde, gecorrigeerd met leerling-gewicht 536 536 536,2 

Bovengrens 538 538 538,2 

Score Jan de Bakkerschool, ongecorrigeerd met leerling-gewicht 534,3 537,3 534,5 
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We analyseren de toetsen van voorgaande jaren en vergelijken de resultaten van de M- en E-toetsen 

met die van vorige jaren. Daarop baseren we een verwachting. Het resultaat van 2016 – 534,5 – is 

hoger dan we dachten. Wat hebben de leerkrachten gedaan? De leerdoelen hangen voor in de klas en 

tijdens de uitleg verwijst de leerkracht daar regelmatig naar. Ook zijn zowel met de groep als met 

individuele kinderen gesprekken gevoerd om de kinderen bewust te maken van hun 

verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling.  

De leerkrachten hebben ook veel tijd geïnvesteerd in de werkwoordspelling. De kinderen beseften na 

bespreking van de resultaten van de M-toets dat ze consequent de leerstrategie moeten gebruiken die 

de leerkracht aanbood. Deze bespreking benadrukte dat spellingsregels echt belangrijk zijn! Het 

resultaat leidde tot betere resultaten op de Eindtoets werkwoordspelling. Ook de niet-werkwoordspelling 

is goed gemaakt.  

Gesprekken met kinderen leidden tot het inzicht niet te snel tevreden te zijn met resultaten. Enkele 

kinderen uit de hoogste niveaugroep hebben bij rekenen hogere resultaten behaald, door nauwkeuriger 

te werken. Door hoge doelen te stellen en de leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun taken zijn 

de prestaties verbeterd. Het bespreken van resultaten van gemaakt werk is erg leerzaam. 

 

Wat valt op? 

De inspanningen zijn beloond. Helder zijn over wat je doelen zijn is de eerste stap. Een goede analyse 

maakt duidelijk, waarop de aandacht gericht moet zijn. De kinderen feedback geven op hun werk is een 

derde succesfactor.  
 

4.5 Onderwijsontwikkeling 

In augustus 2014 is My name is Tom ingevoerd en geven de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 

8 elke week Engels. De muziekmethode Meer met muziek gebruiken we in alle groepen. De 

kernwaarden krijgen aandacht onder andere tijdens de lessen sociaal emotionele ontwikkeling.  

De leerkrachten van groep 4 tot en met 8 doet aan Betekenisvol thematische werken. Bij deze aanpak 

van aardrijkskunde, natuurkennis en vaderlandse geschiedenis voegen we hoofdstukken uit de 

verschillende methodeboeken samen in een betekenisvol thema. Hierbij voegen we de lessen 

handvaardigheid en tekenen bij. Een maand werkten de groepen 4 tot en met 8 zo aan hun eigen thema.  

De Wet Passend Onderwijs is 1 augustus 2014 van kracht. De Jan de Bakkerschool is bij het 

samenwerkingsverband Berséba aangesloten en we werken conform ons School-ondersteuningsplan. 

Dit is opgenomen in ons Schoolplan. Hierin is de basisondersteuning voor alle kinderen van de school 

beschreven en hoe we kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte begeleiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Tabel 4.5.  In- en uitstroom gedurende gehele schooljaren 

 

Tabel 4.5 geeft de in- en uitstroomgegevens gedurende gehele schooljaren. Leerlingen die na 1 oktober 

is- en uitstromen zijn wel in bovenstaande tabel opgenomen, maar tellen formeel pas mee op 1 oktober 

2017. Om deze reden komen de getallen uit grafiek 3.5 en tabel 4.5 niet met elkaar overeen. Het 

deelnamepercentage aan het SBO voor de achterliggende vier jaar is van onze school 1%, terwijl het 

gemiddelde deelnamepercentage voor het samenwerkingsverband 2,1% is. Vier kinderen zijn blijven 

zitten. Deze cijfers zijn onder het landelijk gemiddelde. 
 

4.6 Kwaliteitszorg 

De groepsleerkrachten volgen de prestaties van de kinderen voor lezen, spelling en rekenen, leggen 

deze vast en bespreken ze met de ouders. De directeur, de IB-er en de groepsleerkracht evalueren 

jaarlijks de Citotoetsen. De aanpak van ondersteuning en begeleiding van leerlingen bespreken 

directeur en IB-ers jaarlijks met de regiomanager van Berséba.  

Op 8 december 2016 heeft de regiomanager van Berséba met twee directeuren van collega-scholen 

een kwaliteitsbezoek afgelegd namens het samenwerkingsverband Passend onderwijs. Het verslag 

geeft een positief beeld van de kwaliteit van Zorg en begeleiding. Een samenvatting van het gesprek 

staat op de website van de school.  

De onderwerpen uit het Schoolplan vertaalt de directeur met het team naar een Jaarplan per cursusjaar. 

Klassenbezoeken worden in het kader van de gesprekkencyclus afgelegd door de directeur en 

bouwcoördinatoren. De collega’s bezoeken elkaar in de groep tijdens collegiale consultaties, waardoor 

leren van elkaar vorm krijgt.  

In- en uitstroom  

 

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

Totaal instroom  37 37 24 21 37 

Instroom zonder dat er sprake is van verhuizing 0 0 0 0 0 

Instroom door verhuizing 6 3 2 1 11 

Aantal leerlingen dat teruggeplaatst is van het SBO 0 1 0 0 0 

Totaal uitstroom  40 35 30 35 38 

Uitstroom naar het VO 29 29 26 32 29 

Uitstroom zonder dat er sprake is van verhuizing  1 2 0 0 0 

Uitstroom door verhuizing 8 4 3 3 8 

Uitstroom naar het SBO  2 0 0 0 1 

Aantal leerlingen dat sneller uitstroomt naar het VO 0 0 1 0 0 
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5. Personeel 
 
De leerkracht is de groep is enorm belangrijk, want in de groep gebeurt het! Onze minister steekt daar 

sterk op in. De personele wijzigingen komen aan de orde en het ziekteverzuim vermelden we. Het 

organogram toont hoe de lijnen in de school lopen en we vermelden de individuele en de teamscholing. 

 
5.1 Personele veranderingen 

Juf Van der Wijngaard heeft de re-integratie afgerond en werkt nu twee dagen per week. Juf Van der 

Horst heeft de plaats ingenomen van juf Van Binsbergen. De laatste heeft enkele maanden in groep 7 

op woensdag lesgegeven. De andere functies zijn ongewijzigd. 

In het verslagjaar zijn geen personeelsleden ontslagen. Indien uitkering bij ontslag plaats zal vinden, 

wordt de rechtmatigheid van de uitkering getoetst aan de kantonrechtersformule en aan de onderwijs-

gerelateerde wet- en regelgeving 

 

Hoe staat het met de verschillende functies in de school? 

De schoolgids geeft een overzicht van de verschillende functies in de school. Sinds enkele jaren zijn er 

meer promotiemogelijkheden voor leerkrachten. De bouwcoördinatoren, IB-ers en ICT-er hebben een 

functie met meer verantwoordelijkheden. Samen met de directeur denken zij mee over onderwijskundige 

ontwikkelingen en komen met initiatieven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 Organogram: Zo lopen de lijnen 

 

Het managementteam van de school bestaat uit de directeur en de bouwcoördinatoren. De IB-ers 

vormen de vaste kern van het ondersteuningsteam van de school. De ICT-er coördineert het 

computeronderwijs en komt met voorstellen voor verdere uitbouw van ICT-toepassingen in het 

onderwijs. 
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5.2 Het ziekteverzuim van het personeel  

Het verzuim van onze personeelsleden is vergeleken met het vorig jaar gedaald. Ten opzichte van de 

landelijke cijfers ontwikkelt het positief.  

 

Afwezigheid per jaar 2014 2015 

Landelijk verzuimpercentage onderwijzend personeel 6,0 % 6,3 % 

Verzuimpercentage Evangelisch, Gereformeerd, Reformatorisch 2,9 % 4,1 % 

Verzuimpercentage Jan de Bakkerschool  8,85 % 5,24 % 

Grafiek 5.2 Ziekteverzuim 

 

Het effect van twee langdurig zieke werknemers in 2014 zorgde voor een hoog verzuimpercentage. Het 

verzuim liep door tot in 2015. Aan het eind van het jaar was dit opgelost, waardoor het percentage 

gemiddeld op 5,24 % komt.  

 

5.3 Scholing van het team 

In het kader van Levenslang leren volgen de werknemers gezamenlijke en individuele scholen om bij te 

blijven in het vak.  

Een teamlid volgt de cursus Cambridge Engels om de eigen vaardigheid te verbeteren. De collega’s 

van de groepen 4 tot en met 8 oriënteren zich op Betekenisvol thematisch werken. Diverse collega’s 

volgend korte scholingsbijeenkomsten. 
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6. Huisvesting 
 

Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de school 

overgegaan. De gemeente Woerden en de schoolbesturen onderzoeken wat de best passende 

financiering en organisatie van de onderwijshuisvesting is. Een mogelijkheid is door-decentralisatie. Dan 

komt de verantwoordelijkheid voor renovatie, uitbreiding en nieuwbouw ook bij het schoolbestuur. In 

2017-2018 moet het schoolbestuur een besluit nemen.  

 

Hoe is het met het onderhoud 

De school is verantwoordelijk voor het binnen-onderhoud en heeft een inspectie uit laten voeren. Op 

basis van de uitkomst is een onderhoudsplanning gemaakt. Dit plan is uitgangspunt voor de 

onderhoudsbegroting.  

Elk jaar kijken een bouwcoördinator en een deskundige ouder met de Risico-Inventarisatie & Evaluatie 

naar aandachtspunten en verbeterpunten in en om de school. Het grootste deel van het gebouw dateert 

van 1979, maar het verkeert in goede staat en kan naar verwachting nog jaren dienstdoen. 

 

Decentralisatie van het buitenonderhoud 

De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud ligt vanaf 1 januari 2015 niet meer bij de gemeente 

Woerden maar bij het schoolbestuur. Dit noemt men decentralisatie. Voor eventuele uitgaven heeft de 

school niet kunnen sparen en ze heeft ook geen ‘bruidsschat’ van de gemeente Woerden ontvangen. 

Vanaf de genoemde datum krijgt de school meer middelen en grotere verantwoordelijkheden.  

 

Is door-decentralisatie een optie? 

De wethouder onderwijs van de gemeente Woerden overweegt door-decentralisatie. Dit betekent dat 

ook de verantwoordelijkheid voor renovatie en nieuwbouw naar de scholen gaat. Eerst moet meer 

bekend zijn over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente en de schoolbesturen voor 

een besluit genomen kan worden. Een werkgroep uit het consensusoverleg van de gemeente Woerden 

werkt aan de hand van een projectplan de gegevens uit die nodig zijn om besluiten te kunnen nemen. 

De directeur van de school maakt deel uit van deze werkgroep. Het adviesbureau HEVO begeleidt het 

proces, waarbij onder andere de volgende zaken zijn gerealiseerd: den nulmeting van alle scholen, 

kwaliteitseisen voor nieuwbouw, een rekenmodel om kosten af te wegen, en verkenning van diverse 

opties om kwaliteit van onderwijshuisvesting en financiering optimaal af te stemmen. De slotfase in de 

verkenning zal nog de nodige energie en tijd vragen.  

  



17 
 

7. Communicatie en relaties 
 

De school kent meerdere belanghebbenden aan wie we ons verantwoorden. De overheid staat ‘boven 

ons’, daarom spreken we over verticale verantwoording. Horizontale verantwoording over het beleid legt 

het schoolbestuur af aan belanghebbenden die ‘naast’ ons staan, waarvan de ouders de belangrijkste 

zijn. Verantwoorden en dialoog voeren gaan verder dan contact onderhouden en informeren. Op de 

website geven we horizontale verantwoording en dialoog nu beter vorm. De school werkt samen met 

verschillende partijen, want éénpitter kun je alleen zijn, als je samenwerkt.  

 

7.1 Horizontale verantwoording en dialoog 

De school hecht veel waarde aan goed, open contact met de ouders. Voor een kind op school komt, 

houden we al een entreegesprek met de ouders. De schoolgids beschrijft drie verschillende tien-

minuten-gesprekken verspreid over het schooljaar. Deze gesprekken betreffen het individuele niveau. 

Tijdens Informatieavonden behandelen we de onderwerpen op schoolniveau.  

Verantwoording en dialoog gaan verder dan contact onderhouden. Verantwoording gaat om het 

antwoord geven op vragen die belanghebbenden moeten stellen om te bepalen of we de goede dingen 

goed doen. Dialoog betreft het stellen van vragen aan belanghebbenden om de goede dingen goed te 

doen. Onder verantwoorden valt informeren en evalueren. Bij toetsen, raadplegen en participeren, 

spreken we van dialoog. 

Om duidelijk te maken wat de bedoeling is geven we een voorbeeld: De kernwaarden zijn door het team 

gekozen. Op een Informatieavond vragen we ouders welke inhoud ze deze vijf woorden willen geven. 

Deze dialoog levert hoge betrokkenheid op en levert de school veel op.  

De directeur en de teamleden volgden scholing om verantwoording en dialoog met de nieuwe website 

beter vorm te geven.  

 

7.2 Klacht 

In onze school streven de medewerkers naar kwaliteit. We beseffen dat we als mensen helaas ook 

fouten maken. Twee vertrouwenspersonen zijn door het bestuur aangesteld. De vertrouwenspersonen 

hebben in het verslagjaar geen klachten gekregen om te behandelen.  

 

7.3 Tevredenheidspeiling 

De leerlingen voelen zich veilig en hebben het naar hun zin in de groep. Kinderen vinden dat het 

leefklimaat nog verbeteren kan. De leerkrachten zijn alert op pesten en simuleren dat iedereen er mag 

zijn zoals hij is. De kernwaarden vertrouwen en respect zijn in dit opzicht van groot belang. Deze en de 

andere kernwaarden krijgen ruim aandacht. We hebben het pestprotocol geëvalueerd. Onderlinge 

verhoudingen, omgaan met elkaar en het tegengaan van pesten blijven inzet en aandacht vragen. 

 

7.4 Alleen maar samen 

De school is een éénpitter - één school onder één bestuur - maar kan niet zonder samenwerking met 

anderen. In het kader van de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 van kracht is, is onze 

school aangesloten bij het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Zowel de directeur als de 

IB-ers zijn betrokken bij de beleidsontwikkeling van Berséba. 

De directeur werkt samen met de directeuren van de scholen van Alphen aan de Rijn, Berkenwoude, 

Boskoop, Leiderdorp, Lisse en Montfoort onder leiding van een extern adviseur. Ze ondersteunen 

elkaar, doen samen trajecten, leren van elkaar en doen aan collegiale consultatie. Zij spreken met elkaar 

over bestuur en toezicht, het schoolplan, kwaliteitszorg, leiderschap en ICT. De ICT-ers van de scholen 

werken samen in een netwerk. 

De directeur vertegenwoordigt het schoolbestuur in het consensusoverleg van de gemeente Woerden. 

Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over huisvesting, waarover in hoofdstuk 6 geschreven is.  
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Namens de Eben-Haëzer uit Kamerik en de Jorai uit Zegveld vertegenwoordigt de directeur de 

éénpitters in de Lokaal Educatieve Agenda. Dit overlegorgaan maakt gezamenlijk beleid voor de 

gemeente Woerden.  

De directeur zit in de werkgroep consensusoverleg betreffende de huisvesting namens de éénpitters uit 

Woerden.  

 

7.5 Internationalisering 

In groep 1 tot en met groep 8 geven de leerkrachten Engels met de methode My name is Tom. Een van 

de leerkrachten heeft in het kader van de opleiding Cambridge Engels een week in Engeland 

gestudeerd.  
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8. Financiën 
 

8.1 Analyse van het nettoresultaat 

 
 

 

Realisatie 2016  Begroting 2016  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                   990                      956               35  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -                          -                 -    

(B3) Overige baten 
 

                     38                        23               15  

 

 

     
Totaal baten 

 
                1.028                      979               49  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                   805                      806                -1  

(L2) Afschrijvingen 
 

                     22                        23                -1  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                     50                        59                -9  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                     88                        93                -5  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                   964                      981              -16  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                     64                        -2               66  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                      0                         1                -0  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                    64                        -1               65  

 

De realisatie over 2016 bedroeg op totaalniveau circa 64.000 euro positief, bij een begroting rond nul. 

Onderstaand een uitsplitsing naar de school en de stichting, gevolgd door een toelichting: 
 

 

 
Realisatie   Begroting   Verschil   
x € 1.000  x € 1.000    

     
Jan de Bakkerschool  56  -1  58 
Stichting  8  0  8 

 

 

B1 – De rijksbijdragen zijn totaal circa 35.000 euro hoger uitgevallen dan was begroot. Dit had voor 

circa 25.000 euro te maken met het loonruimteakkoord, wat voor zowel hogere loonkosten als hogere 

rijksbijdragen zorgde. Was het loonruimteakkoord niet voorzien? Jawel, maar alleen de gevolgen per 

saldo, dus de eigen bijdrage school, waren begroot. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit Passend 

Onderwijs 9.000 euro hoger uitgevallen. Dit betreft zowel de basisbekostiging als de arrangementen. 

B3 – De hogere overige baten hadden voor 6.000 euro betrekking op de Stichting, de overige 9.000 

euro kwamen voor rekening van de school. De hogere baten op schoolniveau hadden onder andere te 

maken met een hogere premierestitutie vanuit BWGS, die bewust voorzichtig begroot was, en een 

subsidie voor praktijkleren. 

 

L1 – De personele lasten vielen, gecorrigeerd voor het loonruimteakoord, aanzienlijk lager uit dan was 

begroot. De loonkosten waren voorzichtig begroot. Daarnaast vielen de overige personele lasten 

duidelijk lager uit. Dit enerzijds vanwege het niet volledig benutten van het budget voor scholing, 
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anderzijds vanwege een duidelijke daling van de kosten voor bedrijfsgezondheidszorg. Beide posten 

waren nog op het oude/ hogere niveau begroot.  

L3 – De huisvestingslasten vielen lager uit. De lasten voor onderhoud zijn lager, omdat schilderwerk 

niet nodig was en de zonwering die nog niet vervangen is. De kosten voor een ruimte voor de conciërge 

vielen mee. 

L4 – De lagere overige instellingslasten waren het gevolg van enerzijds wat lagere lasten op de school 

(2.000 euro) en anderzijds wat lagere lasten op de Stichting (3.000 euro).  
 

8.2 Financiële positie 

 
ACTIVA  

Ultimo 2016 
 

Ultimo 2015 
 

Ultimo 2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -    

Materiële vaste activa                91                 99                115  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -    

       
Totaal vaste activa                91                 99                115  

       
Voorraden                 -                    -                    -    

Vorderingen  
              50  

 
              50  

 
             122  

Liquide middelen               627                567                448  

       
Totaal vlottende activa               677                618                570  

       

Totaal activa               768                716                685  

       

       
PASSIVA  Ultimo 2016  Ultimo 2015  Ultimo 2014 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve               578                521                452  

Bestemmingsreserves publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsreserves privaat                60                 52                 55  

Bestemmingsfonds publiek                 -                    -                    -    

Bestemmingsfonds privaat                 -                    -                    -    

       
Eigen vermogen               638                574                507  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen                55                 35                 77  

Langlopende schulden  
 

                -                    -    

Kortlopende schulden                74                107                102  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva               768                716                685  

 

Bovenstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. Op 

bovenstaande balans zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. Om te beginnen daalde de waarde van 

de materiële vaste activa, door een beneden gemiddelde investeringsgraad. Onder het kopje 

‘investering- en financiersbeleid’ wordt een uitsplitsing gegeven van de gedane investeringen. Het eigen 

vermogen steeg logischerwijs aanzienlijk, wat mede zorgde voor de stijging van de liquide middelen. 

De voorzieningen stegen door een dotatie aan de voorziening groot onderhoud, waar geen onttrekking 
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tegenover stond. De kortlopende schulden daalden onder andere vanwege een daling van de 

crediteuren. 

 

8.3 Financiële kengetallen 

Met behulp van enkele kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

positie. Naast de waarden die gelden voor 2014, 2015 en 2016 staat de algemene adviesnorm.  

 

Kengetal Norm 2016 2015 2014 

Liquiditeit 2,00 9,12 5,75 5,61 

Solvabiliteit 0,50 0,83 0,80 0,74 

Rentabiliteit n.v.t. 6,26% 6,53% 5,32% 

Huisvestingsratio max.10% 5,16% 6,96% 4,85% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 55,26% 48,42% 41,76% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 49,15% 43,08% 35,95% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 74,65% 69,73% 68,31% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 70,15% 65,57% 63,91% 

 

De kengetallen geven een gezonde of zelfs riante financiële positie weer. Het weerstandsvermogen ligt 

(ook exclusief privaat vermogen) ver boven de gestelde norm van 15% (per einde 2016 meer dan drie 

ton). Als gevolg hiervan ligt de kapitalisatiefactor (ook exclusief privaat vermogen) ruim boven de 

maximumnorm van 60%. Dit kengetal wordt door de inspectie mede gebruikt om te monitoren of 

scholen/ besturen niet te veel vermogen aanhouden gezien hun grootte.  

Een afbouw van het vermogen is wenselijk. Op basis van de begroting van de komende jaren 

verwachten we dat hierin voorzien wordt en de kapitalisatiefactor zal dalen.  

 

8.4 Investerings- en financieringsbeleid 

Het verslagjaar werd gekenmerkt door een beneden gemiddelde investeringsgraad. Er werd 14.400 

euro geïnvesteerd in materiële vaste activa (23.900 euro was begroot), tegenover een afschrijvingslast 

van 22.000 euro. Het digitale schoolbord is pas in 2017 geleverd en stoelen voor de 

gemeenschapsruimte zijn niet gekocht. De investeringssom bestond uit: 

- 10.600 euro in leermiddelen (onder andere aardrijkskunde en geschiedenis) 

- 3.800 euro in inventaris en apparatuur (meubilair) 

 

Het financieringsbeleid is erop gericht dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 
 

8.5 Treasury verslag 

In 2016 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden 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 en belenen van het 

Ministerie 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 beleggen en belenen. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. 
 
 



22 
 

9. Toekomstperspectief en continuïteit 
 

De prognose laat een daling van het aantal leerlingen zien. Dit betekent vermindering van inkomsten 

en heeft consequenties voor de personele bezetting. De ‘Wet Werk en Zekerheid’ heeft invloed op het 

personeel en financiën. Passend Onderwijs zorgt voor wijzigingen in de bekostiging van zorg en 

begeleiding. Eventuele door-decentralisatie vraagt aandacht van het schoolbestuur en de directie.  

 

Het schoolbestuur heeft het beleid voor de komende jaren beschreven in het Strategisch beleidskader 

2014-2018 Koersvast voorwaarts. Dit beleidsplan vormt het kader voor het Schoolplan 2015-2019. 

Interne en externe ontwikkelingen hebben invloed op wat aandacht moet krijgen. 

 

9.1 De komende jaren 

In de komende periode bouwen de teamleden betekenisvol thematisch werken uit. De nieuwe methoden 

voor aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis zetten we niet alleen hierbij in, maar ook tijdens de 

reguliere lessen zijn we bezig met de implementatie van deze methoden. In het komende cursusjaar 

zoeken we een nieuwe methode voor natuurkennis. In het cursusjaar 2017-2018 starten we met het 

keuzeproces om te komen tot een nieuwe taalmethode. 

We vervolgen onze inspanningen op het gebied van opbrengstgericht werken bij de basisvakken. De 

periode doelen hangen voor rekenen en spelling voor in de groepen 3 tot en met 8 en tijdens de 

groepsbesprekingen kijken we of de streefnormen zijn gehaald. De trends die we ontdekken gebruiken 

we als spiegel; als middel om beter onderwijs te geven. 

Om ‘differentiatie’ beter vorm te geven, gestructureerd aan te pakken en de verbeteringen te borgen is 

een verbeterplan geschreven. Een verbeterplan ICT bevat naast mediaopvoeding ook de 

privacyregeling en de vervanging van hardware.  

Horizontale verantwoording en dialoog krijgt blijvend aandacht. We leggen uit wat we doen en vooral 

waarom we dingen doen met betrekking tot de keuzes die we maken, de verbeteringen die we invoeren 

en de ontdekkingen die we doen. Dit beschrijven we op de website van de school.  

 

9.2 Kengetallen vertellen hun verhaal 

Uit de prognose met betrekking tot de leerlingenaantallen blijkt dat de school krimpt. Dit is beschreven 

in paragraaf 3.5 en zichtbaar gemaakt in grafiek 3.5 die daar afgedrukt is. We beseffen dat dit grote 

gevolgen heeft voor de financiering en daarmee ook voor de personele bezetting in de toekomst. Voor 

de concrete cijfers van de leerlingenaantallen verwijzen we naar de genoemde paragraaf 3.5. 

 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

Bovenstaande tabel laat de verwachte ontwikkeling zien van de inzet van personeel. Het dalend aantal 

leerlingen (zie grafiek 3.5) heeft invloed heeft op de personele bezetting. Daar komt nog bij dat meer 

kinderen in de bovenbouw zitten dan in de onderbouw. Ook dit gegeven heeft zijn consequenties voor 

de bekostiging, want voor een onderbouw-leerling ontvangen we meer dan voor een bovenbouw-

leerling.  

Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 

Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel 9,17 9,18 9,18 9,18 9,18 

Onderwijsondersteunend 
personeel  

2,45 2,42 2,42 2,42 2,42 

Schoonmaak 0 0 0 0 0 

Vervanging eigen 
rekening 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Totaal 12,82 12,80 12,80 12,80 12,80 
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Waarom daalt de personele inzet niet? 

In de komende jaren zetten we de extra middelen in om bij een dalend leerlingaantal met hetzelfde 

aantal groepen en met dezelfde personele bezetting te blijven werken. 

De jaarrekeningen van 2013 tot en met 2016 laten een positief saldo zien. Het resultaat in 2013 is vooral 

door het zogenaamde Herfstakkoord erg positief. In december 2013 hebben alle scholen extra middelen 

ontvangen. In 2014 zijn opnieuw meer middelen uit de akkoorden naar de school gekomen. Bij de 

liquidatie van het SWV Weer Samen Naar School ontving de school een veel groter bedrag dan 

verwacht. Ook van Vervangingsfonds en het BWGS is meer premierestitutie ontvangen dan we hadden 

begroot. In 2015 zorgden de overgangsregeling voor groot onderhoud en een grotere restitutie van 

BWGS voor het positieve resultaat. Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud voor rekening van de 

school gekomen. Van de gemeente Woerden kwam geen bruidsschat. In de meerjarenplanning voor 

het buitenonderhoud staan voor de komende jaren enkele forse uitgaven. Ook het resultaat van 2016 

is positief. Hierbij moeten we bedenken dat de ontwikkelingen rond de eventuele door-decentralisatie 

onzekerheid mee brengen. Dit leidt tot voorzichtigheid bij investeringen.   

De positieve resultaten zetten we de komende jaren in om daarmee met acht groepen te blijven werken. 

Hierbij hoort een gelijkblijvende personele inzet. Dit is een bewuste keuze, waarbij de onderstaande 

risico’s in beeld zijn. De kengetallen laten zien dat dit de eerste jaren verantwoord is. 

 

9.3 Risico’s en onzekerheden 

Risico in beeld 

De PO-raad heeft in het kader van Eerst kiezen dan delen een risico-management-model Risico in beeld 

ontwikkeld, dat als zelfevaluatie instrument gebruikt kan worden. Volgens de PO-raad biedt het hulp bij 

het beoordelen van de reikwijdte van het risicomanagement; het inzichtelijk maken van 

aandachtsgebieden voor de toekomst; het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen het risicoprofiel en 

de financiële positie van de instelling. Met het instrument kun je het risico inschatten voor Personeel; 

Onderwijs & identiteit; Financiën; Huisvesting; PR & communicatie en Organisatie. Per domein zijn 

deelvragen geformuleerd. Bij elk onderdeel komen deze vragen naar voren: ‘Wat is de kans van 

optreden’ en ‘Wat is de impact’.  

De rapportage geeft een helder beeld, maar levert geen urgente punten op die de school meteen moet 

aanpakken 

 

Krimpende school 

De ontwikkeling van het leerlingaantal vormt een risico. De inkomsten dalen, waardoor de personele 

bezetting onder druk komt te staan. Ondanks de voorziene terugloop heeft het schoolbestuur ingestemd 

met een begroting, waarbij de school ook in de komende jaren met acht groepen blijft werken. Dit 

resulteert in een negatieve begroting, maar met de meevallende resultaten van de jaren 2013 tot en met 

2016 vangen we de tekorten op. Ook in de daaropvolgende jaren is de begroting negatief. Uit analyse 

van de kengetallen blijkt, dat dit een verantwoorde keuze is. 

 

Wet werk en zekerheid 

Per 1 juli 2016 is de Wet werk en zekerheid van kracht gegaan. De gewijzigde ketenbepaling heeft grote 

gevolgen voor de vervanging van zieke leerkrachten. Het schoolbestuur is van mening dat het min/max-

contract en het bindingscontract geen passende oplossingen zijn voor een éénpitter. Het schoolbestuur 

heeft bij de besturenorganisatie haar grote zorg geuit over de dure en onwerkbare oplossingen die uit 

de onderhandelingen met de PO-raad zijn geopperd. Aangedrongen is op nog krachtiger protest tegen 

deze onwerkbare maatregel bij de minister. 

 

Doordecentralisatie is een optie 
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Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de huisvesting. De gemeente Woerden onderzoekt samen 

met de besturen van de scholen of door decentralisatie een optie is. Het onderzoek bestaat uit 

verschillende fasen. In de eerste fase zijn nulmetingen van alle scholen uitgevoerd; kwaliteitseisen 

geformuleerd, en is een rekenmodel ontwikkeld. De tweede fase eindigt in maart 2017, na de verkenning 

van alle mogelijke varianten. We kiezen een voorkeursmodel en zullen dat in fase 3 uitwerken. In 2018 

neemt het schoolbestuur een besluit over door-decentralisatie. Dit proces vraagt veel tijd en aandacht 

van de directeur die in de werkgroep namens het consensusoverleg participeert. De uiteindelijke keuze 

heeft invloed op het huisvestingsbeleid.  

 

9.4 Staat van baten en lasten – begroting  

Het meerjarenperspectief laat vanaf 2017 een negatieve realisatie zien. Dat is een bewuste keuze van 

het schoolbestuur.  

   
Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2016  2017  2018  2019   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  990  969  930  914 

(B2) Overige overheidsbijdragen  -  -  -  - 

(B3) Overige baten  38  1  -  - 

         
Totaal baten  1.028  970  930  914 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  805  816  813  822 

(L2) Afschrijvingen  22  24  25  24 

(L3) Huisvestingslasten  50  54  54  54 

(L4) Overige instellingslasten  88  79  79  79 

  
       

Totaal lasten  964  974  971  978 

  
       

Saldo baten en lasten  64  -4  -41  -64 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  0  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat  64  -4  -41  -64 

 

9.5 Balans 

 
ACTIVA  

Ultimo 2016  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019 

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

         
Immateriële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

Materiële vaste activa                91                126                112                106  

Financiële vaste activa                 -                    -                    -                    -    

         
Totaal vaste activa                91                126                112                106  

         
Voorraden                 -                    -                    -                    -    

Vorderingen                50                 50                 50                 50  

Effecten                 -                    -                    -                    -    
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Liquide middelen               627                580                555                486  

         
Totaal vlottende activa               677                630                604                536  

         

Totaal activa              768               756               717               641  

         

         
PASSIVA  Ultimo 2016  Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019 

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

         
Algemene reserve               578                574                533                469  

Best. reserve publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. reserve privaat                60                 60                 60                 60  

Best. fonds publiek                 -                    -                    -                    -    

Best. fonds privaat                 -                    -                    -                    -    

         
Eigen vermogen               638                635                594                529  

  
       

Voorzieningen                55                 47                 49                 38  

Langlopende schulden                 -                    -                    -                    -    

Kortlopende schulden                74                 74                 74                 74  

  
       

Totaal passiva              768               756               717               641  

 

Bovenstaande tabel toont de werkelijke balans per einde 2016 en een doorrekening van de begroting 

voor de drie jaren daaropvolgend. In de doorrekening is rekening gehouden met de verwachte uitgaven 

rondom investeringen en onderhoud.  

9.6 Intern toezichtskader 

Het schoolbestuur heeft een intern toezichtskader vastgesteld. Dit kader is gebaseerd op de indeling 

van het Strategisch beleidskader. Het heeft niet alleen dezelfde hoofdstukindeling, maar het beschrijft 

ook per onderwerp waarop het schoolbestuur toeziet. Tevens geeft het voorbeelden van relevante 

vragen bij de deelonderwerpen. Per thema is aangegeven wanneer de rapportage verstrekt wordt en 

ook is vermeld welke andere informatiebronnen het schoolbestuur kan raadplegen. Het intern 

toezichtkader is gekoppeld aan de Bestuurlijke jaaragenda van het schoolbestuur.  

Hoe functioneert het?  

De agenda van de bestuursvergadering correspondeert met de planning van de Bestuurlijke 

jaaragenda. In de rapportage van de directeur sluit deze aan bij de deelvragen waarop het 

schoolbestuur toeziet en geeft antwoord op de relevante vragen.  

Waarom is het er? 

Het schoolbestuur heeft behoefte aan een intern kader om te toetsen of alle aspecten die in het 

Strategisch beleidskader zijn genoemd aan de orde komen.  

Wat doet het bestuur ermee? 

Bij de voorbereiding op de vergaderingen gebruikt het schoolbestuur het Intern toezichtskader als 

middel om te toetsen of de juiste informatie is verstrekt.  

 

9.7 Wat vindt de toezichthouder? 

In hoofdstuk 1 van dit Bestuursverslag schrijft het toezichthoudende bestuur haar werkwijze ten aanzien 

van de ondersteuning en advisering van de directeur.  
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Bijlage: Verantwoording besteding prestatiebox 

 

Een prestatie is een daad die je goed doet; het resultaat van een actie. De overheid geeft extra geld 

boven de reguliere lumpsum middelen om betere resultaten van het onderwijs te zien. Hieraan is de 

naam prestatiebox gekoppeld. De school moet de besteding verantwoorden. In het kader van 

Opbrengstgericht werken stellen we streefnormen voor lezen, spelling en rekenen in groep 3 tot en met 

8. Het pedagogische klimaat moet veilig zijn. 

 

Ambities uit het bestuursakkoord 

Een basisschool krijgt één budget voor personele en materiele kosten: de lumpsum. Daarnaast 

ontvangen we sinds 1 augustus 2012 een extra bedrag via de zogenaamde prestatiebox, die bedoeld 

is om de prestaties van leerlingen, leerkrachten en schoolleiders te vergroten. Het geld kan onder 

andere ingezet worden voor taal, rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, 

opbrengstgericht werken en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.  

 

Waar richt de school zich op? 

De Jan de Bakkerschool richt zich op de opbrengsten van het onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om 

de resultaten op de Eindtoets van Cito in groep 8, maar ook om de Cito toetsen in de groepen 3 tot en 

met 8. Elk jaar stellen de directeur, de IB-er en de leerkrachten streefnormen vast. Halverwege het 

schooljaar bekijken ze de stand van zaken en maken vervolgafspraken voor de rest van het jaar. In de 

vroegschoolse periode meten we in groep 2 de resultaten van het taalonderwijs. Deze toets neemt de 

juf af om te zien of het onderwijsaanbod sluitend is. 

In een veilig pedagogisch klimaat ontwikkelen kinderen. Een van de pijlers van het onderwijsconcept 

Zwols Model is het pedagogisch klimaat. Om vanuit onze visie de vertaling naar de praktijk te maken 

hebben de leerkrachten vijf kernwaarden gekozen. Voor de realisatie van het Zwols Model is 

teamscholing gevolgd. 

Onze school geeft de term excellente school een andere inhoud dan de overheid. Het is voor ons een 

evenwichtig aanbod van onderwijs voor hoofd, hart en handen. Daarom werken we met het concept 

Betekenisvol thematisch werken, zoals in hoofdstuk 4 bij onderwijsontwikkeling beschreven is.  

Met technieklessen beogen we onderwijs aan hoofd, hart en handen te bevorderen. 

Engels eist in het reformatorisch onderwijs de aandacht, omdat de resultaten omhoog moeten. Het team 

gebruikt de methode My name is Tom te gebruiken in groep 1 tot en met 8 en één collega volgt de 

opleiding Cambridge Engels.  

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba ontwikkelt aanbod voor meer-begaafde 

leerlingen.  

 

Welke doelen vloeien voort uit deze ambitie? 

Voor de technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen & wiskunde stelt de school jaarlijks 

streefnormen op voor de groepen 3 tot en met 8.  

Bij de invoering van het Zwols Model zijn kijkwijzers gemaakt om de kwaliteit van het lesgeven te meten 

en daarna te verbeteren. In het verslagjaar hebben we een samengestelde kijkwijzer voor groep 1 en 

2, en een kijkwijzer voor groep 3 tot en met 8 gemaakt. De leerkrachten voeren onder leiding van de IB-

ers collegiale consultaties uit.  

De kernwaarden krijgen een plaats in de lessen van Sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij de 

leerkrachten Soemo-kaarten kaarten gebruiken.  

 

Welke activiteiten zijn ondernomen 



27 
 

Twee keer per jaar investeren de directeur en de IB-er tijd in gesprekken met de groepsleerkrachten. 

Ze voeren een doelstellingengesprek en ze houden een tussenevaluatie en een eindevaluatie. De 

resultaten analyseren we en trekken lessen de conclusies om het onderwijsaanbod te verbeteren. 

Bij de vakken lezen, spelling en rekenen differentiëren de leerkrachten. De kinderen werken in één-, 

twee- of driesterrenboekjes. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich sneller en langzamer dan de groep.  

Voor stimulering van taal is in de voorschoolse periode een prentenboekenbibliotheek in de school. 

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen lid worden. Prentenboeken worden interactief aangeboden, waardoor 

ouders leren meer met prentenboeken te doen.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 91.045       98.622       

91.045          98.622          

Vlottende activa

Vorderingen 49.779       50.368       

Liquide middelen 627.119     567.151     

676.898         617.520         

Totaal 767.943         716.141         

PASSIVA

Eigen vermogen 638.209         573.806         

Voorzieningen 55.484          34.847          

Kortlopende schulden 74.250          107.487         

Totaal 767.943         716.141         

20152016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

 

Baten

Rijksbijdragen 990.242         955.715         981.438         

Overige overheidsbijdragen

en -subsidies -                   -                   4.982            

Overige baten 38.184          23.265          39.484           

Totaal baten 1.028.425      978.980         1.025.905      

Lasten

Personeelslasten 804.600         805.859         778.061         

Afschrijvingen 21.956          23.125          25.243           

Huisvestingslasten 49.800          58.800          66.868           

Overige lasten 87.987          92.800          89.929           

Totaal lasten 964.344         980.584         960.101         

Saldo baten en lasten 64.081          1.604-            65.804          

Financiële baten en lasten 321               600               1.149            

RESULTAAT BOEKJAAR 64.402          1.004-            66.953          

2016 Begroting 2016 2015
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 64.081       65.804       

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 21.956       25.243       

- Mutaties voorzieningen 20.637       41.812-       

42.593       16.569-       

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 590           71.215       

- Kortlopende schulden 33.238-       5.982         

32.648-       77.197       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 74.026       126.432     

Ontvangen interest 321           1.149         

Totaal 321           1.149         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 74.347       127.581     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 14.380-       8.732-         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 14.380-       8.732-         

Mutatie liquide middelen 59.967       118.849     

2016 2015
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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 het afschrijvingspercentage vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingspercentages toegepast:

% %

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10,0

Permanente gebouwen 2,5 Inrichting speellokaal 5,0

Noodlokalen 6,7 Vloerbedekking 5,0

Houten berging 6,7 Overige inrichting 5,0

Dienstwoning 2,5 ICT 20,0

Terreinen 0,0 Bekabeling 5,0

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 5,0 Leermethoden 12,5

Docentenset 10,0 Software bij methoden 12,5

Bureaustoelen - Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 5,0 Vervoermiddelen 12,5

Kasten 5,0 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 6,7

Overig 5,0 Betegeling schoolplein 6,7

Keukenapparatuur 10,0 Overige materiële vaste activa 6,7

Digitale schoolborden 12,5 Zonnepanelen -

Vlottende activa

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2016-2017 dat betrekking heeft op 2016 en de in 2016 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

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

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

11 mei 2017
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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 stichting 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 ouderschapsverlof

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor de verplichtingen inzake ouderschapsverlof.

Deze voorziening is berekend op basis van de salarisgegevens van personeel dat gebruik mag maken van 

de regeling. De salarissen zijn verhoogd met 60% als opslag voor werkgeverslasten. Vervolgens is

25% van deze verplichting als voorziening opgenomen op basis van het ingeschatte gebruik in de toekomst.

De kosten van opname van ouderschapsverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

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 BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 
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Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 96,6%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

2015

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA) 55,26%

9,12

9,12

6,26%

0,80

0,85

5,75

5,75

6,53%

2016

0,83

0,90

69,73%

48,42%

74,65%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2016 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2016 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Inventaris en apparatuur 287.496          220.762          66.735             3.766             -                    14.305            56.196           291.263          235.067          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 123.691          91.804            31.887             10.614           -                    7.651              34.850           126.715          91.865           

Totaal 411.187          312.565          98.622             14.380           -                    21.956            91.045           417.977          326.932          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 7.590             7.590             -                     

Totaal 7.590             7.590             -                     

Vorderingen

OCW/EZ 49.165            48.197           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten -                    685                

  Overige overlopende activa                  614 1.487             

Overlopende activa 614                2.172             

Totaal 49.779            50.368           

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 627.119          567.151          

Totaal 627.119          567.151          

Materiële vaste activa

2016 2015

2016 2015
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 521.391          56.370            -                    577.761          

521.391          577.761          

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 52.416           8.032              -                    60.448           

52.416            60.448           

Totaal 573.806          64.402            -                    638.209          

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 10.684             -                    -                    2.363              8.321             -                    8.321             

Voorziening voor groot onderhoud 24.163             23.000           -                    -                    47.163           34.056           13.107           

Totaal 34.847             23.000           -                    2.363              55.484           34.056           21.428           

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2016

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Ouderschapsverlof 2.575              -                    -                    1.880              695                -                    695                

Jubileumuitkering 8.109              -                    -                    483                7.626             -                    7.626             

10.684             -                    -                    2.363              8.321             -                    8.321             

Kortlopende schulden

Crediteuren 6.821              23.742           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 29.586            32.064           

Schulden terzake van pensioenen 7.800              7.819             

Overige 3.986              18.648           

Overlopende passiva

  Vakantiegeld en -dagen 26.056            25.214           

Overlopende passiva 26.056            25.214           

Totaal 74.250            107.487          

Stand per 31-12-2016Stand per 1-1-2016

2016 2015
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* Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies)

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Nvt                   -                      -   

Totaal                   -                      -   

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking

hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar Totale kosten

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

Nvt -                

-                

Totaal -                -                 -                 -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing Saldo 2015

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten 

2016

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

Nvt -                 -                 -                -                

Totaal -                -                 -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van 

risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten

van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële

instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn 

het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. 

Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de begrotingen wordt rekening 

gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito’s.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

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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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 920.034         893.295         916.368         

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies -                    1.500             -                    

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 21.124           20.834           23.782           

21.124           22.334           23.782           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 49.083           40.086           41.289           

Totaal 990.242         955.715         981.438         

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies

  Overig -                    -                    4.982             

-                    -                    4.982             

Totaal -                    -                    4.982             

 

Overige baten

Overige

  Bestuursbaten 20.135           14.600           14.735           

  Overige baten personeel 12.381           -                    19.299           

  Overige 5.667             8.665             5.451             

38.184           23.265           39.484           

Totaal 38.184           23.265           39.484           

Begroting 2016 20152016
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Begroting 2016 20152016

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 499.015         476.739         478.981         

Overige looncomponenten 94.752           90.962           101.960         

Sociale lasten 118.994         118.708         119.084         

Pensioenpremies 66.833           80.950           69.633           

779.595         767.359         769.658         

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 2.363-             -                    226-                

Personeel niet in loondienst 4.160             -                    3.588             

(Na)scholingskosten 18.419           24.000           17.721           

Kosten werving personeel 589                1.000             875                

Kosten bedrijfsgezondheidszorg 3.205             10.000           8.333             

Representatiekosten personeel 1.021             500                1.642             

Kosten federatie 857                3.000             1.112             

Overige 75-                  -                    11.299           

25.814           38.500           44.343           

Af: uitkeringen 808-                -                    35.940-           

Totaal 804.600         805.859         778.061         

Het aantal personeelsleden over 2016 bedroeg gemiddeld 13 FTE. (2015 14)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 14.305           15.275           16.629           

Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.651             7.850             8.614             

Totaal 21.956           23.125           25.243           

Huisvestingslasten

Onderhoud 3.162             6.750             7.432             

Energie en water 14.403           14.500           10.029           

Schoonmaakkosten 5.865             5.500             4.559             

Belastingen en heffingen 715                1.250             720                

Dotatie voorziening onderhoud 23.000           23.000           23.000           

Bewaking/beveiliging 739                1.200             1.775             

Overige 1.915             6.600             19.352           

Totaal 49.800           58.800           66.868           
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Begroting 2016 20152016

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 15.632           15.700           14.694           

Accountantskosten (controle jaarrekening) 2.329             2.750             3.085             

Telefoon- en portokosten e.d 2.702             3.000             2.821             

Kantoorartikelen 863                2.000             556                

Stichtingslasten 12.131           14.750           16.979           

Bestuurs-/managementondersteuning 7.745             5.000             6.072             

41.402           43.200           44.207           

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 1.719             500                2.026             

1.719             500                2.026             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 18.539           21.700           15.270           

Computerkosten 12.916           11.000           9.900             

Kopieer- en stencilkosten 5.985             7.500             7.139             

Overige lasten 1.369             500                218                

38.809           40.700           32.527           

Overige

Kantinekosten 1.513             1.500             1.595             

Cultuureducatie 75                  1.500             72                  

Schoolkrant 537                750                1.436             

Abonnementen 2.484             2.500             4.392             

Verzekeringen 386                350                386                

Medezeggenschapsraad 707                500                216                

Overige 354                1.300             3.073             

6.057             8.400             11.170           

Totaal 87.987           92.800           89.929           

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 2.329             2.750             3.085             

Accountantslasten 2.329             2.750             3.085             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 321                600                1.149             

Totaal 321                600                1.149             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

De stichting is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 'Berséba'.

Er bestaat geen overheersende zeggenschap. 
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WNT-verantwoording 2016 - 43188

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

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                  

Gewezen topfunctionaris nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? echt

Individueel bezoldigingsmaximum € 106.000

Bezoldiging

Beloning € 68.459
Belastbare onkostenvergoedingen € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 8.692

Subtotaal € 77.151

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 77.151

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) 1,0

Bezoldiging 2015

Beloning € 66.303

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.977

Totaal bezoldiging 2015 € 75.280

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 165.901

A.P. Schalk

Per 1 januari 2016 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving van 

toepassing zijnde regelgeving: 

nvt
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam?

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omgeving is berekend conform de WNT

klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 106000.

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.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functie Voorzitter Lid Secretaris Lid

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 01/01 - 21/12 01/01 - 31/12 01/01 - 23/06

Individueel WNT-maximum € 15.900 € 10.310 € 10.600 € 5.053

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0 € 0 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 0 € 0 € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/09 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt nvt nvt nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0 € 0 € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0 € 0 € 0 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 24.885 € 16.590 € 5.545 € 16.590

L.A. Kroon G.C. van der 

Wijngaard

C.W. Nederveen-

Middelkoop

S.J. Elshout
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Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1

Functie Lid Penningmeester

Duur dienstverband 01/01 - 31/12 23/06 - 31/12

Individueel WNT-maximum € 10.600 € 5.576

Bezoldiging

Beloning € 0 € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0

Subtotaal € 0 € 0

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 0 € 0

Gegevens 2015

Duur dienstverband in 2015 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (fte) nvt

Bezoldiging 2015

Beloning € 0

Belastbare onkostenvergoedingen € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totaal bezoldiging 2015 € 0

Individueel bezoldigingsmaximum 2015 € 16.590

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Echte of fictieve dienstbetrekking? nvt

Individueel WNT-maximum 

ontslaguitkering
€ 75.000

Jaar waarin het dienstverband is beëindigd nvt

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband € 0

-/- onverschuldigd bedrag € 0

Uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2016 € 0

A.A.C. van 

Vliet

A. van de 

Schootbrugge

nvt
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting Reformatorisch Onderwijs voor 

Woerden en omgeving 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Reformatorisch Onderwijs voor 

Woerden en omgeving te Woerden gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Reformatorisch 

Onderwijs voor Woerden en omgeving op 31 december 2016 en van het 

resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2016 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/EZ 2016.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2016;  

2. de staat van baten en lasten over 2016; 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/EZ 

2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en 

omgeving 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.  

 

 

  



 

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:  

� het 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 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 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 2.2.3 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-

zaamheden 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 fouten of fraude 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.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Geldermalsen, 16 mei 2017 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

drs. K.H. Hille RA  

 

 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, 

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, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

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.  



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2016 ad € 64402 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 56.370      
Bestemmingsreserves privaat 8.032        

Totaal 64.402      

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE JAN DE BAKKERSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      990.242 955.715    981.438    
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies -               -               4.982        

Overige baten 18.048      8.665        24.750      

Totaal baten 1.008.290  964.380    1.011.170  

Lasten

Personeelslasten 804.600    805.859    778.061    

Afschrijvingen 21.956      23.125      25.243      

Huisvestingslasten 49.800      58.800      66.868      

Overige lasten 75.856      78.050      72.950      

Totaal lasten 952.213    965.834    943.121    

Saldo baten en lasten 56.077      1.454-        68.049      

Financiële baten en lasten 293           -               1.025        

Netto resultaat 56.370      1.454-        69.074      

2016 Begroting 2016 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 VAN DE STICHTING

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 4.572        9.000        6.584        

Leerlinggebonden activiteiten 3.988        2.250        3.885        

Ontvangen huren -               100           -               

Bijdragen overblijven 2.515        2.500        3.375        

Correctie zendingsfonds voorgaande jaren 7.976        -               -               

Overige baten 1.085        750           891           

Totaal baten 20.135      14.600      14.735      

Lasten

Betaalde giften/bijdragen -               -               901-           

Personele lasten 943           -               1.683        

Jubilea -               -               119           

Representatiekosten 1.902        3.500        1.673        

Leerlinggebonden activiteiten 7.835        6.750        7.505        

Lasten leerlingenvervoer -               2.500        5.000        

Lasten overblijven 701           2.000        1.901        

Overige lasten 750           -               -               

Totaal lasten 12.131      14.750      16.979      

Saldo baten en lasten 8.004        150-           2.245-        

Financiële baten en lasten 28            600           123           

Netto resultaat 8.032        450           2.121-        

2016 Begroting 2016 2015
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