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Jaarverslag van de Calvijnschool te Veenendaal over 2020
1.

Inleiding

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de Vereniging over het in 2020
gevoerde beleid. In het afgelopen jaar zijn binnen het bestuur veel onderwerpen besproken. In dit
jaarverslag wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsterreinen die aan de orde
zijn geweest binnen het bestuur.
Ook in 2020 ging elke dag Gods Woord open. Aan de kinderen werd voorgehouden wat nodig is tot
hun zaligheid. De oproep tot bekering klonk in de lessen door. Het is een grote verantwoordelijkheid
die we samen met de ouders en verzorgers dragen, als we beseffen dat ieder aan onze zorg
toevertrouwd kind een ziel heeft die voor de eeuwigheid is geschapen! Het is een groot voorrecht
dat we onze Johannes Calvijnschool mogen hebben. De positie van het bijzonder onderwijs is in de
huidige politieke situatie in ons land steeds minder vanzelfsprekend geworden. We denken aan de
discussie rond het identiteitsprofiel. Laten we onze zegeningen tellen. Wat een onverdiende trouw
van de HEERE!
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Dat kwam met name door de coronacrisis. De leerlingen
hebben langere tijd, zowel vanaf maart tot juni en in december afstandsonderwijs gekregen. Het was
voor iedereen, zowel leerlingen en ouders als ook voor de leerkrachten, een zware tijd. Er zijn
leerlingen en leerkrachten die positief getest werden. Gelukkig mochten zij weer opknappen. We
denken ook aan de heer Kortenhoff die een hersenbloeding kreeg. Ondanks alles mocht ook toen het
onderwijs doorgaan.
2.
Identiteit
De grondslag van de Johannes Calvijnschool is de onveranderlijke waarheid van het Woord van God,
naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale
Synode te Dordrecht in het jaar zestienhonderdnegentien.
De missie van de school is:
‘De Johannes Calvijnschool wil vanuit haar eigen identiteit haar plaats naast gezin en kerk
innemen door de aan haar zorgen toevertrouwde kinderen mede op te voeden in de vreze
des Heeren en kwalitatief goed onderwijs te bieden in een pedagogisch veilig klimaat.’
Als doel van de opvoeding zien wij:
‘De vorming van de mens tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende
persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van God ontving, te besteden tot Gods
eer en tot heil van het schepsel in alle levensverbanden waarin God hem plaatst’.
We kunnen dus samenvattend zeggen dat elk mens door God geschapen is ‘opdat hij God Zijn
Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen’ (HC vraag en antwoord 6), als beelddrager Gods. Door onze zonden
en onwil echter, al begonnen in het paradijs, voldoet niemand hier meer aan, tenzij hij / zij
wedergeboren wordt. Daarom wil de school hen al vroeg onderwijzen uit Gods Woord.
De school wil de kinderen:
• naar ons vermogen ‘helpen onderwijzen in de voorzeide leer’ (Doopformulier),
voorbereiden op een taak in de maatschappij,
voorbereiden op een plaats in een multiculturele samenleving.
Eén van de kerntaken van het bestuur is het bewaken van de identiteit van de school. Bij het toelaten
van leden en het benoemen van personeel is het toezichthoudend bestuur direct betrokken.
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De toelating is mogelijk voor leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders meelevende, belijdende
leden zijn van één van de reformatorische kerkgenootschappen. Wanneer een kind de school wil
bezoeken waarvan de ouders niet tot een van deze genoemde kerkgenootschappen behoren, beslist
het bestuur. Elke toelating wordt geacht te geschieden onder de voorwaarde dat ouder(s) en/of
verzorger(s) van de leerlingen zich onderwerpen aan de statuten van de school. Elke nieuwe ouder
krijgt een aanmeldingsgesprek met de directeur - bestuurder en teamleider en/of intern begeleider.
Tevens worden alle nieuwe ouders uitgenodigd op de kennismakingsavonden, waar de identiteit van
onze school wordt uitgelegd.
De leerlingen van de Calvijnschool komen bijna uitsluitend uit Veenendaal.

3.

Bestuur en Toezicht

Vereniging
De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van
Onderwijs op Reformatorische grondslag te Veenendaal.
Op 31 december 2020 telde de schoolvereniging 249 leden en
109 contribuanten.
Op 31 december 2019 telde de schoolvereniging 250 leden en
110 contribuanten. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal
leden dus met 1 lid gedaald. Het aantal contribuanten is
eveneens met 1 lid gedaald.
Bestuur
De bestuurssamenstelling was per 31 december 2020 als volgt:
Nevenfunctie

A. Morren
L.R. van Dam (GG)
M. Geuze (PKN)
J.C. Valkenburg (GG)
M. Prins (CGK)
C. van de Burgt (HHK)

Toezichthouder, voorzitter
Toezichthouder, 2e voorzitter
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder

bestuurslid van de stichting Hoornbeeck Beveiligen
Geen
Geen
Administrateur van de Adventkerk
Raad van Toezicht Ichthus College
penningmeester van het bestuur van de mannenvereniging

G. Valkenburg (GG)

Toezichthouder

secretaris Stichting ICT Valley
Voorzitter bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal
Bestuurslid federatie ondernemersverenigingen Valleiregio

In het verslagjaar 2020 werd door het bestuur en toezichthouders van de Calvijnschool acht keer
vergaderd.
De bestuurders en toezichthouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het is
mogelijk dat zij een cursus of scholing, gerelateerd aan het bestuurswerk, declareren. Dit geldt ook
voor de gemaakte reiskosten.
Bestuursorganisatie en bestuurlijke samenwerking
In het jaar 2019 heeft het bestuur besloten om door te gaan in een one tier model, waar het bestuur
en toezicht een toezichthoudend bestuur is geworden per 1 januari 2020. De directeur is
toegetreden als directeur-bestuurder. Het toezichthoudend bestuur houdt een belangrijke rol bij
identiteitsgerelateerde zaken.
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De directeur - bestuurder kan (leden uit het) toezichthoudend bestuur raadplegen als kennisbronnen
op specifieke gebieden. In het toezichthoudend bestuur zijn de portefeuilles verdeeld. Er is een
nieuw Toezichtkader opgesteld en vastgesteld door de toezichthouders.
Het toezichthoudend bestuur heeft een aantal commissies benoemd op de portefeuilles financiën,
personeel, onderwijs en huisvesting.
In de vergadering van november hebben de toezichthouders en de directeur – bestuurder naar
aanleiding van het Toezichtkader hun rol geëvalueerd. Het streven is om voor de toekomst ook
inhoudelijke thema’s te bespreken.
Interne beheersing en toezicht
De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ verplicht schoolbesturen een scheiding aan te brengen in
bestuur en toezicht. De wijze waarop is niet voorgeschreven, scholen hebben daarin een zekere mate
van vrijheid. De code Goed Bestuur is hierbij leidend. Indien er zal worden afgeweken van deze code
zal daarover verantwoording worden afgelegd.
De toezichthouders zijn betrokken bij benoeming, ontslag en schorsing van personeelsleden. Zij
houden ook toezicht op het bestuur. De toezichthouders benoemen de externe accountant in
samenspraak met de directeur – bestuurder.
In het kader van “Good governance” wordt de scheiding tussen uitvoering, besturen en toezicht
geborgd door te werken vanuit de trits: doen – willen – vinden.
Willen (directeur-bestuurder): leidt tot een toekomst die past binnen de doelstellingen en integriteit
van de organisatie
Vinden (Toezichthoudend bestuur): leidt tot oordeelsvorming en legitimeert en versterkt daarmee de
kwaliteit van de wilsuitspraken van de gemandateerd bestuurder
Doen (Directeur - bestuurder / MT): leidt tot effectiviteit en efficiëntie.
Het handelen van het bestuur is gelegitimeerd in de wettelijke bepalingen en de code goed bestuur.
Meer concreet rekent het bestuur het tot zijn verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kinderen
op de school goed en genormeerd onderwijs mogen ontvangen, overeenkomstig die visie van de
school.
Statutair hebben de bestuursleden de volgende taken en bevoegdheden:
- De toezichthoudende taak
- De klankbord- en adviestaak
- Verantwoording afleggen
- De werkgeverstaak
Onder de toezichthoudende taken worden in ieder geval de volgende taken verstaan:
1. Goedkeuring van begroting, jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch
meerjarenplan;
2. Het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code goed
bestuur;
3. Het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van middelen;
4. Het aanwijzen van de accountant (die aan de toezichthouder rapport uitbrengt)
5. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van deze taken en
bevoegdheden in een jaarverslag.
Verslag toezichthouders
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De toezichthouders werken vanuit de toezichtsvisie en toezichtkader, dat in 2019 is vastgesteld. We
verwijzen daarom ook naar deze bijlage.
In deze visie heeft het toezichthoudend bestuur de taak om toezicht te houden op de directeur
bestuurder met het oog op:
het belang van de vereniging,
het belang van de school
het belang van de maatschappelijke omgeving van de vereniging.
Het bestuur legt verantwoording af aan de vereniging.
Het handelen van het bestuur is gelegitimeerd in de wettelijke bepalingen en de code goed bestuur.
Meer concreet rekent het bestuur het tot zijn verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kinderen
op de school goed en genormeerd onderwijs mogen ontvangen, overeenkomstig de visie van de
school.
De directeur-bestuurder heeft als opdracht om richting te geven aan de school, in de meest brede zin
van het woord. De andere bestuursleden leveren een waardevolle bijdrage aan het besturen door
het vervullen van een klankbordrol, door belangrijke besluiten goed te keuren en door het steunen
van de directeur-bestuurder in het bestuurlijk handelen. Na afloop vindt een evaluatie plaats om het
proces te toetsen.
De bestuursleden zijn in hun toezichthoudende rol medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
organisatie en het welbevinden van kinderen en personeel. Hun houding kenmerkt zich door
uitgesproken vertrouwen en een kritische ‘tegenover’ (‘spiegelfunctie’) ten opzichte van de
directeur-bestuurder.
Statutair hebben de bestuursleden de volgende taken en bevoegdheden:
De toezichthoudende taak
De klankbord- en adviestaak
Verantwoording afleggen
De werkgeverstaak
Bij de toezichthoudende taak is onderscheid te maken tussen: toezicht vooraf
(goedkeuringsbevoegdheid) en toezicht tijdens en achteraf. Om de toezichthoudende taak goed uit
te kunnen voeren beschikken de bestuursleden over dit toezichtkader, dat richting geeft bij:
de inhoudelijke beoordeling van het strategisch beleid van de bestuurder;
de inhoudelijke beoordeling van de bestuurlijke rapportages over standen van zaken
(toezicht tijdens en achteraf);
de uitoefening van zijn goedkeuringsbevoegdheid zoals inzake de begroting, de jaarrekening,
en majeure beleidsbeslissingen van de bestuurder (vaak: toezicht vooraf).
Tevens dient het toezichtkader om richting te geven aan het eigen functioneren van het bestuur en
reflectie hierop.
Intern toezicht als het toezicht houden op en beoordelen van de kwaliteit van het bestuurlijk
handelen zal steeds gericht zijn op de volgende verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder:
1. De vraag of de directeur-bestuurder de identiteit inhoud geeft, bewaakt en bevordert
(identiteit).
2. De vraag of bij de directeur-bestuurder sprake is van een langetermijnvisie (strategievorming) en
langetermijnplanning.
De vraag of de dagelijks bestuurder deze ook weet te vertalen in concreet beleid en
doelstellingen van de organisatie realiseert (beleidsvoering).

Johannes Calvijnschool Veenendaal
Jaarverslag 2020

9

3.

De vraag of de directeur-bestuurder in staat is beleid uit te voeren en doelstellingen te
realiseren, en of de directeur-bestuurder een gezonde en kwalitatief goede organisatie neerzet
en in stand houdt (de basis op orde).
4. De vraag of de directeur-bestuurder oog heeft voor de belangrijkste belanghebbenden (omgang
met belanghebbenden, in casu de leerlingen, de ouders van de leerlingen) en voor de belangen
van anderen zoals de gemeente, de rijksoverheid, het personeel, de lokale raden, de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de maatschappelijke omgeving.
Daarnaast wordt in dit toezichtkader apart beschreven
5. Hoe het toezichthoudend bestuur vorm en inhoud geeft aan haar rol van werkgever van de
directeur-bestuurder.
6. Hoe de zelfreflectie van de bestuursleden wordt vormgegeven.
Uitwerking:
Ad 1. Identiteit
De bestuursleden beoordelen hoe de identiteit in de dagelijkse praktijk van de organisatie en naar
buiten toe inhoud krijgt, bewaakt en bevorderd wordt. Naast de dagelijkse praktijk zit hier ook een
doordenking in van de toekomst en het beleid van de school op het gebied van identiteit.
Onderstaand volgt een opsomming van de sub-domeinen die binnen de reikwijdte van identiteit
vallen.
• Personeel: toelatingsbeleid, Identiteitsprofiel, toerusting
• Ouders: schoolprofiel, definitie achterban/gemeenschap, toerusting
• Leerlingen: Mediabeleid, Vorming/Burgerschap
• Onderwijs: identiteitsaspecten m.b.t. onderwijsmethoden
• Omgeving: gesprek met kerkenraad, gesprek met MR, reageren op ontwikkelingen
Toetsingsmomenten:
• Schoolbezoek door bestuursleden
• Sollicitatiegesprekken
• Rapportage en/of gesprek directeur-bestuurder
In de Managementrapportage worden bovenstaande punten door de directeur – bestuurder
toegelicht. Ook de voortgang van trajecten worden beschreven, evenals de afwijkingen of risico’s.
Ad 2. Strategievorming
De bestuursleden beoordelen of de dagelijks-bestuurder in staat is om voor de langere termijn een
goed beleid uit te zetten voor de organisatie als geheel en voor onderdelen daarvan, dat recht doet
aan de opdracht van de vereniging, de ontwikkelingen om ons heen en financieel verantwoord is. De
bestuursleden willen tevens weten welke risico’s de realisatie van de strategie in de weg kunnen
staan en hoe de dagelijks-bestuurder daarmee omgaat.
Toetsingsmomenten:
• Het schoolplan als strategisch beleidsplan voor vier jaar inclusief visie
• Meerjarenbegroting
• Ondersteuningsprofiel
In de Managementrapportage worden bovenstaande punten door de directeur – bestuurder
toegelicht. Daarbij komen de voortgang van het proces en besluitvorming aan de orde.

Ad 3. De basis op orde
De bestuursleden beoordelen of de bestuurder in staat is om strategisch beleid te vertalen in
jaarplannen en een jaarbegroting en daar draagvlak voor te verwerven. In de begroting wordt, naast
Johannes Calvijnschool Veenendaal
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de opsomming van vaste uitgaven, een financiële vertaling gegeven van de plannen die op het niveau
van de Vereniging als geheel op het programma staan.
Toetsingsmomenten:
• Jaarplan komend jaar en evaluatie huidige jaar (september)
• Jaarverslag (maart)
• Begroting (november)
• Formatieplan (mei)
• Jaarrekening en gesprek met accountant (april). Dit gesprek wordt gevoerd door de directeur
bestuurder. Hij geeft een terugkoppeling naar de toezichthouders.
• Periodieke bestuursrapportage met daarin;
o Onderwijsresultaten (eindopbrengsten en sociale veiligheid) (2x per jaar)
o Kengetallen personeel (ziekteverzuim, voortgang gesprekkencyclus; 1x per jaar)
o Moeilijke dossiers / risicodossiers (4 x per jaar) Deze rapportages zijn opgenomen in
de bestuursrapportage.
(zie verdere concretisering jaaragenda in de bijlage)
• Financiële kwartaalcijfers
• Twee maandelijks schoolbezoek door bestuursleden waarin lesbezoek gedaan wordt maar
ook gesprek gevoerd wordt met medewerkers die geen lesgevende functie hebben.
In de Managementrapportage van de directeur-bestuurder komen bovenstaande onderwerpen
periodiek aan de orde. De toezichthouders krijgen informatie over de stand van zaken en kunnen de
directeur – bestuurder hierop bevragen.
Ad 4. Omgang met belanghebbenden
De bestuursleden beoordelen hoe de bestuurder met de belanghebbenden in en rond de organisatie
c.q. de school omgaat en wat het oordeel over hun welbevinden, betrokkenheid en functioneren is.
Belangrijke belanghebbenden zijn ouders, leerlingen, personeel (al dan niet georganiseerd in de MR),
lokale raden en externen zoals lokale overheden, kerken en Berséba en de directe schoolomgeving.
Toetsingsmomenten:
• Tevredenheidsonderzoeken (ouders), leerlingen, personeel: samenvattend overzicht en
bestuurlijke reactie;
• Inspectierapport: samenvattend overzicht en bestuurlijke reactie
• Stand van zaken rapportage gemeente en Berséba (1x per jaar) Deze rapportages zijn
opgenomen in de bestuursrapportage.
• Ontmoeting delegatie bestuursleden met MR (2 x per jaar)
• Twee jaarlijkse ontmoeting met kerkenraden
• Jaarverslag MR (1x per jaar)
• Bespreking van signalen uit persoonlijke netwerken (iedere vergadering indien van
toepassing)
In de Managementrapportage komen bovenstaande onderwerpen aan de orde. Periodiek worden de
toezichthouders geïnformeerd over de stand van zaken. De toezichthouders kunnen hierover vragen
stellen en hun mening te vormen.
Ad 5. Werkgeverschap
Het toezichthoudend bestuur is de werkgever van de directeur-bestuurder. Vanuit deze
verantwoordelijkheid vindt er minimaal jaarlijks een gesprek plaats met de directeur-bestuurder,
waarvan verslag gedaan wordt. Het gaat daarbij zowel over het bestuurlijk functioneren als het zich
ontwikkelen als bestuurder.
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Toetsingsmomenten:
• Jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder
• Bijzonderheden vanuit het personeel worden verwerkt in de bestuursrapportage
In de vergadering van Toezicht wordt een kort verslag gedaan van het jaarlijkse
functioneringsgesprek en mogelijke actiepunten.
Ad 6. Verantwoording
Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid in het afleggen van verantwoording over het
functioneren. Voor een deel is dit reeds geregeld in de regeling rondom de jaarverslaglegging.
Daarnaast is er de jaarlijkse verantwoording op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
Onderdeel van een professionele houding als toezichthouder is ook een kritische blik op zichzelf en
de bereidheid te leren. Zelf-evaluatie is daarom een terugkerend onderdeel op de agenda.
Toetsingsmomenten:
• Ledenvergadering (1x per jaar)
• Professionalisering; voor invulling hiervan cursussen of netwerkbijeenkomsten worden
bezocht.
• Evalueren: bestuursleden (profiel en criteria)
• Evaluatie van de samenwerking
Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Daar worden o.a. het jaarverslag en
het financieel jaarverslag gepresenteerd. Tevens worden verkiezingen uitgeschreven.
De professionalisering en zelfevaluatie is een jaarlijks terugkerend agendapunt op de vergadering van
de toezichthouders.
Er is een profielen voor de toezichthouder opgesteld.
Commissie toezichthouders:
• Financiën (Jeroen Valkenburg en Martin Prins)
• Onderwijs (iedereen)
• Personeel (Kees van de Burgt, Adriaan Morren en Bert van Dam)
• Voorzitter (Adriaan Morren en Bert van Dam 2e voorzitter)
• Huisvesting (Gerrit Valkenburg en Mario Geuze)

Reactie namens de toezichthouders:
Wij, toezichthouders van de Johannes Calvijnschool, hebben in het achterliggende jaar achtmaal
vergaderd, namelijk op 28 januari 2020, 17 maart 2020, 21 april 2020, 19 mei 2020, 16 juni 2020, 15
september 2020, 3 november 2020 en 17 november 2020. In deze vergadering hebben wij een positief
besluit genomen over o.a. het jaarverslag en jaarrekening 2019, het jaarplan 2020 en de begroting
2021.
A. Morren namens de toezichthouders
Rapportage
In het Toezichtkader van de Johannes Calvijnschool komen de volgende onderdelen aan de orde:
• identiteit
• strategievorming
• basis op orde
Johannes Calvijnschool Veenendaal
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•
•

beleidsvoering
omgang met de omgeving
In de bovenstaande thema’s komen personeelsbeleid, onderwijs en kwaliteit, financieel beleid,
huisvesting en communicatie aan de orde. De directeur - bestuurder legt verantwoording af aan het
bestuur door middel van een door de besturen vastgesteld rapportagesysteem.
Het bestuur en toezicht evalueren minimaal één keer per jaar het functioneren van het bestuur en
toezicht. In het afgelopen jaar 2020 zijn belangrijke zaken besproken. De belangrijkste
bespreekpunten waren de wijziging van de bestuurlijke inrichting, identiteit, corona en het
onderzoek naar kinderopvang en buitenschoolse opvang. Tevens is de verkenning rond huisvesting
nieuwbouw/verbouw en het Integraal Huisvestingsplan gestart.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad op onze Johannes Calvijnschool telt acht leden, vier ouder en vier
personeelsleden. Zij komen op gestructureerde momenten bijeen. Er zijn minimaal twee
vergaderingen waar ook (een delegatie van) het bestuur en toezicht aanwezig is. Het jaarlijkse
verslag van de Medezeggenschapsraad wordt uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.
4. Onderwijs en kwaliteit
Aanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe
bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal
en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van
onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.
Passend onderwijs
Op onze basisschool volgen de kinderen onderwijs in een ononderbroken ontwikkelingslijn zodat de
leerlingen in principe na acht jaar aan de eisen van de wettelijke kerndoelen voldoen.
In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van het
jonge kind.
Bij oudere leerlingen staat de leerstof steeds meer centraal. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in een
leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem werken we met drie verschillende leerstofniveaus
zodat er recht gedaan kan worden aan de eigen gaven en talenten van de kinderen. In de klassen
werken wij met groepsplannen waarin de drie verschillende leerstofniveaus naar voren komen.
In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn of werkt een kind vanuit een speciaal
programma in combinatie met een arrangement. De extra ondersteuning wordt in beginsel in de
groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er kan extra begeleiding ingeschakeld
worden door een onderwijsassistente of een Remedial Teacher. Dit geldt ook voor kinderen die een
onderwijsachterstand hebben opgelopen. In samenwerking met de leerkracht en de intern
begeleider wordt een passend programma uitgevoerd. De ouders worden hierin betrokken.
Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die
dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven:
- Zorg voor blinde en slechtziende leerlingen. Op dit gebied heeft de school de nodige
expertise en ervaring in huis.
- Leerlingen met een pleegzorg- of adoptieachtergrond.
We hebben een passend en preventief zorgaanbod voor leerlingen die problemen ervaren in hun
basisvertrouwen, en daarbij in het bijzonder leerlingen met een pleegzorg- of adoptieachtergrond.
Dit zorgaanbod betreft zowel de leerling, maar daarnaast ook de begeleiding en coaching van de
betrokken leerkrachten.
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In het kader van Passend onderwijs wordt in Berseba verkend hoe we het onderwijs nog meer
passend kunnen maken voor onze leerlingen. Gezamenlijk zoeken we hoe we dit verlangen gestalte
geven. We willen het digitaal verwerken een plaats geven in de school.
Omdat de school leerlingenzorg en Passend onderwijs erg belangrijk vindt, hebben we de middelen
vanuit lumpsum en van Berseba besteed aan de intern begeleiders en onderwijsassistentie in de
school. Vanuit bovenstaande optiek kunnen zij hun werk optimaal doen ten dienste van leerlingen en
leerkrachten. Wij onderstrepen het belang van goede leerlingenzorg en Passend onderwijs. In het
Schoolondersteuningsprofiel zijn de grenzen van de leerlingenzorg beschreven.
Er is regelmatig overleg met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) over leerlingen met een
zorgbehoefte. Het CJG is aanwezig bij de vergaderingen van het OT. Vanuit de school wordt gestreefd
om het onderwijs en jeugdhulp nog meer op elkaar aan te sluiten.
Verantwoording besteding middelen Berséba en lumpsum
De inkomsten vanuit Berséba hebben we besteed aan onderdelen die in het ondersteuningsplan
genoemd zijn.
De belangrijkste uitgavenpost is de inzet van personen die worden ingezet voor de leerlingenzorg.
We denken daarbij aan de drie intern begeleiders, de remedial teacher en zes onderwijsassistenten.
De leerlingen met een arrangement krijgen extra hulp en ondersteuning door één van de
bovengenoemde personen. Daarnaast worden ook materiële middelen aangeschaft ter
ondersteuning in dit arrangement.
Een ander belangrijk onderdeel is het opzetten van het beleid en de uitwerking van hoogbegaafdheid
op school. Met het Ichthus College wordt nagedacht over een doorgaande leerlijn voor leerlingen in
de bovenbouw. In 2020 is gestart met een pilot premasterklas.
Samenwerkingsverband Berséba
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband.
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba voor reformatorische
basisscholen en speciale scholen. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij
aangesloten, maar ook de reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school ligt in de regio
Midden.
Passend onderwijs is een passend aanbod aan onderwijs en begeleiding, voorzieningen en
structuren, zodat alle kinderen en jongeren tot 23 jaar zich optimaal ontwikkelen, en onder gunstige
condities en ingebed in een sluitende, functionele en effectieve samenwerking van besturen die
zorgplicht hebben.
Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van
extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke
ondersteuning we wel en niet kunnen geven.
Basisondersteuning
Alle leerlingen op onze school hebben onze zorg nodig. Dit is in eerste instantie de taak van de
leerkracht. De leerkracht volgt de kinderen door te observeren en door te toetsen. Meerdere keren
per jaar worden er objectieve landelijk genormeerde toetsen afgenomen; de Cito-toetsen. De
toetsuitslagen van Cito en van de methodetoetsen worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem
(LVS). Deze uitslagen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Daarnaast worden
observatielijsten ingevuld op sociaal-emotioneel terrein.
Aan de hand van observatie en toetsing bepaalt de leerkracht hoe hij of zij handelt. De leerkracht
biedt het onderwijs op een aantal niveaus aan om zo tegemoet te komen aan de verschillende
behoeften van kinderen. Ieder kind is immers geschapen met zijn of haar eigen talenten. Kinderen
die de basisstof niet aankunnen, krijgen extra instructie. Kinderen die de basisstof vlug beheersen,
maken minder van de basisstof en krijgen daarna pluswerk of hoogbegaafdheidswerk. De
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leerkrachten werken volgens de principes van Handelings- en Opbrengstgericht Werken (HOGW).
Deze werkwijze is erop gericht om niet te focussen op problemen, maar proactief te kijken wat
kinderen nodig hebben. De leerkrachten stellen doelen voor de groep en werken hier naartoe. Er is
een hoogbegaafdheidscoördinator aangesteld. Zij werkt het opgestelde beleid met betrekking tot
hoogbegaafdheid verder uit. Er zijn een aantal speergroepen samengesteld uit kinderen die
zorgvuldig geselecteerd zijn. Deze kinderen werken een middag per week op hun eigen niveau onder
verantwoordelijkheid van de hoogbegaafdheidscoördinator.
Extra ondersteuning
Extra begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen kan zowel binnen
als buiten de klas plaats vinden. De leerkracht wordt hierin bijgestaan door de intern begeleider (IBer), de onderwijsassistente en/of de remedial teacher (RT-er). De IB-er heeft daarin een
coördinerende taak en de onderwijsassistente en RT-er vooral een uitvoerende taak. Bij sommige
kinderen is het nodig om de schoolbegeleidingsdienst ‘Driestar Educatief’ in te schakelen. De
orthopedagoog observeert, voert gesprekken en in enkele gevallen voert hij onderzoek uit.
Voor een aantal kinderen maken we gebruik van ambulante begeleiding uit het speciaal
basisonderwijs of van een andere instelling met specifieke kennis. Negen kinderen hebben een
arrangement. Er zijn in 2020 twee leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Vanuit het
samenwerkingsverband Berseba heeft de school een subsidie gekregen om kinderen met zorgen
rond hechting en gedrag beter te kunnen begeleiden.
Uitslag Centrale Eindtoets
De Centrale Eindtoets is in 2020 niet afgenomen wegens corona. Daardoor kon deze uitslag niet
meegenomen worden in een eventuele afweging of bijstelling van het advies voor Voortgezet
onderwijs.
De gemiddelde gecorrigeerde standaardscore van de Cito-eindtoets was in 2019 536,8. De school zit
met de score boven het landelijk gemiddelde. Vanaf 2020 hebben we ons verdiept in
referentieniveaus. Onze gemiddelde schoolnorm bij 1F is 96% en bij 1S/2F is 65%. De gemiddelde
schoolweging is 28,99. Met deze gemiddelde schoolweging hoort onze school bij het landelijk
gemiddelde. De gemiddelde schoolnorm is hoger dan het landelijk gemiddelde.
Het komende jaar wordt opnieuw een gemiddelde opbrengst verwacht. Dit kunnen we ook zien
vanuit de toetsen behorend bij het leerlingvolgsysteem. Het schoolbeleid voor de toekomst is om
met de uitslag van de Cito-eindtoets boven het landelijk gemiddelde te blijven en de opbrengsten
van de tussentijdse Cito (methode)toetsen te analyseren en indien nodig hierop te anticiperen. Met
de leerkrachten worden de interventies besproken. In toenemende mate zijn de referentieniveaus
voor de school van belang.
Van de 66 leerlingen uit groep 8 gingen in 2020 47 % naar het VMBO en 53 % naar HAVO/VWO. Van
deze leerlingen gaat 62% naar het Ichthus College, 33% naar het Van Lodensteincollege, de overige
leerlingen gaan naar de Meerwaarde.
Het onderstaande staatje laat de uitslag van de Eindtoetsen zien tot en met 2019.
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Onderwijskundige veranderingen en kwaliteitszorg
Vooraf moet gemeld worden dat vanaf maart 2020 verschillende schoolontwikkelingen op een lager
pitje zijn gekomen door corona. Het belangrijkste punt is in 2020 geweest om het onderwijs (in de
klas) door te laten gaan. Er zijn verschillende maanden geweest dat er door middel van
afstandsonderwijs moest worden lesgegeven.
In het jaar 2020 werd er gewerkt aan de hand van een jaarplan. In dit jaarplan zijn de speerpunten
genoemd die leidend zijn voor de ontwikkeling van de school en organisatie. Dit jaarplan is
besproken met het team. De speerpunten in 2020 uit het jaarplan betroffen de volgende zaken:

•

Identiteit en vorming: er zijn vier kernwaarden gekozen in de school: rentmeesterschap,
verbondenheid, gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. In elke groep worden lessen
vorming gegeven. Daarnaast is het onderzoek gestart of de methode Stapp geschikt is voor
onze school. De methode Stapp is een methode mediawijsheid. Het streven is om
burgerschap verder uit te breiden. Het onderwerp is nog niet afgerond. In het schoolplan is
ook ruimte genomen om meerdere jaren aan dit thema te werken.
Nieuwe methoden taal: De methode Taal Actief is geheel ingevoerd. Dit onderdeel is nu
afgerond. Er is een onderzoek gestart naar een nieuwe methode voor Engels, Sociale vorming
en Bijbelse Geschiedenis. Het streven is om per nieuwe cursusjaar een nieuwe methode in te
voeren voor deze vakken. Op deze onderdelen wordt enige vertraging verwacht.
Didactiek: Er is een kijkwijzer voor de school ontwikkeld, die wordt geïmplementeerd. Een
aantal Teach-technieken worden in de klassen dagelijks ingezet. Het onderwerp Teachtechnieken is afgerond, de technieken zijn gekozen. Het zal nu moeten worden
geïmplementeerd in het lesgeven. Door corona loopt dit vertraging op.
Visie kleuteronderwijs: De visie op het kleuteronderwijs is bijgesteld met betrekking tot de
visie op spelen en werken. Dit is vastgelegd in een document. Dit onderdeel is afgerond. Er
wordt gewerkt aan de borging hiervan.
Digitaal verwerken van de leerstof: in 2020 is het digitaal verwerken van de leerstof door
middel van Gynzy verder uitgewerkt. De leerlingen van groep 7 werken nu ook met Gynzy.
Dit wordt vooral met rekenen ingezet. Er zal een verdere implementatie plaatsvinden.
Hechting en gedrag: we hebben naar verhouding veel kinderen die een adoptie- of
pleegzorgachtergrond hebben. Vanuit de leerlingenzorg zoeken we naar mogelijkheden deze
leerlingen beter te kunnen begeleiden met betrekking tot hechting en gedrag. Dit vraagt veel
overleg met CJG, gemeente Veenendaal en Berseba. In de komende jaren zal dit verder
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worden uitgewerkt. Helaas loopt dit door het coronavirus vertraging op. De geplande
nascholingsactiviteiten konden niet doorgaan.
Opbrengsten
Twee keer per jaar (januari en juni) worden de Citotoetsen voor de onderdelen technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en rekenen afgenomen. De opbrengsten (resultaten) van het onderwijs op
onze school zijn gemiddeld boven het niveau van het landelijk gemiddelde. Zowel met technisch
lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen zijn de opbrengsten goed. Door het afstandsonderwijs in
2020 zien we met name bij rekenen enige teruggang. Dit is nauwlettend gevolgd, er zijn ook acties op
gezet. Deze acties hadden met name betrekking op de automatisering.
In de gesprekken met de leerkrachten worden ook de resultaten van de groep betrokken. Het gaat
dan niet alleen om lezen, rekenen en spelling, maar ook om het welbevinden van de leerling. Het
pedagogisch leerlingvolgsysteem ‘Zien’ wordt gebruikt om de betrokkenheid en het welbevinden van
de leerling te meten. Dit is ook een wettelijke verplichting. De uitslag hiervan is overwegend positief.
Jaarlijks hebben de leerkrachten kindgesprekken met alle leerlingen.
In de managementrapportages worden de opbrengsten twee keer per jaar besproken. We verwijzen
voor de onderwijsresultaten naar www.scholenopdekaart.nl.
Sociale veiligheid
De school heeft een beleidsplan Veiligheid. Dit beleid wordt regelmatig geëvalueerd. Jaarlijks worden
vragenlijsten ingevuld door leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 over de sociale veiligheid. Over het
algemeen levert dit een goede score op bij de onderdelen welbevinden, pestbeleving en
veiligheidsbeleving. De veiligheidscoördinatoren werken jaarlijks de resultaten uit en komen met een
analyse en voorstel tot aanpak. We vinden dit als school een belangrijk onderwerp en volgen dit
nauwgezet.
Internationalisering
Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan internationalisering. Het omgaan met mensen
uit andere landen en culturen krijgt veel aandacht op school. In het kader van burgerschap is dat ook
en belangrijke opdracht voor ons. We leven in een internationale en interculturele samenleving. De
kinderen worden op deze wijze in lessen ook toegerust voor de samenleving. Vanuit onze identiteit
willen we ook onze (verre) naaste liefhebben, zoals God dat van ons vraagt.
Binnen internationalisering zijn twee domeinen waar voortgang is gemaakt. Het vroeg vreemde
talenonderwijs wordt voor de Engelse taal ook gehanteerd. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen
de leerlingen les in de Engelse taal. Tevens worden studiereizen gehouden naar Engeland. Met
behulp van de Erasmus – subsidie kunnen we deze reizen laten organiseren door het
trainingsinstituut Exploring English. Voor de toekomst zal geïnvesteerd worden in een nieuwe
methode Engels voor groep 1 t/m 8 en het aanbod van de studiereizen om de professionalisering van
de leerkrachten in het beheersen van de Engelse taal.
Inspectie
De inspectie heeft een basisarrangement gegeven.
Nascholing
Vanuit Berseba werden er, in het kader van de leerlingenzorg, regelmatig lezingen
georganiseerd. Deze lezingen werden bezocht door een deel van het team.
Er zijn door MT-leden en interne begeleiders diverse bijeenkomsten van Berseba regio
midden gevolgd. Deze bijeenkomsten hebben betrekking op kwaliteitsbeleid, leerlingenzorg
en de professionalisering van het Ondersteuningsteam.
De teamleiders hebben intervisiemomenten met de andere teamleiders in Vebakowoszverband.
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•

Het MT heeft twee keer een studiedag gehouden over thema’s die in het schoolplan vermeld
zijn en verdere professionalisering van het MT.
Er zijn implementatiecursussen geweest voor de nieuwe taalmethode.
Nascholing en cursus rond de Engelse taal.
Er zijn individueel cursussen en opleidingen gevolgd. Deze hadden betrekking op:
• Bartimeüs (arrangementen)
• Hoogbegaafdheid
• Persoonlijke ontwikkeling (coachingsgesprekken)
• Dyslexie
• Rekenen
• Managementassistentie
• Daarnaast zijn er ook individuele cursussen gevolgd.

Verantwoording besteding prestatiebox
Naar aanleiding van het bestuursakkoord voor de sector PO (gesloten tussen het ministerie en de PO
Raad) heeft de school financiële middelen gekregen. Vanuit de doelstelling om goed onderwijs te
verlenen, zijn de gelden besteed aan een aantal ambities. Deze ambities hebben betrekking op de
didactische instructie, de aanschaf van nieuwe methodes en het gebruik van ict tijdens de lessen. De
ambities zijn terug te vinden in de jaarplannen, zoals ook het jaarplan 2020.
Er zijn onderwijsassistenten aangesteld die een deel van de leerlingenzorg overnemen, maar ook
worden ingezet in de groep of een deel van de groep.
De beginnende leerkrachten worden begeleid en ondersteund door de schoolleiding en intern
begeleiders. Daarnaast volgen zij de cursus Werkplaats beginnende leerkrachten. Deze scholing
wordt gegeven vanuit Vebakowosz, de samenwerkende scholen reformatorisch onderwijs in
Veenendaal en omgeving.
Schoolreizen
De schoolreizen zijn in 2020 door corona niet doorgegaan.
Excursies en cultuureducatie
Alle groepen mogen excursies organiseren die passend zijn bij het thema of project waar de kinderen
aan werken. Vooraf wordt aan de directeur - bestuurder toestemming gevraagd en de ouders
worden tijdig geïnformeerd. In het kader van cultuureducatie zijn enkele excursies uitgevoerd, naar
bijv. de molen, de cultuurfabriek en het Airbornemuseum in Oosterbeek. Helaas was ook in dit
verslagjaar niet mogelijk alle excursies door te laten gaan door corona.

5.

Personeel en organisatie

Strategisch personeelsbeleid
Als personeel van de Johannes Calvijnschool werken wij vanuit onze missie en visie, gegrond op Gods
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, aan goed Bijbels verantwoord onderwijs. Om aan deze
opdracht te kunnen werken is een personeelsbeleidsplan geschreven.
Verantwoordelijkheid
Personeelsleden van onze school zijn aanspreekbaar op hun doen en laten en de kwaliteit van hun
werk. De bereidheid om verantwoording af te leggen past bij transparant zijn. Op onze school doen
mensen met toewijding hun werk. Onderwijs, vorming en opvoeding zijn taken waarbij
vrijblijvendheid niet past. Vanuit een intrinsieke motivatie doen de personeelsleden hun dagelijkse
werk met en voor de kinderen. Ze stellen zich daarbij dienstbaar op. De ontwikkeling en het
welbevinden van de kinderen staan op de voorgrond.
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Schoolontwikkeling
Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze medewerkers tonen
een goede inzet en zijn vakbekwaam. De school werkt planmatig en resultaatgericht aan de
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten bijdragen aan
het bereiken van de missie van de school. Scholing van het team, maar ook individueel, is daar ook
een belangrijk onderdeel van.
Organisatiebeleid
In het personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan personeelsbeheer, personeelszorg en
personeelsontwikkeling. Bij personeelsbeheer gaat het onder andere om formatiebeleid, taakbeleid
en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Personeelszorg heeft vooral betrekking op
arbeidsomstandigheden en ziektebeleid. De professionalisering en de gesprekkencyclus komt aan de
orde bij personeelsontwikkeling.
De personeelsleden verzorgen het onderwijs op basis van de visie van de school. Van de collega’s
wordt verwacht dat ze loyaal aan de missie en visie van de school in hun functie staan. In de praktijk
betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten
behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol.
Een goed personeelsbeleid en een prettig, veilig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het
personeel zich betrokken voelt bij het werk en bij de school.
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk verplichte
documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.
Regelmatig wordt de personeelstevredenheidspeiling afgenomen. De uitslag van de peiling is
positief, actiepunten worden meegenomen in het beleid.

De Calvijnschool gebruikt de metafoor van het Calvijnschip. De kinderen zijn de kostbare lading, er
zijn drie zeilen: ouders, toezichthoudend bestuur, MR, MT en leerkrachten. We zorgen gezamenlijk
voor onze kinderen. De masten wijzen omhoog, de verhouding met de Heere is zeer belangrijk. Dat is
ook de identiteit van de school. Ook het kompas en de reddingsboei wijzen hierop. We zeilen naar de
t(T)oekomst en gebruiken in ons logo de woorden ‘koersvast en kindgericht’.
De personeelsleden verzorgen het onderwijs op basis van de visie van de school. Van de collega’s
wordt verwacht dat ze loyaal aan de missie en visie van de school in hun functie staan. In de praktijk
betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten
behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol.
Als personeel van de Johannes Calvijnschool werken wij vanuit onze missie en visie, gegrond op Gods
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, aan goed Bijbels verantwoord onderwijs. Het
personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. In het
personeelsbeleidsplan zijn de onderdelen personeelsbeheer, personeelszorg en
personeelsontwikkeling beschreven. In 2019 is het personeelsbeleidsplan opnieuw vastgesteld.
Organisatiestructuur
Vanaf 1 augustus 2017 is er sprake van een gewijzigde managementstructuur. De Johannes
Calvijnschool wordt geleid door directeur - bestuurder D. van Wijngaarden. Daarnaast zijn vier
teamleiders benoemd: Mevrouw. M. van den Berg – van Dijke (teamleider in groep 1 en 2), mevrouw
B. van Horssen (teamleider in groep 3 en 4), mevrouw A. van Reenen – Lambooij (teamleider in groep
5 en 6) en de heer B. Geldof (teamleider in groep 7 en 8). De directeur - bestuurder en de
teamleiders vormen gezamenlijk het Managementteam (MT). Ieder lid van het MT heeft eigen
portefeuilles. De directeur - bestuurder is eindverantwoordelijk voor de school. Het MT vergadert
één keer per vier weken. In 2020 is deze organisatiestructuur gewijzigd. In groep 1 en 2 waren
spanningen ontstaan over de visie, communicatie en de wijze van leidinggeven. Mevrouw M. van den
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Berg heeft zich teruggetrokken als teamleider. Na enkele wervingsrondes heeft het bestuur en
toezicht besloten om door te gaan met drie teamleiders. Per 1 januari 2021 is de verdeling als volgt:
de heer B. Geldof is teamleider van groep 1 t/m 4, mevrouw A. van Reenen – Lambooij blijft
teamleider voor groep 5 en 6, mevrouw B. van Horssen wordt teamleider van groep 7 en 8.

Organogram Johannes Calvijnschool
Directeur /
bestuurder

Management
assistentes

Conciërge

Teamleider L12

Teamleider L11

(Groep 1-4)

(Groep 5-6)

Teamleider L11
(Groep 7-8)

Leerkracht
L10/L11

Leerkracht
L10/L11

Leerkracht
L10/L11

assistent

assistent

assistent

Interne

Interne

Interne

De toezichthouders worden gekozen uit en door de leden van de schoolvereniging. Vanaf 2020 wordt
gewerkt vanuit het one tiermodel met toezichthouders en een directeur - bestuurder, zoals
hierboven beschreven.
Sociaal jaarverslag
Binnen het bestuur wordt regelmatig aandacht besteed aan het welbevinden van de
personeelsleden. Arbeidsomstandigheden beïnvloeden immers sterk het welzijn van de werknemers.
Op vastgestelde tijden worden er functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd
door de teamleider met de betreffende leerkrachten. Ook de werkomstandigheden komen ter
sprake.
Alle leerkrachten zijn betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. In de persoonlijke
ontwikkelingsplannen nemen zij ook schooldoelen op, zoals verbetering van de instructiekwaliteit en
het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
Twee leerkrachten (preventiemedewerkers) coördineren het arbobeleid. Zij dragen zorg voor een
goede inventarisatie en hebben overleg met de directeur - bestuurder. Ruim 20 leerkrachten volgen
de EHBO/BHV –cursus via het bedrijf van Wincoop Beveiligingen. Minimaal twee keer per jaar zijn er
in beide gebouwen ontruimingsoefeningen gehouden. In het kader van het arbobeleid wordt het
ziekteverzuim geregistreerd. Het beleid is er op gericht om dit zo laag mogelijk te houden, door
bijvoorbeeld een goede jaarplanning en onderlinge taakverdeling te maken.
Het ziekteverzuim is over het gehele jaar 2020 4,37 % ziek, in 2019 was dit 4,01 %. Het ziekteverzuim
is iets gegroeid; er waren enkele leerkrachten langdurig ziek.
Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag.
Als er sprake is van langdurige ziekte, melden we dit bij de arbo-arts en de casemanager. Deze
voeren dan gesprekken met de leerkracht. We konden gelukkig in de groepen zorgen voor
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vervanging. De school is aangesloten bij het BWGS. De regels van deze instantie met betrekking tot
het voorkomen van uitkeringen na ontslag worden gevolgd.
In bovenbedoelde zaken wordt een casemanager ingeschakeld, die samen met de werkgever en
werknemer zoekt naar de beste oplossing. De casemanager heeft namens de werkgever ook contact
met het UWV.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de leeftijdsverdeling van het personeel. De gemiddelde
leeftijd is 38,3.

Per december 2020 waren 67 werknemers verbonden aan de school. Daarvan waren 11 mannelijk en
57 van het vrouwelijk geslacht. Er zijn 9 werknemers die fulltime werken op de school. De overige
werknemers werken parttime.
In 2020 waren 5 MT-leden werkzaam, 6 onderwijsassistentes, een conciërge en twee
managementassistentes. In 2020 waren 2 leraren in opleiding (lio-er) benoemd. Daarnaast
vervulden er verschillende stagiaires van Driestar Educatief, het Hoornbeeckcollege, Ichthuscollege
en het Van Lodensteincollege hun stage op school.
Benoemingen en afscheid:
In 2020 hebben we afscheid genomen van mevrouw Breas, mevrouw Bakker en mevrouw Nap.
In 2020 zijn de volgende personen benoemd door het bestuur: mevrouw Y. Boeder
(managementassistente), mevrouw J. Verbeek als leerkracht, mevrouw Z. van Daalen en mevrouw C.
Versteeg (als invalonderwijsassistent voor vervanging bij zwangerschapsverlof).
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Na de benoeming worden de gegevens van de leerkracht doorgegeven aan het VGS. We streven naar
dat de VOG binnen is, voordat de werkzaamheden op school starten.
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Vacatures:
Per 31 december 2020 waren alle vacatures vervuld.
Schoolbezoek:
In overleg met de directeur - bestuurder bezochten verschillende leden van het bestuur volgens een
vastgesteld rooster de school. Meestal vonden deze bezoeken in de ochtend plaats. Er werden twee
bijbellessen gevolgd in een onderbouwgroep en bovenbouwgroep. Meestal werden aansluitend nog
wat korte bezoeken aan andere groepen afgelegd. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het
onderwijsondersteunend personeel. Door corona kon dit niet doorgaan. In plaats daarvan hebben de
toezichthouders gebeld met de leerkrachten en het ondersteunend personeel.
Klachtenregeling
In de schoolgids is de klachtenregeling beschreven. Een door de directeur - bestuurder, het bevoegd
gezag of de vertrouwenspersoon ontvangen klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Indien
de klager dit meteen wenst, of in de loop van de afhandeling die wens te kennen geeft, wordt de
klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie. Daarnaast zijn enkele vertrouwenspersonen bij de
school betrokken. In het verslagjaar 2020 is er één klacht binnengekomen bij de
vertrouwenspersonen en afgehandeld.
Werkdrukmiddelen
De werkdrukmiddelen zijn in 2020 besteed aan vervanging onder schooltijd en onderwijsassistentie.
Een deel is besteed om een extra groep 2 te creëren. In overleg met de werkdrukcommissie,
bestaande uit team- en MR-leden hebben we de plannen besproken. Daarna zijn de ideeën op de
vergaderingen van de bouwgroepen besproken, waarna de MR instemming heeft verleend. In de
toekomst zal een deel van de middelen besteed worden aan verdere klassenverkleining.
5. Huisvesting en Beheer
Huisvesting
We willen een goed geoutilleerd schoolgebouw houden, waar op een adequate wijze les gegeven kan
worden. Binnen de financiële kaders geven we dit vorm.
In 2020 is het meerjarenbeleid groot onderhoud in de begroting verwerkt. De directeur - bestuurder
heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Veenendaal en de andere schoolbesturen over het
Integraal Huisvestingsplan. Het Integraal Huisvestingsplan is per juni 2020 vastgesteld. In het
Integraal Huisvestingsplan is opgenomen dat de Calvijnschool per 2026 DV verbouw/nieuwbouw
krijgt.
Er is verder onderzoek geweest naar een mogelijk op te starten peuteropvang en de ontwikkeling
voor een buitenschoolse opvang. In november 2020 heeft dit geresulteerd in een positief besluit van
het toezichthoudend bestuur om te starten met peuteropvang en met buitenschoolse opvang. Met
enkele identiteitsgebonden organisaties zullen gesprekken worden gehouden om te komen tot een
start met peuteropvang.
Er zijn enkele gesprekken geweest met de wijkmanager van de gemeente, buurtbewoners van de
wijk ‘Holle Kamp’, Montessorischool en de directie van de CSV over de verkeersveiligheid in de
omgeving. Dit blijft een actueel thema.
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Duurzaamheid
In samenwerking met een adviseur van de gemeente Veenendaal is gezocht naar mogelijkheden voor
duurzaamheden in beide locaties. Omdat de verwachting is dat in 2026 nieuwbouw/verbouw wordt
verkregen, zijn grote investeringen niet zinvol. Enkele lokalen aan de Geerseweg zijn voorzien van
nieuwe vloerbedekking, tevens zijn nieuwe bureaustoelen aangeschaft voor het personeel. De
overige maatregelen worden meegenomen in de overweging voor komende jaren, afhankelijk van de
nieuwbouw/verbouw van de school.
Toekomstige ontwikkelingen:
In de toekomstige nieuwbouw/verbouw zal door de gemeente een volledig energieneutraal gebouw
worden neergezet. De gemeente Veenendaal vraagt wel een eigen bijdrage van het schoolbestuur
van ongeveer € 100.000,- .
In het kader van nieuwbouw / verbouw zal een financiële analyse worden opgesteld door VGS om de
gespaarde middelen te zijner tijd op een goede en verantwoorde wijze te besteden.
ICT en media
Vanuit de gemeenschappelijke visie op ict-beleid is gestart met de digitale verwerking van de
leerstof. In groep 7 en 8 wordt gewerkt bij het rekenonderwijs met Gynzy. Dit krijgt een vervolg in
andere groepen.
In samenwerking met de gemeente Veenendaal heeft de school meegedaan met een project
programmeren.
Aantal leerlingen
Op 1 oktober 2020 telde de school 529 leerlingen. In 2019 was dat 522 leerlingen. Een stijging van
het leerlingenaantal van 7 leerlingen. De prognose van de gemeente Veenendaal geeft aan dat we
een kleine stijging van het aantal leerlingen kunnen verwachten.
De leerlingen van onze school komen nagenoeg allemaal uit Veenendaal. Deze leerlingen behoren
hoofdzakelijk tot de (Oud) Gereformeerde Gemeente (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk,
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (Vredeskerk).
Eind 2020 was het aantal groepen 20, waarvan 11 aan de Geerseweg en 9 groepen aan de
Duivenwal.

6. Financiën
Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het Beleidskader en het schoolplan
van de school te realiseren. Vanuit het jaarplan van de school en de meerjaren investeringsplan
komen we tot de keuzes, in samenspraak met de betrokkenen in school.
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Realisatie staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Realisatie 2019
x € 1.000

Realisatie 2020
x € 1.000

2.871

2.994

2.849

145

4
84
2.959

6
49
3.049

8
13
2.870

-2
36
179

2.294
77
142
119
115
2.747

2.506
73
121
123
88
2.911

2.375
79
174
125
88
2.840

132
-7
-53
-2
1
71

212

138

29

109

-

-1

-

-1

Nettoresultaat

212

137

29

108

Bestemmingsreserve

-98

98

-

98

Genormaliseerd resultaat

114

235

29

206

Baten
Rijksbijdragen
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten

Begroting 2020
x € 1.000

Verschil

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de staat van baten en lasten van de gehele
organisatie.
Hieronder is de verdeling van het totale resultaat weergegeven.

Johannes Calvijnschool
Vereniging
Totaal

Realisatie 2019
208.784
3.135
211.919

Realisatie 2020
136.000
948
136.949

Begroting 2020
29.024
29.024

Verschil
106.976
948
107.925

Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de exploitatie van 2020 is de besluitvorming
rondom het afsluiten van de nieuwe cao. Begin januari 2020 is uiteindelijk met terugwerkende kracht
vanaf 1 maart 2019 een nieuwe cao afgesloten, waarin diverse verhogingen van salarissen waren
opgenomen. De afspraken in deze cao hebben substantiële consequenties op de jaarresultaten 2019
en 2020. De opbrengsten om deze hogere salarissen te kunnen doen zijn namelijk grotendeels in
2019 ontvangen terwijl de lasten in 2020 zijn gemaakt. Het matchen van deze opbrengsten en kosten
is vanwege wet en regelgeving niet mogelijk gebleken. Het effect hierdoor is geweest dat het
resultaat van 2019 een veel hogere realisatie laat zien, welke als tekort in het verslagjaar 2020 weer
terugkomt. Dit is zichtbaar in het netto resultaat.
De regels ‘bestemmingsreserve’ en de regel ‘genormaliseerd resultaat’ laten zien wat de correctie
voor beide jaren is geweest en wat de resultaten zouden zijn geweest als de baten gematcht hadden
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kunnen worden met de daarbij behorende kosten. Het genormaliseerde resultaat kan het beste
worden vergeleken met de begroting.
Het verschil in realisatie 2020 ten opzichte van 2019 heeft als oorzaken dat in de baten er meer
ontvangsten zijn geweest door hogere rijksbijdragen. De lasten laten afwijkingen zien door een
hogere inzet en aangepaste materiële budgetten. Daarnaast zijn er hogere loonkosten zichtbaar in
2020, wat in de voorgaande alinea’s reeds is toegelicht.
Wat betreft het verschil tussen de realisatie en begroting 2020 is het effect van de eenmalige
uitkeringen in de loonkosten betreffende de nieuwe cao ruim 90.000 euro. Daarnaast is in de
begroting vanuit gegaan dat gestegen loonkosten en gestegen pensioenpremies worden
gecompenseerd in de indexatie van de bekostiging. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is
99.500 euro geweest. De loonkosten laten als gevolg hiervan een vergelijkbare overschrijding zien.
Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen
per categorie ten opzichte van de begroting.
De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van circa 145.000 euro. Dit is voor 99.500 euro toe te
wijzen aan indexaties in verband met gestegen lonen en gestegen sociale lasten. Ook is er een vrijval
geweest met betrekking tot de corona-subsidie van 14.000 euro. Daarnaast wijken de bijdragen voor
Passend onderwijs en zorgarrangementen ruim 34.500 euro af vanwege een extra uitkering van het
samenwerkingsverband welke in december is ontvangen. Hier staat tegenover dat er 3.000 euro is
gecorrigeerd op de werkdrukgelden, die meer zijn toebedeeld aan het speciaal onderwijs, en 8.000
euro vanwege een correctie van de eenmalige uitkering vanuit 2019. Deze laatste correctie is reeds
in de indexaties meegenomen.
De bijdragen vanuit de gemeente zijn circa 2.000 euro lager uitgevallen. Deze bestaan uit subsidie
voor een arbeidsgehandicapte werknemer
De overige baten komen 36.000 hoger uit dan begroot. Dit is voor 26.000 euro toe te rekenen aan de
school. De overige baten bestaan uit een subsidie ‘Gezonde school’, een subsidie Engels en
internationalisering, vergoedingen voor een schoolopleider en een tegemoetkoming van de
Belastingdienst. Voor de vereniging waren geen baten begroot, maar is wel circa 10.000 euro aan
baten ontvangen. Deze bestaan vooral uit ledencontributies en de bijdrage van een collecte.
De personele lasten komen op totaalniveau 132.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 169.000 euro
heeft dit betrekking op de loonkosten en een overschrijding op de euro op overige personele lasten
tegenover staat. De overschrijding op de loonkosten wordt verklaard de cao-wijziging en de gestegen
lonen, pensioenpremies en overige indexaties. Aangezien de cao met terugwerkende kracht is
ingegaan is er in 2020 loon betaald wat nog betrekking had op 2019. Hier staan hogere rijksbijdragen
tegenover.
Er is namelijk 1,0 fte minder inzet gerealiseerd dan begroot, wat onder normale omstandigheden
juist een besparing zou moeten opleveren. Dit heeft een drukkend effect op de overschrijding.
Anders had deze nog groter geweest. Naast een verschuiving tussen de inzet leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel is ook een forse besparing (0,75 fte) zichtbaar op de
vervangingslasten, aangezien de vergoedingen voor ziekte en zwangerschap (143.000 euro) de
kosten (86.500) ruimschoots overstijgen.
Het besparing van 37.000 op de overige personele lasten kan worden toegeschreven aan een forse
besparing op de diverse overige personele lasten, met name door een premierestitutie van BWGS
van bijna 71.000 euro. Daar staan echter forse overschrijdingen op de kosten voor
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(na)scholing/schoolontwikkeling (onder meer studiereis Engeland) en bedrijfsgezondheidszorg
(diverse arbeidsdeskundige trajecten) tegenover.
De afschrijvingen komen 7.000 euro voordeliger uit dan begroot. Dit is met name veroorzaakt
doordat er minder is geïnvesteerd dan was begroot.
Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van ruim 53.000 euro. Dit vindt zijn
oorzaak in het feit dat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud à 55.000 euro niet heeft
plaatsgevonden met het oog op de geplande nieuwbouw/renovatie.
Bij de leermiddelen is een voordelig resultaat zichtbaar van circa 2.000 euro. Dit is toe te schrijven
aan besparingen op de computerkosten (circa 10.000 euro), kopieerkosten (2.000 euro) en overige
leermiddelen (3.500 euro). Daar staan overschrijdingen op de kosten voor het onderwijsleerpakket
(9.500 euro) en licenties (4.000 euro) tegenover.
De overige instellingslasten zijn op geconsolideerd niveau nagenoeg conform begroting gerealiseerd.
De lasten van de school laten echter een besparing zien van 8.000 euro door lagere kosten voor
leerlinggebonden activiteiten, vanwege het niet doorgaan van de schoolreizen. Daarnaast zijn de
lasten (9.000 euro) van de vereniging hierin verwerkt. Deze bestaan uit kosten voor het afscheid van
leerlingen (aanschaf Bijbels/boeken) en overige bestuurslasten (onder meer Bijbels voor groep 5,
afscheid- en jubileumkosten en aanschaf van diverse boeken). Er waren geen lasten begroot, wat
logischerwijs een overschrijding betekent.
Door de aanhoudende lage rente is er geen rente meer begroot. Wel is nog een beperkt bedrag aan
bankkosten betaald.
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Balans
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.
ACTIVA

Ultimo 2020
x € 1.000

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

335

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

355
-

349
-

-

335

355

349

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

209
1.512
1.721

207
1.253
1.460

181
1.048
1.229

Totaal activa

2.056

1.815

1.578

PASSIVA

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2019
x € 1.000

Ultimo 2018
x € 1.000

1.129
55
75
1.259

950
98
74
1.122

839
71
910

437
360

439
255

442
226

2.056

1.815

1.578

Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

In 2020 is er voor 52.100 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van
76.100 euro. Er is in 2019 een bedrag van 72.500 euro afgeschreven, waardoor de boekwaarde van
de activa is gedaald.
De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën:
ICT
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa
Totaal

28.200
19.600
2.600
1.700
32.100

euro
euro
euro
euro
euro

De investeringen binnen de ICT worden voornamelijk veroorzaakt door de aanschaf van
Chromebooks, netwerkswitches en een touchscreen. De investeringen binnen inventaris en
apparatuur wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aanschaf van bureaustoelen, een
touchscreen en een printer. De investering aan leermiddelen bestaat uit de aanschaf van methodes
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voor begrijpend lezen en voor rekenen. De overige materiële worden veroorzaakt door de aanschaf
van een schommel en een klimrek.
De reserves zijn met circa 137.000 euro gestegen, wat overeenkomt met het geconsolideerde
resultaat. Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (school) en private
(vereniging) reserves.
De voorzieningen zijn met 2.000 euro gedaald. Aan de voorziening groot onderhoud is niet gedoteerd
in verband met de geplande renovatie/nieuwbouw. Wel is 6.700 euro onttrokken (met name levering
naaldvilt voor 2 lokalen en de aanschaf van LED-panelen). Daarnaast is er op basis van het
personeelsbestand rekening gehouden met een hoger bedrag per fte, waardoor de voorziening
jubileumuitkering een hogere stand laat zien (circa 1.300) en is er sprake van een dotatie aan de
voorziening duurzame inzetbaarheid voor 3.800 euro.
Overig
In 2020 zijn er diverse financiële acties op school geweest. Deze acties hebben netto het volgende
bedrag opgeleverd:
o
o
o

€
€
€

Zendingsgeld
Woord en Daad
Messiasbelijdende Joden

7476,1539,1069,-

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is rekening gehouden met de volgende
verwachte leerlingaantallen in de komende jaren.
Teldatum per 1 oktober
Onderbouw totaal
Bovenbouw totaal
Totaal

2019
254
268
522

2020
269
260
529

2021
272
250
522

2022
261
267
528

2023
256
258
514

2024
252
269
521

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de afgelopen en
komende jaren zien. Het leerlingaantal is afgelopen jaar met 7 leerlingen gestegen. De afgelopen
jaren was een dalende trend zichtbaar. De komende jaren is rekening gehouden met jaarlijkse
schommelingen, resulterend in een leerlingaantal van - gemiddeld genomen – ruim 520 leerlingen.
De leerlingen zijn verdeeld over 20 groepen.
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FTE
Functiecategorie
Directie
Leerkracht
Onderwijsondersteunend personeel
Vervanging eigen rekening
Totaal

2019
1,00
26,10
6,33
0,00
33,43

2020
1,00
26,80
6,14
0,18
34,12

2021
1,00
26,89
5,78
0,90
34,57

2022
1,00
26,17
5,37
0,90
33,44

2023
1,00
25,76
5,16
0,90
32,82

2024
1,00
25,76
5,16
0,90
32,82

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over vorig jaar, het verslagjaar en de
komende jaren. De komende jaren zal de personele inzet en het aantal groepen op een natuurlijke
wijze worden afgebouwd. Het gaat hierbij zowel om de inzet onderwijzend als
onderwijsondersteunend personeel. Er zal echter per jaar worden beoordeeld wat de verwachte
instroom is en in welke mate de begrote formatieomvang ook daadwerkelijk gestalte gegeven wordt.

Staat van baten en lasten
Realisatie
2020
x € 1.000

Begroting
2021
x € 1.000

Begroting
2022
x € 1.000

Begroting
2023
x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.994
6
49
3.049

3.007
19
3.026

2.968
19
2.987

2.970
19
2.988

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Leermiddelen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

2.506
73
121
123
88
2.911

2.495
80
126
127
104
2.932

2.474
85
126
127
104
2.916

2.468
93
126
127
104
2.918

Saldo baten en lasten

138

94

71

71

-1

-

-

-

Nettoresultaat

137

94

71

71

Genormaliseerd resultaat

235

94

71

71

Saldo fin. baten en lasten

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van
majeure investeringen de komende jaren.
Het overzicht laat de komende jaren positieve resultaten zien. Dit hangt samen met de doelstelling
om jaarlijks 55.000 te sparen voor de geplande nieuwbouw/renovatie en is daarmee ook de lijn die
voor de komende jaren gehanteerd zal worden. Wel zal er van jaar tot jaar nader bepaald worden of
de omvang van de huidig gepresenteerde resultaten acceptabel en gewenst is. Afhankelijk van die
uitkomst zal elke begrotingsronde bekeken worden wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van
onder andere de kengetallen.
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Balans
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Ultimo 2020
x € 1.000
335
335

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

329
19
348

343
19
362

343
19
362

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

209
1.512
1.721

144
1.378
1.522

144
1.434
1.578

144
1.506
1.650

Totaal activa

2.056

1.869

1.940

2.011

Ultimo 2020
x € 1.000

Ultimo 2021
x € 1.000

Ultimo 2022
x € 1.000

Ultimo 2023
x € 1.000

Algemene reserve
Best. reserve publiek
Best. reserve privaat
Eigen vermogen

1.129
55
75
1.259

1.002
55
73
1.130

1.018
110
73
1.201

1.034
165
73
1.272

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

437
360

439
300

439
300

439
300

2.056

1.869

1.940

2.011

PASSIVA

Totaal passiva

Bovenstaande tabel toont de balans over 2020 en de jaren hierop volgend. De balans van 2020 is
gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2021 zijn echter berekend op basis van een
voorlopige inschatting ten tijde van de begroting in het najaar 2020. Hierdoor kunnen er onlogische
afwijkingen ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk.
Op het balansoverzicht is zichtbaar dat de materiële vaste activa de komende jaren relatief stabiel
zullen blijven. De belangrijkste investeringen voor de komende jaren zijn; digiborden, Chromebooks
en laptopkarren, diverse methodes (o.a. rekenen, geschiedenis, muziek, biologie, Engels en
handvaardigheid) en diverse kopieerapparaten.
Door de huidige begrote resultaten zal het eigen vermogen zich overeenkomstig ontwikkelen. De
voorziening groot onderhoud laat een stabiel verloop zien. Er zijn geen onttrekkingen begroot in
verband met de verwachte renovatie/nieuwbouw op korte termijn.
Financiële positie
Kengetallen
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de
financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2019 en 2020,
worden tevens de begrote waarden getoond. De norm geeft de algemene adviesnorm weer.
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Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen (bestuursniveau)
Weerstandsvermogen (schoolniveau)
Publiek vermogen t.o.v. signaleringswaarde

Norm
2,00
0,50
n.v.t.
<10%
15%
15%
<1

2019
5,73
0,62
7,16%
5,20%
26,70%
24,10%
1,65

2020
4,78
0,61
4,49%
4,19%
30,86%
28,34%
1,86

2021
5,01
0,60
1,05%
4,34%
26,21%
23,76%
1,65

2022
5,01
0,60
0,54%
4,36%
26,42%
23,97%
1,64

2023
5,07
0,61
0,53%
4,36%
26,97%
24,51%
1,66

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de zichtbare jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de
gestelde adviesnormen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de
verplichtingen voldoen.
De rentabiliteit laat een forse daling zien ten opzichte van 2019 doordat het resultaat een stuk lager
is dan vorig jaar. Ook de komende jaren wordt een daling van de rentabiliteit verwacht. Desondanks
is de rentabiliteit vooralsnog ruim voldoende. De rentabiliteit is in een ideale situatie nul. Uiteraard
kunnen er redenen zijn om hiervan af te wijken. Een negatieve rentabiliteit hoeft geen probleem te
zijn als de buffers daar hoog genoeg voor zijn. Het is wel zaak om de verhouding tussen de
rentabiliteit en de buffers goed te monitoren.
De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het
geval aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. Onderdeel van deze ratio is
ook de dotatie aan het groot onderhoud. Deze vindt de komende jaren naar verwachting niet plaats,
wat een drukkend effect heeft op dit kengetal.
Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het
opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. Deze norm wordt
zowel op bestuurs- als op schoolniveau overschreden. De verwachting is echter dat de eigen
bijdragen en investeringen rondom de nieuwbouw/renovatie zorgen voor een daling van het
weerstandsvermogen.
De signaleringswaarde is geïntroduceerd om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Indien de
waarde boven de 1 ligt kan dit duiden op het aanhouden van teveel vermogen. Uiteraard kunnen er
redenen zijn om meer vermogen aan te houden. In de volgende paragraaf wordt hier verder op
ingegaan aangezien de signaleringswaarde afzonderlijk dient te worden toegelicht.
Signaleringswaarde
In voorgaande alinea blijkt dat de signaleringswaarde in beginsel ruim boven de maximale waarde
ligt. Onze vereniging houdt gelden aan om de eventuele risico’s te kunnen ondervangen. Hiervoor
houdt de school een gespecificeerde buffer aan. Deze buffer bestaat uit een inschatting wat nodig is
aan vermogen om de continuïteit van de organisatie niet in gevaar te brengen. Naast deze buffer
wordt er vermogen aangehouden voor de volgende doeleinden:
o

o

Er is een vordering opgenomen aan het ministerie van OCW vanwege een onregelmatig
betaalpatroon van de bekostiging. Door de toekomstige vereenvoudiging van de bekostiging
vervalt deze vordering en zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Deze
vordering betreft een bedrag van 136.500 euro;
De organisatie spaart voor een toekomstige investering, die nog niet is opgenomen in de
begroting. Dit betreft eigen bijdragen in een nieuw te bouwen schoolgebouw die binnen nu
en een aantal jaar gebouwd zal worden. De eigen bijdrage betreft naar verwachting 100.000
euro plus 450.000 euro als het gaat om de inrichting van het schoolgebouw, et cetera. Op
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o
o

dit moment is de doelstelling om jaarlijks minimaal 55.000 euro te sparen om het spaardoel
te realiseren. Dit blijkt ook uit de positieve begroting van de komende jaren;
Tevens is het de bedoeling om de inrichting en ICT bij nieuwbouw te vernieuwen. Hiervan is
een specificatie aanwezig. Dit bedraagt circa 300.000 euro;
Bij eventuele nieuwbouw/renovatie zal de voorziening groot onderhoud weer vanaf nul
worden opgebouwd. Per jaareinde 2020 is de stand van de voorziening 406.000 euro.
Verwacht wordt dat de komende jaren maximaal 50.000 euro van deze voorziening nog zal
worden aangesproken, zodat er een bedrag van (afgerond) 350.000 euro vrijvalt ten gunste
van het eigen vermogen.

Reservepositie
Om een uitspraak te doen over de ruimte die aanwezig is binnen het eigen vermogen, is het van
belang om te kijken naar de stand van de materiële vaste activa. Er wordt gespaard om een grote
investering te kunnen doen in inrichting en ICT bij nieuwbouw/renovatie.
Het huidige beschikbare publieke vermogen is hoger dan de minimale weerstandsbuffer. Na verdere
invulling van (toekomstige) spaardoelen en vervangings- of uitbreidingsinvesteringen én rekening
houdend met de af te boeken vordering op het ministerie, is er nog een bij te sparen vermogen nodig
van 113.000 euro.
De inspectie hanteert de signaleringswaarde om mogelijk bovenmatig vermogen aan te tonen. Deze
signaleringswaarde is exclusief spaardoelen. Indien deze maximale signaleringswaarde + de
genoemde spaardoelen wordt berekend, dan is het te verantwoorden vermogen 169.000 euro
binnen de bovenmatigheidsgrens. De conclusie van de vermogensanalyse is dat er een nieuwe
ondergrens van het weerstandsvermogen bekend is (8%), waarbij de vereniging voldoende buffer
overhoudt voor het geval er zich calamiteiten voordoen. Daarnaast geeft de overheid door middel
van de signaleringswaarde de bovengrens aan, namelijk 10%. Daarmee kan gesteld worden dat de
school zich houdt aan de norm die gesteld wordt en de reservepositie vooralsnog niet wijst op
bovenmatige reserves.
Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het doel van de school is om de huidige onderwijskwaliteit te behouden en zo mogelijk te
verbeteren. In het hoofdstuk ‘onderwijs’ zijn de verschillende doelen, zoals geformuleerd in het
schoolplan reeds benoemd. In de begroting zijn deze uitgangspunten altijd de leidraad. Indien de
gewenste invulling hiervan binnen de begroting niet passend is, wordt nagegaan waar de inzet van
middelen kan worden verminderd, echter zonder daarbij al teveel afbreuk te hoeven doen aan de
doelstelling. Alle doelen waren in de begroting 2020 meegenomen.
Doel: Onze school werkt met kwalitatief goede methodes, die bij onze identiteit passen.
Uitwerking: In 2020 stonden de volgende methodes voor vervanging: Bijbelse geschiedenis, Engels en
sociale Vaardigheden.
Bijbelse Geschiedenis: niet gehaald, een commissie heeft gekeken naar vervanging en mogelijke
implementatie door Hoor het Woord 2.0. Door corona en tegenvallende resultaten van Hoor het
Woord 2.0 is dit doorgeschoven naar 2021. Er is een bedrag van € 2.000,- gereserveerd.
Engels:
niet gehaald, er is een commissie Engels ingesteld. Er zijn methodes
geselecteerd voor een keuze. In 2021 zal de keuze gemaakt worden. Er is een bedrag van € 7.000,gereserveerd.
Sociale Vaardigheden: niet gehaald. Er is een commissie SOVA ingesteld, deze kan tot op heden
geen keuze maken. Dit komt vooral omdat de landelijke ontwikkelingen rond burgerschap en
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vorming niet stil staan. De school is in gesprek geweest met Driestar Educatief en wacht de
ontwikkelingen af. De verwachting is dat in 2021 een keuze gemaakt kan worden. Er is een bedrag
van € 3000,- gereserveerd.
Doel: Op onze school beschikken we over een leerlijn vorming en weten we dit vorm te geven in de
klas.
Uitwerking: De doelen zijn nog niet gehaald. Er is een commissie vorming die bovenstaande leerlijn
gestalte geeft. In 2020 is gestart met een leerlijn voor media educatie (Stapp). Daarnaast wachten we
de ontwikkelingen af in het reformatorisch onderwijs, waar vorming, burgerschap en sociale
vaardigheden een plaats gaan krijgen. Er zijn gesprekken geweest met Driestar Educatief over Zien.
De verwachting is dat we in 2021 een keuze kunnen maken. Er is een bedrag van € 4.000,gereserveerd voor deze leerlijn.
Doel: De leerkrachten weten alle leerlingen op hun niveau uit de dagen door middel van instructie,
begeleiding en verwerking.
Uitwerking: De doelen zijn grotendeels gehaald. Er is een commissie didactiek werkzaam. Er is in
2020 scholing geweest rond Teach like a champion. De visie van het kleuteronderwijs is gerealiseerd.
In groep 8 is Gynzy geïmplementeerd. Er is een bedrag van € 2500,- opgenomen voor nascholing. De
doelen rond instructie zullen in 2021 geborgd worden.
Doel: de leerkrachten zijn bekwaam om voor alle leerlingen een veilig klimaat te bieden.
Uitwerking: een commissie hechting en gedrag heeft een studiedag georganiseerd in 2020. Deze
studiedag is door corona twee keer verplaatst. De bedoeling is om dit onderwerp hechting en gedrag
in 2021 verder uit te werken. Er is een bedrag van € 3000,- voor nascholing gereserveerd.
De doelen in de toekomst liggen op het vlak van peuteropvang, buitenschoolse opvang en
huisvesting. Daarnaast zullen andere methoden vervangen worden, zoals in het Schoolplan verwoord
is. In het schoolplan staan ook de overige onderwerpen vermeld voor de komende jaren.
Een ander doel blijft om te streven naar klassenverkleining. De middelen voor werkdrukvermindering
en corona zullen daar onder andere voor ingezet worden.
Treasury
In 2020 hebben er geen beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Er zijn
geen wijzigingen opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar. Zowel de publieke als de private
middelen zijn niet ondergebracht in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden
overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen
voorgedaan.
Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het
bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer
van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin
afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in
dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in
het treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten
met betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden
gegarandeerd te zijn.
Coronacrisis
Over dit thema, aangewezen door de Minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van
de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden.
Het jaar 2020 stond in het teken de coronacrisis. Vanuit onze school hebben we ons laten leiden door
het protocol van de PO Raad. We willen zorgen voor een veilige school en omgeving voor alle
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leerlingen en leerkrachten. Door deze coronacrisis zijn extra financiën beschikbaar gesteld aan het
personeel, maar ook aan voorzieningen die in school moesten worden aangeschaft. Er is een subsidie
door de overheid verstrekt om leerlingen met achterstanden te begeleiden door extra hulp. Vanuit
de schoolexploitatie is geld gestoken om te zorgen voor een veilige school. Te denken valt aan kosten
bedrijfsgezondheidszorg, intensieve schoonmaak lokalen en gebouwen, ventilatie, aanschaf plexiglas,
aanschaf hygiënische producten, ontsmettingsmiddelen, bewegwijzering, etc. Er is ruim € 10.000,aan extra kosten met betrekking tot de veiligheid rond het corona -virus besteed. Meerjarig is niet
gekozen om voorzichtiger te begroten, maar besloten om de consistente lijn van eerdere jaren vast
te houden.
Risico’s en risicobeheersing
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en control cyclus
waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële
prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis
voor de verantwoording wordt, naast de realisatie, gevormd door de meerjarenbegroting die
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de raad van toezicht
wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s
onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn.
Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de
processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en
betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve
dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén
van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke onzekerheid op verschillende fronten. Sector
breed is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Dit gaat ten koste van personele inzet.
Een ander risico is het lerarentekort. Onze school krijgt tot nu toe de formatie goed rond en heeft de
komende jaren te maken met een teruggang van de formatie. Mogelijk risico is echter wel dat het
moeilijker wordt om vervanging te realiseren. Risico is dat dan relatief duur extern personeel ingezet
moet worden om gaten op te vullen. Het bestuur is hiervan op de hoogte en probeert deze
ontwikkeling waar mogelijk voor te blijven.
Een meer schoolspecifiek risico is de instroom van het aantal leerlingen de komende jaren. De
instroom kan sterk fluctueren, wat leidt tot wisselingen in de bekostiging. De monitoring van het
leerlingenaantal is een voortdurend punt van aandacht en wordt van jaar tot jaar bijgesteld en
besproken.
Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van
personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag.
Ook de mogelijkheid van interne overdraagbaarheid van taken en risico’s omtrent arbowetgeving
spelen hierbij een rol. Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële gevolgen. Waar
mogelijk wordt hier aandacht aan geschonken om zo het risico te beperken en de financiële gevolgen
beperkt te houden.
In het verlengde hiervan zijn er diverse risico’s omtrent onderwijskwaliteit te onderkennen. De
deskundigheid van personeel speelt hier een belangrijke rol. Risico’s zijn het verlies van leerlingen of
inspanningskosten om de onderwijskwaliteit op peil te krijgen. Er wordt het personeel zoveel als
mogelijk de gelegenheid geboden om zich bij te scholen en zo de onderwijskwaliteit op peil te
houden. Hiervoor is jaarlijks voldoende budget beschikbaar.
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De vereniging is aangesloten bij het PF (participatiefonds). Door modernisering van het PF wordt er
toekomstig een hogere bijdrage van het schoolbestuur gevraagd in het geval van werkloosheid na
ontslag. In beginsel bedraagt de bijdrage 50% van de kosten. Vooralsnog is de introductie van de
verandering uitgesteld.
Ook als het gaat om huisvesting bestaat er een risico op onverwachte lasten. Aandachtspunt
hierbinnen is dat vanaf 2023 dient de voorziening groot onderhoud volgens een andere systematiek
opgebouwd dient te worden. De voorziening groot onderhoud zal bepaald moeten worden per
onderhoudscomponent én zal op een beleidsrijke manier moeten worden bepaald. Het effect van
deze andere systematiek is meestal dat dit zorgt voor een substantiële hogere benodigde voorziening
groot onderhoud. Dit heeft dan een rechtstreeks effect op het eigen vermogen.
Voor de genoemde risico’s met een financieel gevolg wordt er een risicobuffer aangehouden, al zal
de eerste stap altijd zijn om te beoordelen of een risico binnen de begroting opgevangen kan
worden.
De gevolgen van de coronacrisis voor onze organisatie zijn in dit stadium moeilijk in te schatten. Voor
zover wij dit nu kunnen overzien lijken de financiële gevolgen voor onze organisatie vooralsnog
beperkt.
Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet-financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan
risico’s rondom de identiteit, communicatie en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie voor dit
laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan.
Als belangrijkste niet-financiële risico ziet het bestuur van de school:
- Minder binding aan de school / identiteitsrisico;
- Ziekte en arbeidsongeschiktheid in het personeelsbestand;
- Werkdrukbeleving;
- Huisvesting.
Beheersing van de risico’s
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in
haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er
voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van
deze buffer is gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel van 15%. Er is een analyse van de
vermogenspositie opgesteld. Hierin is een schoolspecifiek risicoprofiel bepaald, waarbij een
weerstandsvermogen van 8% als risicobuffer is vastgesteld.
Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te
onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De
meerjarenbegroting speelt hierin een belangrijke rol. Het effect van een dalend leerlingaantal of een
uit de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting
aanpassingen doorgerekend worden.
De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend
geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar
hebben gebracht. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.
7. Communicatie
De directeur - bestuurder zorgt voor interne en externe contacten. Via de maandelijkse
informatiebrieven en Parro houden we de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de dagelijkse gang
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van zaken. De nieuwsbrieven werden uitgebreid met een aantal bladzijden informatie over de school,
leerlingenwerk en een fotopagina. Daardoor kunnen belangrijke zaken aan de ouders worden
gecommuniceerd. Eenmaal per jaar verschijnt de schoolgids. De opmerkingen en inbreng van ouders
wordt meegenomen in het MT-overleg en wordt verwerkt in het schoolbeleid. Het privacybeleid is
aangescherpt naar aanleiding van de AVG. De ouders zijn hierin betrokken door hun keuzes door te
geven met betrekking tot foto’s, het geven van informatie, enzovoort.
De directeur - bestuurder en / of de toezichthouders hebben contacten onderhouden met de SGP,
predikanten van de participerende kerken, wethouder van onderwijs en ambtenaren onderwijs,
ambtenaren huisvesting gemeente Veenendaal, administratiekantoor VGS, directeuren
Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs in Veenendaal en de directeuren van reformatorische
basisscholen in de omgeving van Veenendaal. De samenwerking tussen deze reformatorische scholen
draagt als naam Vebakowosz. In gezamenlijkheid op basis van zelfstandigheid werken de scholen
samen op gebied van onderwijskundige ontwikkelingen en het volgen van nascholing. Enkele thema’s
waren: gezamenlijk inkopen van nascholing, organiseren van werkplaatsen voor beginnende
leerkrachten en teamleiders, studiedagen over mediabeleid, identiteitsbeleid, financieel beleid en
personeelsbeleid, gesprekken met de directie van het VGS en Driestar Educatief. De directeur –
bestuurder onderhoudt contacten met de gemeente Veenendaal en afdeling jeugdzorg om
gezamenlijk te zoeken naar een goede begeleiding van de leerlingen met een specifieke behoefte.
De directeur – bestuurder onderhoudt namens het Toezichthoudend bestuur de contacten met de
MR. Er zijn enkele overlegmomenten geweest tussen de voorzitter van het Toezichthoudend bestuur,
de voorzitter van de MR en de directeur – bestuurder.
Er is een panelgroep, waar een groep ouders het MT adviseren over allerlei thema’s die op school
spelen. Gemiddeld zijn er drie vergaderingen per jaar.
De directeur - bestuurder heeft de vergadering van de reformatorische samenwerkende scholen
rond Veenendaal bijgewoond. Tevens bezoekt de directeur - bestuurder de vergaderingen van
Berseba regio Midden. De directeur – bestuurder is lid van de RC regio midden.
De verschillende contacten en vergadermomenten zijn belangrijk en worden in de beleidskeuzes
meegewogen, die de school maakt.
Bijeenkomsten/evenementen in het afgelopen jaar
Hieronder treft u in het kort een aantal schoolzaken aan.
• De schooljaaropening en -sluiting in de kerk, deze werden in 2020 digitaal uitgezonden
• Een keer een creatieve middag
• De oudermorgen voor groep 1 t/m 8 kon door corona niet doorgaan.
• De jaarlijkse vieringen rondom de heilsfeiten
• Excursies (museum/bos/kinderboerderij)
• Een voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de groep-8 leerlingen.
• Inschrijfavonden
• Een aantal kennismakingsavonden voor nieuwe ouders
• IRT-gesprekken door IRT-leerkrachten
• Contactavonden (drie keer per jaar)
• Ledenvergadering in september
• Afscheidsavond van groep 8
• Mediamiddag groep 8
• Startgesprekken in september
8. Tenslotte
Het jaar 2020 overziende stelt het bestuur vast dat elke dag les gegeven mocht worden aan de
kinderen van de school. Langdurig zieke leerkrachten mochten hun taak op school weer oppakken. Er
was blijdschap en reden tot dankbaarheid als we denken aan geboortes, verjaardagen, jubilea etc. Er

Johannes Calvijnschool Veenendaal
Jaarverslag 2020
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waren echter ook zorgen, kleine, maar soms ook grote zorgen. In verschillende gezinnen was rouw
en verdriet. Bij verschillende leerkrachten zijn geliefde ouders overleden. We wensen hen allen de
troost en de nabijheid van de Heere toe.
Verschillende kinderen en ouders waren ziek of moesten opgenomen worden in het ziekenhuis.
Toch past oprechte dankbaarheid aan de Heere die alles geleid en bestuurd heeft. Ondanks onze
tekortkomingen geeft Hij ons op onze school alles wat we nodig hebben om het werk te doen.
Bovendien mocht iedere dag Zijn Woord open gaan en verteld worden aan de kinderen, en mochten
de psalmen gezongen worden. Het is de wens van het bestuur dat Gods Woord vruchten van
bekering mag voortbrengen in het leven van onze kinderen, zodat ook dit vele werk mag zijn tot
Gods eer. De Heere geve aan ouders, personeel, kinderen, directeur - bestuurder, MR en bestuur die
genade in ons hart om te leven en te werken in afhankelijkheid van Hem.

Algemene ledenvergadering 18 mei 2021
1.

Opening door voorzitter A. Morren

2.

Notulen van de ledenvergadering 15 september 2020

3.

Jaarverslag 2020

4.

Bespreking financieel verslag 2020

5.

Vaststelling minimumcontributie

6.

Verslag MR

7.

Rondvraag

8.

Sluiting ledenvergadering

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw komst

Johannes Calvijnschool Veenendaal
Jaarverslag 2020
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JAARREKENING

2020
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

2020

2019

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

334.991

355.424
334.991

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

355.424

206.541
1.253.122

209.332
1.511.726
1.721.058

1.459.663

2.056.049

1.815.087

1.258.915

1.121.966

Voorzieningen

436.980

438.601

Kortlopende schulden

360.154

254.520

2.056.049

1.815.087

Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

Begroting 2020

2019

2.849.016

2.871.469

8.000
12.500

3.850
83.519

Overheidsbijdragen

3.048.807

2.869.516

2.374.634
79.148
174.280
212.430

2.506.434
Huisvestingslasten

2.958.837

2.293.730
77.074
141.809
234.115

2.911.149

2.840.492

2.746.727

137.658

29.024

212.110

709-

-

136.949

29.024

191-

211.919

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Vooruitlopend op het besluit van de algemene ledenvergadering stelt het bestuur voor om het resultaat
over 2020 ad € 136949 als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Totaal

178.735
42.735948
136.949

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

2020

2019

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

137.658

72.532
1.620-

212.110

77.074
3.44170.912

Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

2.791105.634

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

73.633

25.97728.380
102.843

2.403

311.413

288.146

709-

191709-

Totaal

191-

310.704

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

287.955

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(des) Investeringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie van liquide middelen

52.099-

83.036-

52.099258.605

83.036204.919
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GRONDSLAGEN

Algemeen
De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

26 januari 2021

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

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

40
15
15
40
0
20
10
10-20
20
20
20
10
8

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

Jaren
10
20
10-20
20
4-5
10
9-10
4
5
10
10
10-15
-

Vlottende activa

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

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

schooljaar 2020-2021 dat betrekking heeft op 2020 en de in 2020 ontvangen bedragen.
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Eigen vermogen

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

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

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

Voorziening jubileumuitkeringen
In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om
toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op
grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij
40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.
De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen.
Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van€ 750 per FTE.
Kortlopende schulden

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

Overlopende passiva
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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en
verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

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

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum
is 93,2%. 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.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

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

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

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

2020

2019

0,61
0,82
4,78
4,78
4,49%
66,58%
30,86%

0,62
0,86
5,73
5,73
7,16%
60,43%
26,70%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

Materiële vaste activa
Cum.
Afschrijving

Boekwaarde
1-1-2020

37.837

10.653

27.184

-

-

946

26.238

37.837

11.599

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

559.011

378.757

180.253

47.744

-

43.329

184.668

593.909

409.241

359.246

211.259

147.987

4.355

-

28.257

124.085

363.601

239.516

Totaal

956.094

600.670

355.424

52.099

-

72.532

334.991

995.347

660.357

Aanschafprijs

Gebouwen en terreinen

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2020

Aanschafprijs

Cum.
Afschrijving

Desinvesteringen
Aanschafprijs

Afschrijvingen

Desinvestering

Inventaris en apparatuur

12.845

12.845

-

Totaal

12.845

12.845

-

Vorderingen
2020

Debiteuren
OCW/EZ
Overige vorderingen

2019
39.531

35.534

136.576

129.822

-

18.525

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

33.224

22.659

-

Totaal

1
33.224

22.661

209.332

206.541

Liquide middelen
2020

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

Totaal

2019

1.796

2

1.509.930

1.253.120

1.511.726

1.253.122

Toelichting liquide middelen
De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen
mutaties

Algemene reserve

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020
Bestemmingsreserve huisvesting*

97.735
-

97.735-

-

-

55.000

-

55.000

97.735

55.000

Bestemmingsreserve algemeen

De bestemmingsreserve incidentele loonkosten 2020 is gevormd voor het bedrag van de totale kosten van de incidentele
salarisbetaling in februari 2020, waarvoor in 2019 financiering door het ministerie van OC&W is verstrekt, welke onder de baten
2019 zijn verantwoord.

* De bestemmingsreserve huisvesting wordt gevormd voor de mogelijke nieuwbouw in 2026.

Voorzieningen
Stand per 1-12020

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2020

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen *
Voorziening voor groot onderhoud

25.821

5.078

-

-

30.899

-

30.899

412.779

-

6.698

-

406.081

-

406.081

Totaal

438.601

5.078

6.698

-

436.980

-

436.980

* Personeelsvoorzieningen
Duurzame inzetbaarheid
Jubileumuitkering

Stand per 1-12020

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2020

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

-

3.737

-

-

3.737

-

3.737

25.821

1.341

-

-

27.162

-

27.162

25.821

5.078

-

-

30.899

-

30.899
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Kortlopende schulden
2020

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

2019
39.804

36.516

100.069

90.818

45.757

32.016

24.801

14.723

210.431

174.073

Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ *
Vakantiegeld en -dagen
Overige overlopende passiva

13.900

-

83.259

76.167

52.564

4.280

Overlopende passiva

149.723

80.447

Totaal

360.154

254.520

* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Bedrag van
toewijzing

Kenmerk

Ontvangen t/m
verslagjaar

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Inhaal- en ondersteuningsprogramma C

2400135035
Totaal

27.900

27.900

27.900

27.900

Bedrag van
toewijzing

Stand begin
verslagjaar

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

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Ontvangst in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

niet van toepassing

Totaal

-

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Bedrag van

Stand begin

Ontvangst in

Lasten in

toewijzing

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

Saldo nog te
Stand ultimo besteden ultimo

verslagjaar

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal

-

-

-

-

-

-
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2020

Begroting 2020

2019

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

2.738.016

2.646.207

2.613.390

Overige subsidies OCW
Geoormerkte OCW subsidies
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

14.000

-

-

107.000

102.557

157.399

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdr. SWV

Totaal

121.000
134.926

102.557
100.252

157.399
100.680

2.993.941

2.849.016

2.871.469

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

subsidies
Overig

6.246

8.000

3.850

6.246

8.000

3.850

6.246

8.000

3.850

14.213

-

-

Overige baten
Verhuur

Overige
Verenigingsbaten
Inkomsten Passend Ond. Overige
instellingen
Overige baten personeel*
Overige

9.988

-

5.417

-

7.917

16.790

-

51.735

2.213

12.500

11.297

Totaal
*

Toelichting overige baten personeel 2020:

12.570

*

34.407

12.500

83.519

48.620

12.500

83.519

Toelichting overige baten personeel 2019:

Subsidie gezonde school €3.000,-

Premieresitutie 2018 BWGS € 36.447,-

Erasmus - subsidie Engels € 7.813,-

Erasmus - subsidie Engels € 10.970,-

Belastingdienst tegemoetkoming loondomein €1.952,-
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2020

Begroting 2020

2019

Personeelslasten

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

1.902.775

1.719.671

1.702.526

250.289

298.726

293.099

1.702

-

7.406

67.854

59.339

59.572

290.568

258.248

257.562

Dotaties personele voorzieningen
Overige
(Na)scholingskosten
Kosten schoolontwikkeling/begeleiding
Kosten werving personeel
Kosten bedrijfsgezondheidszorg
Representatiekosten personeel
Overige

Af: uitkeringen

Totaal

2.513.189

2.335.984

2.320.166

5.078

-

5.455

32.663

30.000

63.508

30.352

20.500

21.693

6.242

1.000

797

32.866

7.000

10.033

9.460

3.500

6.434

19.659

23.350-

7.577

131.242

38.650

110.041

136.320

38.650

115.497

143.0752.506.434

2.374.634

141.9322.293.730

Het aantal personeelsleden over 2020 bedroeg gemiddeld 36 FTE. (2019 35)
Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

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

946

946

946

43.329

47.928

46.267

28.257

30.274

29.861

Totaal

72.532

79.148

77.074

1.298

1.500

1.619

8.353

9.000

12.117

42.623

45.000

48.642

49.795

48.280

52.003

2.981

4.000

3.457

-

55.000

0

9.911

9.500

8.725

5.946

2.000

15.246

120.908

174.280

141.809

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

Totaal
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2020

Begroting 2020

2019

Overige lasten

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

40.191

36.500

35.005

4.452

1.850

3.086

2.547

6.000

1.778

594

500

-

9.039

-

9.435

2.973

4.500

12.399

620

500

-

60.417

49.850

61.702

Inventaris en apparatuur
Onderhoud inventaris/apparatuur

1.500

879
879

2.167
1.500

2.167

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket
Computerkosten
Kopieer- en stencilkosten
Overige lasten

68.764

67.600

61.190

34.650

35.000

41.019

17.137

19.000

13.260

2.345

3.000

3.755

122.896

124.600

119.223

Overige
Kantinekosten
Cultuureducatie
Schoolkrant
Abonnementen
Verzekeringen
Medezeggenschapsraad
Overige

4.116

5.500

4.713

1.438

4.000

2.931

590

1.000

748

5.933

3.000

5.796

2.199

1.800

2.121

18

300

1.015

12.791

20.880

33.699

Totaal

27.084

36.480

51.023

211.275

212.430

234.115

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

Accountantslasten

4.452

1.850
4.452

3.086
1.850

3.086

Financiële baten en lasten
Rentelasten

709-

-

191-

Totaal

709-

-

191-
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1

Nr

Statutaire naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Contract-

Contract-

Onroerende

onderwijs

onderzoek

zaken

Contractonderwijs

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

nee

nee

nee

Contract-

Contractonderzoek

Onroerende
zaken

Overige

Eigen

Resultaat jaar

vermogen
31-12-2020

2020

Omzet

Art. 2:403 BW

Deelname-

Consolidatie

ja/nee

percentage

ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Nr

1.

Statutaire naam

Berséba

Juridische vorm

Statutaire zetel

Vereniging

Utrecht

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
Nr

Statutaire naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

onderwijs

Overige

Deelnamepercentage

n.v.t.

Overige

Deelnamepercentage

niet van toepassing

51

WNT-verantwoording 2020 - Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische
Grondslag
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische
Grondslag van toepassing zijnde regelgeving:
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag is berekend
conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A, daarmee bedraagt het
bezoldigingsmaximum € 119000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter
kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Bedragen x € 1
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

D van
Wijngaarden

Directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

€ 84.585
€ 14.354

€ 98.940

€ 119.000
N.v.t.
€ 98.940
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Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (fte)
Dienstbetrekking (ja/nee)

Directeurbestuurder
01/01 - 31/12
1,0
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 77.739
€ 13.512
€ 91.251

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 115.000

Subtotaal

Bezoldiging

€ 91.251

Bezoldiging

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Gegevens 2020
Naam topfunctionaris
A. Morren
L.R. van Dam
J.C. Valkenburg
M. Prins
C. van de Burgt
M. Geuze
G. Valkenburg

Functie(s)
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Met ingang van 1 juni 2015 is er voor onbepaalde tijd een schoonmaakcontract afgesloten met Facilitaire Support
Organisatie BV. De schoonmaakkosten bedroegen bij het aangaan van het contract€ 2.268,- per 4 weken (excl.
BTW)
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in
de staat van baten en lasten worden verantwoord.
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring

56

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan van Vereniging tot het
Verstrekken Schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Vereniging tot het Verstrekken Schoolonderwijs
op Reformatorische Grondslag te Veenendaal gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
▪ geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging tot het
Verstrekken Schoolonderwijs op Reformatorische Grondslag op 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
▪ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging tot het Verstrekken Schoolonderwijs op
Reformatorische Grondslag 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
▪ bestuursverslag;
▪ overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
▪ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
▪ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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,
zoals
opgenomen
in
paragraaf
2.3.1
‘Referentiekader’
van
het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
▪ het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
▪ het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij

▪

▪

▪

▪
▪

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het
vaststellen
dat
de
door
het
bestuur
gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Geldermalsen, 26 mei 2021
Van Ree Accountants
Was getekend
drs. K.H. Hille RA

BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE JOHANNES CALVIJNSCHOOL

2020

Begroting 2020

2.849.016

2.871.469

8.000
12.500

3.850
70.949

3.038.819

2.506.434

2019

2.869.516

2.374.634
79.148
174.280
212.430

Huisvestingslasten

2.946.267

2.293.730
77.074
141.809
224.680

2.902.109

2.840.492

2.737.292

136.709

29.024

208.975

709-

136.000

-

29.024

191-

208.784
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 VAN DE VERENIGING

2020

Begroting 2020

2019

Baten
Ledencontributies
Collecten kerken/donaties/giften
Overige baten

6.822
2.343
824

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Leerlinggebonden activiteiten
Overige lasten

Totaal lasten

9.988

1.967
3.345
3.727

8.010
2.335
2.226
-

12.570

2.339
7.097

-

9.039

-

9.435

Saldo baten en lasten

948

-

3.135

Netto resultaat

948

-

3.135
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