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Voorwoord 
 

Elk jaar presenteren wij aan belanghebbenden en belangstellenden het bestuursverslag. Hiermee 

verantwoorden wij ons graag verticaal en horizontaal over ons beleid, de uitvoering en de behaalde 

resultaten. Tevens blikken we vooruit naar de voorgenomen doelen in het nieuwe jaar. 

We leggen verticaal verantwoording af aan de overheid over de kwaliteit van het onderwijs en de 

besteding van de middelen. Daarnaast leggen we horizontaal, of maatschappelijk verantwoord, 

verantwoording af aan belanghebbenden en belangstellenden over het reilen en zeilen van onze 

stichting en haar dertien scholen1. 

In 2019 groeide SPCO Groene Hart qua leerlingenaantal en de kwaliteit van ons onderwijs was goed. 

We zijn blij met enthousiasme en bevlogenheid, met gedreven collega’s die hart hebben voor 

kinderen. Dankbaar zijn we voor de kennis die kinderen werd bijgebracht, voor de vaardigheden die 

ze ontwikkelden, voor de ruimte die er was voor hun nieuwsgierigheid, voor de verantwoordelijkheid 

die ze leerden dragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving én voor de gesprekken die met hen 

gevoerd werden over de Bijbelse verhalen vol hoop en verwachting. 

We danken alle leerkrachten, de directies, onderwijsassistenten en degenen die een ondersteunende 

rol vervulden voor de bijdrage die zij leverden aan de toekomst van kinderen.  

 

Corona 

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor SPCO Groene 

Hart betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt ‘op afstand’ gegeven. Dit heeft 

impact op het proces van onderwijs geven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit 

moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 

beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het 

personeel gewoon wordt doorbetaald. 

 

Dit bestuursverslag is ook te vinden op onze website www.spco.nl.  

 

College van bestuur SPCO Groene Hart, 

 

 

Jaap Broekman  

 

 

 

SPCO Groene Hart 

bestuursnummer - 41286 

Leidsestraatweg 147, 3443 BT  Woerden 

(0348) 422334 

info@spco.nl 

www.spco.nl  

                                                           
1
 in bijlage 1 zijn de adresgegevens van de scholen opgenomen 

http://www.spco.nl/
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schoolraden aan de hand van het Koersplan van SPCO meepraten over zaken betreffende onderwijs, 

opvoeding en levensbeschouwing. 

SPCO heeft het managementstatuut geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit managementstatuut 

bevat bepalingen omtrent de taken en bevoegdheden ten aanzien waarvan mandaat plaatsvindt 

vanuit het cvb aan de schooldirecteur De schooldirecteur is bevoegd om de aan hem krachtens dit 

statuut gemandateerde taken en bevoegdheden door te mandateren aan anderen binnen de 

onderwijsinstelling, waaronder de adjunct-directeur, onder goedkeuring van het cvb. 

Het managementstatuut wordt telkens vastgesteld voor een periode van drie kalenderjaren. 

 

 

Organisatiestructuur 

 

 
 

1.2 Profiel 
Onze samenleving verandert in hoog tempo en daar hebben wij in het onderwijs zeker ook mee te 

maken. De veranderingen hebben direct impact op onze leerlingen, scholen en naaste omgeving. 

Bovendien wordt van ons als onderwijsorganisatie verwacht, dat we kinderen niet alleen begeleiden 

in de hedendaagse samenleving, maar óók voorbereiden op de samenleving van de toekomst. Het is 

dan ook niet meer dan logisch dat we mee veranderen. We dienen onszelf en ons onderwijs te 

blijven ontwikkelen om onze leerlingen optimaal te blijven begeleiden bij hun persoonlijke 

ontwikkeling en om hun een stevige basis te bieden voor de toekomst. 

 

In 2020 loopt het Strategisch meerjarenplan 2016-2020 af. In dit plan, getiteld ‘Op expeditie naar 

waarden’, benoemden we vijf bouwstenen waarop we ontwikkeling wilden realiseren. 

Al in 2018 zijn we gestart om onze koers opnieuw te bepalen voor de periode die voor ons ligt. 

Daarvoor doorliepen we met elkaar een effectief proces om die koers vorm te geven. Bij dat proces 

betrokken we veel mensen, zowel binnen als rondom de organisatie. Het was een rijk proces, dat 

niet alleen heeft geleid tot een nieuw strategisch plan (Koersplan), maar ook de basis heeft gelegd 

voor een stevig draagvlak voor de inhoud, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. 
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De kern van het koersplan is gebouwd op vier bouwstenen: 

1.      scholen van waarde 

2.      de leerkracht maakt het verschil 

3.      gespreid leiderschap 

4.      toekomstgericht onderwijs 

 

Voor elk van die bouwstenen formuleerden we onze droom: het wenkend perspectief. Een 

perspectief dat nadrukkelijk over de toekomst gaat. Dat wat we al hebben gerealiseerd, is van grote 

waarde. We behouden en koesteren dat, maar nemen we niet op in dit koersplan. 

Het wenkend perspectief vertaalden we in ambities, die richting geven aan wat we doen. Ze vormen 

mede ons kompas; hieraan toetsen we de komende jaren of we op koers blijven. 

Op de site van SPCO is een link opgenomen naar het nieuwe koersplan. 

 

Onze missie: Waar staan wij voor? 

Ons onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, waardoor zij later hun 

bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. SPCO-scholen bieden leerlingen ruimte om hun 

talenten maximaal te ontplooien en helpen hen om uit te groeien tot zelfstandige en 

verantwoordelijke burgers. 

SPCO garandeert continuïteit én dynamiek in betrouwbaar protestants-christelijk basisonderwijs. 

Aan de basis daarvan staan de waarden vanuit onze christelijke identiteit. We willen voor onze 

scholen, samenwerkingspartners en ouders dé professionele en dynamische onderwijsstichting zijn 

in de regio en maken ons sterk voor: 

● een aanbod van kwaliteitsscholen; 

● een professioneel bestuur en een professionele dienstverlening; 

● een actieve inzet voor en samenwerking met lokale en regionale partners. 

 

Onze visie: Waar gaan wij voor? 

Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht voor het realiseren van 

ambitieuze leeropbrengsten, geven we onze leerlingen een moreel kompas mee. We willen hen zo 

goed mogelijk voorbereiden op het leven. Dat doen we niet alleen op het gebied van kennis, kunde 

en vaardigheden maar ook de motivatie, het talent en de ambitie van de leerling zijn van wezenlijk 

belang. 

 

Ons onderwijs daagt leerlingen uit en stimuleert hen om zelf medeverantwoordelijk te zijn voor het 

leerproces. Dit doen we door hen te leren verantwoordelijkheid te nemen, actief te leren en samen 

te werken. We willen ruimte geven aan kinderen en medewerkers om talenten te ontwikkelen. Zo 

willen we van betekenis zijn voor onszelf en voor anderen. We willen kinderen laten zien wat het 

betekent om christen te zijn. We zijn op aarde om in dienst van God te leven en vanuit dat besef zorg 

te dragen voor elkaar en de schepping. 

 

Tegen deze achtergrond vinden we een nauwe samenwerking met ouders en andere partners 

belangrijk. SPCO ziet ouders als educatieve partners met wie we een niet- vrijblijvende 

samenwerking aangaan in het belang van kinderen. Dat vraagt afstemming van wederzijdse 
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verwachtingen tussen school en ouders. Ook met partners wordt afgestemd en samengewerkt om 

kansen te benutten voor meer mogelijkheden in de ontwikkeling van kinderen. 

 

Om goed onderwijs te bieden, stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze professionaliteit. We willen 

een lerende organisatie zijn, waarin alle medewerkers, leidinggevenden en leraren, op basis van 

reflectie continu werken aan eigen ontwikkeling en daarmee aan die van de organisatie. Zowel intern 

als extern vergelijken scholen zich met elkaar met als doel ‘van en met elkaar te leren’. Door elkaars 

talenten te gebruiken en voortdurend aan ‘meesterschap’ te werken, richten we onder andere 

leer(werk)gemeenschappen in. Het is onze ambitie vanuit deze visie kinderen in de 

basisschoolleeftijd te onderwijzen. Binnen de stichting betekent dat kennis delen en uitwisselen 

zonder voorbij te gaan aan de waarde van de eigen schoolcultuur. We werken krachtig samen aan 

datgene wat ons bindt.  

 

1.3 Klachtenbehandeling 
De scholen van SPCO hanteren een klachtenprocedure die is beschreven in de schoolgidsen. Als de 

daarin beschreven activiteiten niet leiden tot afhandeling van de klacht, dan kan er contact 

opgenomen worden met de landelijke klachtencommissie (LKC). Op de scholen ligt de volledige 

klachtenprocedure ter inzage. In 2019 is gehandeld conform de klachtenprocedure. Er is in 2019 

geen klacht ingediend bij de LKC. 

Een aantal klachten werd op schoolniveau afgehandeld. In een enkel geval was daar een 

vertrouwenspersoon bij betrokken. 
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2. Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit 

De zorg voor kwaliteit is een zorg op alle niveaus binnen SPCO. Het is zorg op het niveau van de 

leerkracht, op het niveau van de school en het schoolteam onder verantwoordelijkheid van de 

schoolleider, op het niveau van SPCO als geheel onder verantwoordelijkheid van het bestuur en, in 

tweede instantie, onder verantwoordelijkheid van de Raad van toezicht. Er is sprake van een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘kwaliteitszorg in de keten’. 

  

Uitgangspunten: 

● kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld met school- en personeelsontwikkeling; 

● alle geledingen binnen de stichting spelen een rol bij kwalitatief goed onderwijs; 

● structureel uitgevoerde metingen,  evaluaties en reflecties liggen aan de basis bij het 

vormgeven van kwaliteitszorg in de stichting en op de scholen; 

● leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de aansturing van kwaliteitszorg; 

● doelen en normen worden afgeleid uit de beleidsplannen Koersplan-Schoolplan-Jaarplan. 

  

We hanteren de volgende indicatoren van kwaliteitszorg (Toezichtkader inspectie PO 

kwaliteitsaspect KA1):  

● de school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie; 

● de school evalueert jaarlijks systematisch de resultaten van de leerlingen; 

● de school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces; 

● de school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten; 

● de school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces; 

● de school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

 

Het kwaliteitsbeleid is ingericht om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen duurzaam te 

garanderen. Bewezen effectieve werkwijzen en instrumenten van de vorige beleidsperiode blijven 

van kracht en zullen in ontwikkeling blijven. Het bestuur heeft een functionerend systeem van 

kwaliteitszorg. 

  

Overige acties die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs: 

● het studieaanbod voor medewerkers onder naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals); 

● het gezamenlijk ontwikkelde begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten (Young 

Professionals Programma); 

● voor de opleiding van nieuwe leraren werken we samen met verschillende pabo’s. Onze 

preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht, waarmee we een strategisch 

partnerschap hebben. Daarnaast werken we samen met de Christelijke Hogeschool Ede. 

● samenwerking met ‘Day a Week School’ (DWS), met als doel om passend onderwijs te 

bieden aan kinderen die op cognitief gebied talentvol zijn; 
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● audits binnen een cyclus van 4 jaar, waarbinnen in 3 jaar de audits plaatsvinden en in het 4e 

jaar het inspectiebezoek. 

De ambities en de te realiseren doelen voor kwaliteitsbeleid op stichtingsniveau staan verwoord in 

het Koersplan ‘Krachtig op koers’ (2020-2024) van de stichting. 

  

Scholen en dialoogpartners 

Via de schoolgids en/of website van de scholen verantwoorden scholen zich naar ouders. 

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de inhoud van het nieuwe jaarplan en de evaluatie 

van het jaarplan van het afgelopen schooljaar. 

 

Het cvb bespreekt periodiek met de directeuren de voortgang van de uitvoering van het beleid op de 

school en de relatie met de tevredenheid en de kwaliteit op basis van de afgesproken indicatoren. 

Scholen krijgen hierbij de ruimte aan te sluiten bij de specifieke populatie en lokale omgeving. Het 

cvb bezoekt aan het begin van het cursusjaar de scholen. Het cvb gaat daarbij in gesprek met het 

team en bezoekt verschillende groepen.  

In maart vinden de gesprekken plaats op het bestuurskantoor over de kwaliteit van het onderwijs. 

Aan de orde komen minimaal de volgende onderwerpen aan bod: 

1. de opbrengsten van de leerresultaten; 

2. de uitkomst van de leerlingtevredenheid; 

3. de uitkomst van de oudertevredenheid. 

 

Tussen maart en juli vinden de functionerings- en beoordelingsgesprekken op school plaats. 

Eenmaal per schooljaar brengen leden van de rvt een bezoek aan een selectie van scholen om met 

de directeur en/of leraren in gesprek te gaan. 

De Schoolraad is een belangrijke dialoogpartner van de school. Deze partner praat mee over zaken 

betreffende onderwijs, opvoeding en levensbeschouwing. 

  

Bestuur 

Doelen en resultaten 

In het Strategisch meerjarenplan (SMP) 2016-2020, getiteld ‘Op expeditie naar waarden’, stonden vijf 

strategische bouwstenen centraal, die vertaald waren in elf strategische doelen. Met behulp van een 

roadmap is tijdens de looptijd van het vorige meerjarenplan de realisatie van de doelen op alle 

scholen gevolgd. Het schema in bijlage 4  laat zien wat de bouwstenen waren van het vorige 

meerjarenplan, welke doelen we daarbij formuleerden en in welke mate we die doelen in de vorige 

beleidsperiode hebben gerealiseerd. 

 

We concluderen dat we gemiddeld een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt. Zo vallen alle 

SPCO-scholen onder het basistoezicht van de inspectie, hebben acht van onze scholen van de 

inspectie het predicaat ‘goed’ gekregen, zijn onze medewerkers – in vergelijking met andere 

besturen in het primair onderwijs – bovengemiddeld tevreden, is onze personele bezetting in deze 

tijden van krapte op de arbeidsmarkt nog steeds op orde, realiseren we ondanks demografische 

krimp een groeiend belangstellingspercentage en liggen de opbrengsten van ons onderwijs op al 

onze scholen boven de inspectienormen. Onze leerkrachten en andere medewerkers verdienen 

zonder meer een groot compliment. Het is voor ons vanzelfsprekend om deze positieve 
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ontwikkelingen een voortvarend vervolg te geven. Goed onderwijs vergt immers continu aandacht. 

De koers die we daarbij voor ogen hebben, zetten we uiteen in dit Koersplan 2020. 

 

Ontwikkelingen 

In ons koersplan 'Krachtig op koers' 2020-2024 beschrijven we de volgende externe en interne 

ontwikkelingen: 

 

Externe ontwikkelingen 

● aandacht voor burgerschap en sociale vorming; 

● aandacht voor duurzaamheid; 

● lerarentekort en de positie op de arbeidsmarkt; 

● digitalisering; 

● toenemende kansenongelijkheid 

 

Interne ontwikkelingen 

● licht toenemend belangstellingspercentage; 

● zeer tevreden medewerkers; 

● financieel solide organisatie; 

● proactief huisvestingsbeleid met gemeenten; 

● goede samenwerkingsrelaties; 

● hoge onderwijskwaliteit met ruimte voor verbetering; 

● gespreid leiderschap. 

 

Voor de uitwerking van de betekenis van deze ontwikkelingen voor SPCO en haar scholen verwijzen 

we naar genoemd koersplan.  

 

Onderwijsresultaten 

Jaarlijks nemen SPCO-scholen methode-onafhankelijke toetsen af om onderwijsopbrengsten te 

meten. De toetsen worden ingezet als middel om: 

 aan te tonen dat het onderwijs, door de maatschappij gefinancierd, voldoende kwaliteit 

heeft gehad (verantwoording); 

 inzicht te krijgen in de ontwikkeling van individuele kinderen, om zodoende het onderwijs 

daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten (aansluiten op de onderwijsbehoefte van 

kinderen); 

 inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het gegeven onderwijs 

(onderwijsverbetering). 

 

Om scholen met elkaar te kunnen vergelijken (en dus van elkaar te kunnen leren) nemen ook alle 

scholen dezelfde eindtoets af. De eindtoets wordt gebruikt voor het monitoren van de 

eindopbrengsten, als extra gegeven bij de advisering voortgezet onderwijs en om zich te 

verantwoorden richting de Onderwijsinspectie. 

 

Het is belangrijk om de prestaties van de leerlingen in de brede context van de school te 

interpreteren, omdat de opbrengsten die de centrale eindtoets meet slechts een beperkt beeld 
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geven van de ontwikkeling van kinderen. De resultaten op de centrale eindtoets (CITO) laten over de 

afgelopen drie jaar laten het volgende beeld zien: 

 

School 2019 2018 2017 

De Brug 535,5 532,6 535,4 

Constantijn 537,8 534,3 537,7 

Fontein 541,6 532,7 536,9 

Graaf-Jan 537,9 538,2 536,1 

Johan Friso 537,6 536,6 539,1 

Margriet 539,9 537,8 536,9 

De Meent* 530,3 (6 ll) 536,8 (5 ll) 538,9 (9 ll) 

Nieuwe Wiel 538,0 536,6 536,2 

R de Jager 540,1 541,0 536,3 

Timotheüs 538,3 533,8 535,5 

Wilhelmina 539,4 540,8 540,9 

Willem Alexander 540,3 535,0 541,5 

Willem van Oranje 536,3 530,1 533,4 

  

* Inspectie hanteert voor groepen met minder dan 10 lln. deze normen niet, derhalve wordt dit resultaat niet 

meegenomen in het SPCO-gemiddelde. 

 

Het SPCO-gemiddelde in 2019 bedroeg 538,6 en het landelijk gemiddelde 535,7. Rekening houdend 

met de ondergrens van iedere school, gebaseerd op het percentage gewogen leerlingen, scoorde 

één enkele school onder de gestelde norm. Echter, dit betreft De Meent. Deze school had in groep 8 

minder dan 10 leerlingen. Bij minder dan 10 ll hanteert de inspectie de gestelde inspectienormen 

niet. In 2018 scoorden 5 scholen onder de gestelde norm.  

De inspectie beoordeelt de resultaten van een school als onvoldoende indien een school drie jaar 

achtereen onder de ondergrens van de inspectie scoort. SPCO heeft geen scholen die onvoldoende 

scoren. 

 

Behaalde fundamentele (1F) en Streefniveaus (2F/1S) 

1F 

In 2019 hebben 7 van de 13 scholen boven de signaleringswaarde 1F van de inspectie en boven het 

gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging gescoord. De overige 6 scholen hebben 

boven de signaleringswaarde 1F van de inspectie en onder het gemiddelde van scholen met 

vergelijkbare schoolweging gescoord. 
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2F/1S 

In 2019 hebben 9 van de 13 scholen boven de signaleringswaarde 2F/1S van de inspectie en boven 

het gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging gescoord. De overige 4 scholen hebben 

op of boven signaleringswaarde 2F/1S van de inspectie en onder gemiddelde van scholen met 

vergelijkbare schoolweging gescoord. 

Meer informatie over de scholen is te vinden via de site van SPCO en op de website 

scholenopdekaart.nl. 

  

Passend onderwijs 

SPCO werkt bestuurlijk samen met de samenwerkingsverbanden (SWV) om iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.  

Met de SWV’n zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden en doelen waarvoor middelen 

ontvangen worden, de zgn. basisondersteuning. Deze zijn in het directieoverleg besproken en 

vastgesteld. Als voorwaarden bieden de scholen een veilige leeromgeving voor het kind, zorgen zij 

voor voldoende beschikbare expertise en presteren ze voldoende op specifieke indicatoren van het 

waarderingskader inspectie (basiskwaliteit).  

Per school wordt dit gespecificeerd in de volgende basisdoelen:  

● de inrichting van basisondersteuning is gericht op preventief handelen; 

● de school biedt een programma waarmee de kerndoelen van de 7 leergebieden (SLO) 

worden gerealiseerd; 

● de school biedt een programma waarmee de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 

wordt ondersteund; 

● de school biedt op specifieke gebieden instructie op maat. 

 

Alle doelen zijn in de reguliere overleggen met de samenwerkingsverbanden, directies en 

medezeggenschapsraden aan de orde geweest, met inachtneming van de taken en bevoegdheden 

van de onderscheiden betrokken partijen. 

Scholen maken gebruik van de dienstverlening van het SWV. Daarnaast is er op elke school minimaal 
één intern begeleider die de zorg en waar nodig een passend aanbod voor de leerlingen coördineert 
en de leerkrachten ondersteunt bij het handelingsgericht werken.  

 

Voor leerlingen bij wie de onderwijsbehoeften verder reiken dan de genoemde basisondersteuning 

van de school, kan een beroep gedaan worden op extra ondersteuning vanuit het SWV. De SPCO-

scholen werken handelingsgericht. Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod 

afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de 

kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs 

wordt daarop afgestemd.  

 

De middelen en ondersteuning die de school hiervoor specifiek ontvangt worden volledig voor deze 

leerlingen ingezet. Deels door ondersteuning door de intern begeleider. Daarnaast zijn er op 

meerdere scholen onderwijsassistenten aangenomen om de leerkrachten te ondersteunen, wanneer 

er sprake is van extra zorg aan leerlingen. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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SPCO is verbonden aan 4 samenwerkingsverbanden: Stichting Passenderwijs, SWV PO Midden-

Holland, SWV Rijnstreek en Profi Pendi. 

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

Strategisch personeelsbeleid 

SPCO verzorgt kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor zijn competente medewerkers en een goed, 

strategisch personeelsbeleid noodzakelijk. Het strategisch personeelsbeleid is afgestemd op de 

onderwijskundige visie van SPCO en de opgaven waar de scholen voor staan. Hierdoor draagt het 

strategisch personeelsbeleid bij aan het realiseren van de doelen van de organisatie, de doelen van 

individuele medewerkers en maatschappelijke doelen.  

Het strategisch personeelsbeleid is beschreven in het handboek van SPCO. Het beleid en de 

wijzigingen daarop zijn afgestemd met de directies van de scholen en zijn besproken met de GMR.  

Hieronder gaan we nader in op de uitgangspunten van SPCO aangaande het strategisch 

personeelsbeleid en werken we dit uit op een 6-tal onderdelen. 

 

Uitgangspunten SPCO 

Het personeelsbeleid wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende uitgangspunten: 

● de stichting trekt talentvolle medewerkers aan en stimuleert hen om deze talenten in te zetten; 

● er is een evenwicht tussen de organisatiedoelen en individuele mogelijkheden en ambities van 

medewerkers; 

● om bekwaam te blijven, werken medewerkers voortdurend aan hun ontwikkeling; 

● om gemotiveerd en gezond te kunnen blijven, werken medewerker en organisatie gezamenlijk 

aan duurzame inzetbaarheid. 

 

Uitwerking 

Goed werkgeverschap 

SPCO profileert zich op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijk werkgever die een professionele en 

prettige werkomgeving biedt en haar medewerkers kansen geeft om zich te blijven ontwikkelen. De 

kwaliteit van medewerkers is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteit en de 

inzetbaarheid van medewerkers staan centraal in het personeelsbeleid waarbij deskundigheid, 

talent, ambitie en affiniteit richtinggevend zijn. Het inzetten van talent, persoonlijk leiderschap en 

kennis van relevante en bewezen onderwijskundige ontwikkelingen zijn speerpunten in het 

professionaliseringsbeleid. 

 

Gespreid leiderschap 

Gespreid leiderschap is een belangrijk thema binnen SPCO. Leiderschap is niet slechts een zaak van 

de formeel leidinggevende. Leiderschap is van iedereen. Daarbinnen is wel sprake van verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden. Door het inzetten van het collectief, biedt SPCO ruimte aan de 

kwaliteiten en talenten van medewerkers en leerlingen. 

 

Begeleiding en ontwikkeling  

SPCO investeert in de begeleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Het persoonlijk 



         
     

-15- 
 

ontwikkelingsplan (POP) geeft de medewerkers inzicht in hun kwaliteiten en mogelijkheden tot 

verdere ontwikkeling ervan. Dit POP wordt tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek, rekening 

houdend met de belangen van de school, omgezet in concrete afspraken.  

 

Startende leraren 

SPCO heeft extra aandacht voor de begeleiding van startende leraren door extra training en coaching 

in de eerste twee jaren na hun indiensttreding. Een goede begeleiding beperkt uitstroom van 

startende leraren uit het onderwijs en verhoogt de kwaliteit van lesgeven. 

 

Scholing 

Het TOP-studieaanbod, ons intern scholingsaanbod geeft medewerkers op laagdrempelige wijze de 

mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te scholen. Het aanbod bestaat uit 

onderwijsinhoudelijke cursussen, ICT-cursussen en cursussen m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling. 

Door middel van het aanbod m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling worden leraren in staat gesteld 

trainingen/coaching te volgen t.b.v. een goede werk-privé balans en persoonlijk leiderschap en kan 

gebruik gemaakt worden van loopbaanoriëntatie zowel binnen als buiten het onderwijs. 

Een aantal leraren binnen SPCO maakt daarnaast gebruik van de lerarenbeurs om een master te 

volgen en zo hun kennis en expertise te vergroten. SPCO stimuleert ambitieuze en talentvolle leraren 

daartoe. Ook krijgt een aantal leerkrachten, na een selectiegesprek, de mogelijkheid voor het volgen 

van de schoolleidersopleiding. 

 

Talent Centraal 

Binnen het driejarig intern opleidingstraject Talent Centraal worden leraren met ambitie en talent 

voor leiderschap gestimuleerd dit verder te onderzoeken en te ontwikkelen. De deelnemers 

doorlopen een persoonlijk leertraject waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 

leerbehoeften en kwaliteiten. In 2019 is een vierde groep gestart. 

 

Succesindicatoren 

Goed personeelsbeleid komt de kwaliteit van het werk en de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers ten goede.  

 

Het is daarom van belang om de kwaliteit van het personeelsbeleid inzichtelijk te maken. Er is echter 

geen direct getal dat de kwaliteit van dit beleid weergeeft. Wel zijn er indicatoren die iets zeggen 

over de kwaliteit van het personeelsbeleid: 

  

Succesindicator overlegcyclus:  

SPCO is tevreden wanneer op stichtingsniveau: 

● minimaal 90% van de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd conform 

de vastgestelde overlegcyclus. Het is de ambitie dat alle medewerkers jaarlijks een 

functionerings- of beoordelingsgesprek hebben (100%). 

● de waardering hierover in het medewerkerstevredenheidsonderzoek hoger is dan het 

gemiddelde in de branche. 

(Medewerkers die langer dan ½ jaar ziek zijn, worden niet meegerekend). 
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Succesindicator verzuimcijfers:  

SPCO is tevreden wanneer het jaarlijks verzuim lager is dan het landelijk gemiddelde in de branche 

van de afgelopen 3 kalenderjaren. Een verzuimpercentage van maximaal 4% is de ambitie. 

 

Succesindicator medewerkerstevredenheid:  

Elke vier jaar wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) afgenomen. SPCO is tevreden 

wanneer op stichtingsniveau de uitkomsten gelijk dan wel positiever zijn dan het gemiddelde in de 

branche. Het is de ambitie dat de uitkomsten van het MTO behoort bij de 25% best scorende 

onderwijsinstellingen in de branche. 

 

Resultaten m.b.t. succesindicatoren 2019 

Succesindicator overlegcyclus 

SPCO is tevreden over het aantal gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dit is 

conform het vastgestelde minimum van 90%. 

De waardering over de overlegcyclus in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2018 is fors 

hoger dan het gemiddelde in de branche.  

 

Succesindicator verzuimcijfers 

Het gemiddelde verzuimcijfer over 2019 is 4,3%. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde in het 

primair onderwijs (2018: 5,9%2; 2019: nog niet bekend). SPCO is hierover tevreden. Wel is het 

verzuim iets hoger dan onze ambitie van 4%. De stijging van het verzuimcijfer in 2019 zit met name in 

het toegenomen aantal langdurige dossiers. Het grootste deel van de ontstane dossiers is niet 

werkgerelateerd, wat maakt dat het lastig is om invloed te hebben. Waar nodig worden extra 

interventies ingezet. 

 

Succesindicator medewerkerstevredenheid 

Het laatste MTO is afgenomen in 2018.  De uitkomsten op alle thema’s waren gelijk en over het 

algemeen fors positiever dan het gemiddelde in de branche.  

 

Overige ontwikkelingen 

Lerarentekort 

Een belangrijke landelijke ontwikkeling in het onderwijs is het lerarentekort. De verwachting is dat 

dit de komende jaren zal toenemen. Ook voor SPCO is het lerarentekort merkbaar. SPCO probeert 

hier zoveel mogelijk op te anticiperen en te komen tot keuzes/maatregelen die ervoor zorgen dat we 

zoveel mogelijk voorbereid zijn op de toekomst met een nog groter lerarentekort, door: 

● een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Hiervoor is het nodig om te blijven 

ontwikkelen, meer mogelijkheden te creëren, maar wel de kwaliteit te behouden. 

● bestaande medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers actief aan te trekken.  

● onderzoek te doen naar andere mogelijke organisatievormen en samenwerkingen. 

● specifiek studenten aan te trekken en te binden. 

 

                                                           
2 bron: jaarverslag Vervangingsfonds 
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Een werkgroep bestaande uit directeuren, de bovenschools opleidingscoördinator en de HR-adviseur 

werkt de verschillende thema’s uit en doet beleidsvoorstellen aan het directieoverleg. Dit heeft 

onder andere geleid tot:  

● betaling van 3e- en 4e-jaars studenten. Een groot deel van de SB-studenten die in de zomer 

afstudeert wil bij SPCO werken als leraar; 

● professionalisering van de arbeidsmarktcommunicatie en PR; 

● nauwere samenwerking met de kinderopvang; 

● een aantal zij-instroomleerkrachten en leerkrachten die de betaalde deeltijd variant volgen;  

● nieuwe functies: evenementencoördinator & leerkrachtondersteuner. 

 

L11 leerkrachten 

In 2019 is een impuls gegeven aan het benoemen van L11 leerkrachten, vanuit de overtuiging dat dit 

bijdraagt aan een nog betere kwaliteit van het onderwijs. Er is nieuw beleid geformuleerd. Daarbij 

geldt het uitgangspunt dat binnen elke school minimaal 20% van de leerkrachten een L11-benoeming 

heeft. Eind 2019 heeft 21% van alle leerkrachten binnen SPCO een L11 benoeming. In 2018 was dit 

nog 16%. 

 

Aanpak werkdruk 

In het regeerakkoord is afgesproken dat, vanaf cursusjaar 2018/2019, structureel middelen 

vrijkomen voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor 

werkdrukverlaging op scholen en belangrijk is dat de aanpak op de scholen gedragen wordt. Hiervoor 

zijn op alle SPCO-scholen in de teams constructieve gesprekken gevoerd over de aanpak van 

werkdruk en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. 

Door de teams zijn keuzes gemaakt die verband houden met verkleining van groepen, ondersteuning 

in de groepen (middels onderwijsassistenten en extra ambulante tijd van leraren) en extra facilitaire 

en administratieve ondersteuning. Op iedere school heeft de personeelsgeleding van de MR 

ingestemd met de inzet van de werkdrukmiddelen. 

In bijlage 5 is per school het beschikbare budget opgenomen en een samenvatting van de 

voorgenomen inzet. 

 

Toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen 

Functiegebouw Directie en OOP 

Conform de cao 2019-2020 worden in 2020 alle directiefuncties en OOP-functies geactualiseerd en 

geherwaardeerd.  

 

Strategisch HRM 

Het personeelsbeleid van de SPCO is afgestemd op de onderwijskundige visie en de doelen die voor 

de komende periode zijn gesteld. Het plan is goed doordacht. Het interne opleidingsaanbod wordt 

jaarlijks geëvalueerd en waar nodig vindt bijstelling van het aanbod plaats. SPCO werft gericht 

studenten en nieuwe medewerkers en legt daarbij een relatie met de doelen uit het Koersplan. 

De komende periode evalueren we het strategisch personeelsbeleid. We gaan na of er winst te 

behalen valt in een nog betere structurering van onze aanpak. We evalueren of we goed 

werkgeverschap optimaal geborgd hebben én of we nieuwe kansen goed benutten. 
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2.3 Huisvesting 
Op het gebied van huisvesting krijgt SPCO de komende jaren te maken met veel nieuwbouw 

trajecten. Het is belangrijk de juiste (externe) expertise hiervoor beschikbaar te hebben die die de 

stichting daarbij begeleidt.  Dit zal extra uitgaven tot gevolg hebben in de komende jaren. 

 

Integraal Huisvestingsplan 

Diverse onderzoeken laten zien dat te veel schoolgebouwen verouderd zijn, de gebouwen zijn niet of 

nauwelijks exploitabel in relatie tot de beschikbare budgetten. Daarnaast zijn de scholen gebouwd in 

een tijd dat het onderwijs alleen in een klaslokaal plaatsvond; daardoor sluit de functionaliteit van 

het gebouw onvoldoende aan om de onderwijskundige visie te ondersteunen. De vijf gemeenten 

waar de scholen van SPCO gehuisvest zijn, onderkennen de problematiek en werken samen met de 

schoolbesturen aan het vernieuwen van de diverse schoolgebouwen. Het integraal huisvestingsplan 

(IHP) bepaalt de kaders waarbinnen de gemeente, samen met de schoolbesturen die actief zijn in de 

gemeente, investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt daarmee het beleidskader voor het 

onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2019-2033. Het IHP stelt de gemeenten en 

schoolbesturen in staat om op de korte en lange termijn strategische keuzes te maken en proactief 

beleid te voeren. Daarbij wordt een meerjarenperspectief geboden waarop het eigen (investerings-

)beleid kan worden afgestemd. In tegenstelling tot de werkwijze op basis van de verordening wordt 

in het IHP daarom uitgegaan van continuïteit en planmatigheid. Het IHP moet worden gezien als een 

set met afspraken die nu de basis vormen voor de manier waarop de gemeente haar zorgplicht 

uitvoert. 

Voor de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk is in 2018 het IHP ontwikkeld en is het begin 

2019 vastgesteld en ondertekend. In de gemeente Nieuwkoop wordt het IHP in 2020 geactualiseerd 

en vastgesteld. 

 

Nieuwbouw/ renovatie scholen 

Zowel de R. de Jagerschool als de Wilhelminaschool (gemeente Woerden) komen in aanmerking voor 

nieuwbouw. In het derde kwartaal van 2019 is met de voorbereidingen hiervan gestart. 

 

De Brug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) komt in aanmerking voor nieuwbouw. Momenteel wordt 

onderzocht wat de exacte locatie van het nieuwe schoolgebouw wordt. In het nieuwe schoolgebouw 

zal worden samengewerkt met KMN Kind&Co, waardoor de school ook fysiek een integraal kind 

centrum (IKC) wordt. 

 

De Graaf Jan van Montfoortschool (gemeente Montfoort) zal, samen met twee andere scholen en 

met een kinderopvangorganisatie naar verwachting eind 2022, begin 2023 in een nieuw gebouw 

gehuisvest worden. In eerste instantie zouden de schoolbesturen optreden als bouwheer, echter op 

verzoek van de besturen, neemt het college van de gemeente Montfoort het bouwheerschap op 

zich.  

 

Medio 2019 bleek dat het dak van de Margrietschool in Woerden, onder bepaalde omstandigheden, 

niet meer veilig was. Dit is het gevolg van een constructiefout. 

In goede samenwerking met de gemeente Woerden en het inspectie- en adviesbureau Rader Beheer 

is de (onderbouw van de) school in november met spoed naar noodlokalen, gesitueerd op het eigen 
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schoolplein, verhuisd. Inmiddels is ook gestart met het proces het dak te vervangen (aanbesteding, 

ontwerp, selectie). Naar verwachting verhuist de school eind 2020, begin 2021 weer terug. 

 

Onderhoud 

Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld voor het gepland onderhoud. Dit jaarplan wordt opgesteld 

naar aanleiding van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een inspectie van het gebouw.   

Het groot onderhoud van een aantal scholen wordt uitgevoerd door een vereniging van eigenaren 

(VVE) of door een stichting. Het betreft het onderhoud van de buitenkant, de binnenkant van de 

buitenkozijnen, de centrale installaties en de gemeenschappelijke ruimten. SPCO verzorgt het 

onderhoud van de overige aspecten. Deze scholen zijn gehuisvest in een gebouw met meerdere 

scholen. De volgende scholen zijn onderdeel van een VVE: 

●        Fontein (Harmelen) 

●        Graaf Jan van Montfoortschool (Montfoort) 

●        Timotheüs (Linschoten) 

en van een stichting: 

●        Willem Alexanderschool (Woerden) 

De verwachting is dat de stichting waarvan het gebouw van de Willem Alexanderschool is 

ondergebracht, in 2020 wordt omgezet in een VVE. 

 

 

2.4 Financieel beleid 
 

Treasury  

treasuryverslag 

Het doel van het treasurystatuut is dat in het kader van het vermogensbeheer van SPCO helder 

wordt gemaakt volgens welke procedures besluiten tot stand moeten komen en aan welke 

richtlijnen het bestuur zich moet houden t.a.v. beleggen en belenen. In dit statuut wordt 

onderscheid gemaakt tussen publieke middelen en overige middelen. Publieke middelen zijn de 

middelen die verkregen zijn van de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid. 

Het beleid van SPCO bepaalt dat alleen de overige middelen kunnen worden belegd. Voor deze 

beleggingen wordt een maximum percentage van de overige middelen van 30% gesteld. 

In 2019 heeft SPCO geen middelen belegd en geen lening ontvangen. De stichting heeft wel een 

waarborgsom retour ontvangen, zichtbaar als mutatie in de financiële vaste activa op de balans (voor 

ICT-randapparatuur: Snappet). 

Het rendement op de liquide middelen in 2019 bedroeg gemiddeld 0,2%. 

 

Allocatie middelen 

Van de Rijksmiddelen 'personeel' die het bevoegd gezag ontvangt is in 2019, op basis van de 

leerlingaantallen, 96,6% aan de scholen toegewezen. 3,4% is toegewezen voor de financiering van 

het bestuursbureau. 

 

Van de Rijksmiddelen 'materieel' die het bevoegd gezag ontvangt, wordt op basis van de 

leerlingaantallen, 93% - 95% aan de scholen aan de scholen toegewezen. 5-7% is bestemd voor 
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bovenschoolse uitgaven, zoals de SPCO-website, personele attenties, afscheid van personeel en 

SPCO-studiedagen. Onder deze noemer vallen ook de vergaderkosten en kosten van periodieke 

bijeenkomsten voor de raad van toezicht en het college van bestuur. 

Het komende jaar zal een wijziging in de vergoeding voor toezichthouders optreden, in lijn met 

adviezen van de VTOI (vereniging voor toezichthouders). 

 

De middelen die van andere partijen werden ontvangen (zoals gemeenten, 

samenwerkingsverbanden) zijn in 2019, op basis van de leerlingaantallen, voor 100% aan de scholen 

toegewezen. 

 

De middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden zijn onder 5 SPCO-scholen verdeeld op 

basis van de indicatoren van het CBS. Op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie en 

omgevingskenmerken zijn schoolspecifieke keuzes gemaakt m.b.t. de inzet van deze middelen. Deze 

keuzes betroffen o.a. nascholing, gerichte inzet van onderwijsassistenten en inschakeling van 

specifieke expertise. 

 

De besluitvorming omtrent de allocatie van middelen heeft bij de vaststelling van de begroting op de 

reguliere wijze plaats gevonden in het directieoverleg en de (G)MR. 

 

Bestedingen middelen prestatiebox 

De middelen uit de prestatiebox zijn gebruikt voor het realiseren van afspraken uit het 

bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (museumbezoek, 

samenwerking met lokale cultuurorganisaties). Naast cultuur zijn deze middelen bestemd voor:  

1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (o.a. Day-a-Week-School: het bieden van een 

beter passend en uitdagend onderwijsaanbod voor meerbegaafden, zie ook H. 2.1 onderwijs 

& kwaliteit) 

2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 

3. professionele scholen (o.a. samenwerking met een collega-bestuur rondom een gezamenlijk 

studieaanbod voor medewerkers onder de naam TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals); 

4. doorgaande ontwikkellijnen.  

 

 

2.5 Risico’s en risicobeheersing 
Bedrijfsvoering brengt risico’s met zich mee, ook in het primair onderwijs. Wat is een risico? Het is 

een onzekerheid, een gebeurtenis die de continuïteit in gevaar kan brengen, het is voorstelbaar, 

maar niet voorspelbaar. 

Met risicomanagement breng je de risico’s in kaart, creëer je bewustwording en door dat inzicht kun 

je de risico’s beter beheersen en de mogelijke financiële consequenties beperken. 

Om de risico’s te bepalen kun je gebruik maken van verschillende, meer of minder complexe en of 

uitgebreide methoden. SPCO maakt bij het bepalen van het risico gebruik van de ‘verwachte waarde-

methode’. Hierbij wordt voor het bepalen van de risico’s enerzijds rekening gehouden met de kans: 

hoe vaak komt iets voor, of hoe vaak kan het gebeuren? Anderzijds wordt gekeken naar de impact 

(of het effect). 
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Als volgens deze methode/berekening het risico groter dan 3 is, is bepaald wat nodig is in de buffer 

(buiten de begroting) om dit risico op te vangen. Is het risico kleiner dan 3, dan valt dit binnen het 

restrisico (van 5%). 

  

De methode houdt enerzijds rekening met de kans: hoe vaak komt iets voor, of hoe vaak kan het 

gebeuren? Anderzijds wordt gekeken naar de impact (of het effect), dit is financieel gemaakt. 

● Kans: variërend tussen 0,5 (komt minder vaak dan eens per jaar voor) en 10 (komt 

voortdurend/dagelijks voor). 

●  Impact: variërend tussen 1 (impact = gering, financiële waarde vergelijkbaar aan € 25.000,-) 

en 40 (impact = ramp, financiële waarde vergelijkbaar aan € 750.000,- of meer). 

 

Voor de begroting 2020 hebben de bestuurder, controller en een vertegenwoordiging van de 

directeuren de risicoanalyse 2019 kritisch doorgenomen en gekeken naar mogelijke nieuwe risico’s. 

In de tabel (bijlage: risicoanalyse) is met een kleur aangegeven als kans, impact, risico en/of 

benodigde buffer e.d. ten opzichte van 2019 gewijzigd zijn. 

  

Vervolgens wordt gekeken hoeveel middelen nodig zijn om de risico’s op te kunnen vangen. Daar 

komt vervolgens een gewenst weerstandsvermogen uit. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de 

capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 

De risico’s voor 2020 nemen ten opzichte van een jaar eerder licht toe. Dit heeft voornamelijk te 

maken met: 

● inschatting en gevolgen van disfunctioneren college van bestuur; 

● mogelijke risico’s rondom uitvoering bouwheerschap bij vijf nieuwbouwtrajecten. 

Daarnaast blijft de krapte op de (leraren-)arbeidsmarkt een aandachtspunt/risico. 

 

NB: het financiële risico van de vervanging van het dak van de Margrietschool (a.g.v. constructieve 

fouten bij de oorspronkelijke uitvoering) ligt in principe bij de gemeente Woerden. In de risicoscan is 

dit derhalve niet als risico opgenomen. 

In bijlage 6 is de risicoanalyse opgenomen. Met  een kleur is aangegeven als kans, impact, risico 

en/of benodigde buffer e.d. ten opzichte van 2019 gewijzigd zijn. 
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3. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen 

teldatum 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantal leerlingen 2.540 2.580 2.615 2.619 2.596 

 

Om inzicht te krijgen in het leerlingenaantal op termijn maakt SPCO gebruik van de prognoses van 

het Scenariomodel Primair Onderwijs en prognoses die opgesteld zijn door de gemeenten Woerden, 

Montfoort, Lopik en Bodegraven. Iedere gemeente actualiseert de prognoses om de ca. 3 jaar. 

Daarnaast worden voor de prognosecijfers de actuele inschrijvingen gebruikt. In de voorgaande tabel 

zijn beide getallen gecombineerd (basis = 1 oktobertelling).  

Het aantal leerlingen op de SPCO-scholen in de komende jaren is eerst afhankelijk van het aantal 

leerlingen in het voedingsgebied, daarnaast is het goede onderwijs, door goede, gemotiveerde en 

betrokken leraren, een belangrijke factor. Dit wordt voor een groot deel geborgd door goed 

werkgeverschap, op alle gebieden. 

 

Personeelsbehoefte 

Er zijn twee belangrijke factoren die de personeelsbehoefte het meest beïnvloeden: 

●                het leerlingenaantal voor de komende periode; 

●                de verwachte uitstroom door pensionering. 

 

Op basis van het geprognosticeerde leerlingenaantal en de verwachte uitstroom voor de komende 

jaren, kan geconcludeerd worden dat, per saldo, de komende jaren een tekort is aan personeel. 

Hierop hebben we al geanticipeerd.  We ondernemen stappen om te kunnen voorzien in 

toekomstige vacatures, o.a. door een aantrekkelijk werkgever te zijn voor potentiële werknemers 

en/of uitbreiding van huidige benoemingen. Hierdoor scheppen we belangrijke voorwaarden voor de 

continuïteit van ons onderwijs. 

 

 

Aantal FTE op 31-12 2018 2019 2020 2021 2022 

Bestuur / management 14,4 13,3 14,3 14,3 14,3 

Onderwijzend personeel 143,9 148,9 152,4 154,4 151,7 

Ondersteunend personeel  16,7 23,6 24,2 24,5 24,1 

totaal 175,0 185,9 190,9 193,2 190,1 
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 

 2018 
2019 - 

plan 
2019 - 

real 2020 2021 2022  
2019 

t.o.v. plan 
2019 

t.o.v. 2018 

BATEN          

Rijksbijdragen 14.344 14.461 15.463 15.282 15.551 15.661  1.002 1.119 

Ov. overheidsbijdr. en 
subsidies 

63 4 60 4 4 4  56 -3 

Overige baten 505 543 405 422 429 432  -138 -101 

TOTAAL BATEN 14.912 15.008 15.928 15.709 15.984 16.097  919 1.016 

LASTEN          

Personeelslasten 11.440 12.212 12.887 13.345 13.218 13.259  675 1.447 

Afschrijvingen 441 483 626 463 379 384  143 185 

Huisvestingslasten 1.374 1.286 1.300 1.329 1.351 1.359  13 -74 

Overige lasten 1.270 1.104 1.326 1.260 1.376 1.382  222 55 

TOTAAL LASTEN 14.525 15.085 16.138 16.397 16.323 16.384  1.053 1.612 

SALDO          

Saldo baten en lasten 387 -76 -210 -688 -339 -287  -134 -597 

Saldo financiële baten en 
lasten 

-1 0 -1 0 0 0  -1 0 

TOTAAL RESULTAAT 386 -76 -211 -688 -339 -287  -135 -597 

bedragen in duizenden euro’s 

 

Het resultaat over 2019 is ca. € 135 k lager dan begroot. De verklaring hiervoor is zowel aan de 

inkomsten-, als aan de uitgavenkant te zien. 

 

De inkomsten zijn ca. € 919 k hoger dan begroot, de voornaamste oorzaken hiervan zijn: 

● jaarlijkse afrekening lumpsum €  214 k 

● groeitelling, niet correct begroot € 170 k 

● aanvullende bekostiging 2019, te besteden in 2020 € 256 k 

● aanvullende bekostiging onderwijsachterstanden € 40 k 

● eerste opvang vreemdelingen, niet voorzien/begroot € 31 k 

● middelen SWV en clustergelden  € 27 k 

● ouderbijdragen/schoolfonds € 84 k 

 

De uitgaven zijn ca. € 1.053 k hoger dan begroot, de voornaamste oorzaken hiervan zijn: 

● hogere personele lasten: zowel invulling werkdruk als keuze om extra personeel in te zetten 

om resultaat (eigen vermogen/weerstandsvermogen) te verlagen €  675 k 

● afschrijvingen, o.a. door vroegtijdige vervanging devices en hogere investeringen € 144 k 

● aanschaf extra leermiddelen, o.m. om resultaat (eigen vermogen/weerstandsvermogen) te 

verlagen  € 223k 
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meerjarenperspectief - exploitatie 

Inkomsten 

Voor de meerjarenbegroting 2021 – 2023 is voor de inkomsten (Rijksbijdragen) gebruik gemaakt van 

de modellen van de PO-raad, voor de leerlingenaantallen gebruiken we het scenariomodel van het 

Arbeidsmarktplatform (waarbij de actuele stand per 1-10-2019 de basis is), de actuele inschatting 

van de scholen en de korte termijnprognose opgesteld door Verus. Deze modellen zijn ook de basis 

voor de jaarbegroting. 

De materiële prijsbijstelling in over 2020 (1,6%), wordt ook toegepast op de volgende jaren. 

De middelen van de ouderraad zijn separaat begroot (onderdeel van overige baten en lasten). 

Als het ministerie van OC&W besluit het huidige bestuursakkoord niet te continueren komen de 

inkomsten in 2020 ca. € 214.000,- lager uit. De PO-raad heeft de verwachting uitgesproken dat dit 

niet zal gebeuren, dus is deze verwachting/dit risico verder niet meegenomen in de 

meerjarenplanning. 

  

Uitgaven 

De gewijzigde methodiek voor het plannen van de meerjaren-uitgaven passen we sinds 2017 toe (na 

gesprekken met een adviseur van de PO-raad). Eerst is gekeken naar de inkomsten vanuit de 

rijksbijdragen (zie voorgaande paragraaf). Vervolgens is het aandeel personele lasten (t.o.v. 

rijksbijdragen) over de afgelopen jaren bepaald en zijn de personele lasten bepaald. De materiële 

lasten zijn per leerling bepaald, waarbij rekening is gehouden met een prijs-indexatie van 1,6% in de 

komende jaren. 

  

Resultaat 

De meerjarenbegroting (in dzd. euro’s) laat de komende jaren, bij ongewijzigd beleid, een positief 

resultaat zien. Daarom is in de begroting voor de komende jaren extra ruimte voor beleid 

opgenomen (voor personele inzet of materiële bestedingen, mede bepaald door keuzes in het 

nieuwe koersplan), zodat het resultaat leidt tot een weerstandsvermogen dat binnen twee jaar tot 

een saldo leidt dat binnen gewenste marges valt. 
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Balans in meerjarig perspectief 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVA      

VASTE ACITVA      

Materiële vaste activa 2.102 2.110 2.096 1.996 1.944 

Financiële vaste activa 73 11 73 73 73 

Totaal vaste activa 2.175 2.121 2.168 2.069 2.016 

VLOTTENDE ACTIVA      

Vorderingen 761 1.267 761 761 761 

Liquide middelen 5.226 4.447 4.629 4.389 4.155 

Totaal vlottende activa 5.987 5.714 5.390 5.151 4.917 

TOTAAL ACTIVA 8.162 7.835 7.558 7.219 6.933 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 2.705 2.494 2.357 2.018 1.732 

Bestemmingsreserves 2.948 2.948 2.692 2.692 2.692 

Totaal eigen vermogen 5.653 5.442 5.049 4.710 4.424 

VOORZIENINGEN 942 806 942 942 942 

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.567 1.587 1.567 1.567 1.567 

TOTAAL PASSIVA 8.162 7.835 7.558 7.219 6.932 

 

De afname van het balanstotaal aan de activazijde wordt voornamelijk gevormd door de mutatie in 

liquide middelen. Aan de passivazijde heeft de verwerking van het resultaat (in het Eigen Vermogen) 

het grootste effect. 

In de komende jaren zullen voornamelijk de ICT-(vervangings)investeringen een effect hebben op het 

verloop van de activa. 

 

  ICT  OLP  meubilair 

2020  €          87.030  €       207.100  €              -   

2021  €       115.450  €       122.100  €       41.922 

2022  €       157.110  €       104.100  €       70.256 

2023  €       258.870  €          53.100  €     139.608 

2024  €       227.510  €       106.100  €       92.988 
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3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

Kengetal 2018 2019 2020 2021 2022 Signalering 

Solvabiliteit 2 80,8% 79,7% 79,3% 78,3% 77,4% Ondergrens: <30% 

Liquiditeit 3,82 3,60 3,44 3,29 3,14 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 2,6% -1,3% -4,4% -2,1% -1,8%  afh. v reservepositie 
van schoolbestuur 

weerstandsvermogen 24,7% 21,4% 19,1% 17,2% 15,5% >19%, < 13% 

Indicator reservepositie 
Benodigd: 

€ 2,5 mln 
€ 2,2 mln 

€ 2,0 mln 
€ 2,4 mln 

   benodigd cf 
methode IvhO 2011 

 

 

Weerstandsvermogen 

Deze indicator geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 

vangen. Het wordt berekend door het eigen vermogen te verminderen met de materiële vaste activa 

en dan te delen door de totale rijksbijdrage. SPCO streeft, op basis van de risicoscan, naar een 

weerstandsvermogen tussen de 13 en 19%.  

In de begroting 2020 en de volgende jaren zijn maatregelen genomen om het weerstandsvermogen 

richting de gewenste bandbreedte te brengen, zowel extra middelen voor formatie en budgetten 

voor materieel en uitvoering van het nieuwe beleid conform Koersplan. 

Uitgaande van de begroting 2020 e.v. zal, bij uitvoering van de beschikbare beleidsruimte, het 

weerstandsvermogen naar een saldo binnen de gewenste marges gaan. 

  

Daarnaast volgt SPCO de volgende kengetallen: 

● liquiditeit 

● rentabiliteit 

● solvabiliteit 

● en in dit bestuursverslag opgenomen de reservepositie (cf berekening IvhO). 

  

Liquiditeit 

Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 

voldoen (streefwaarde: > 1). 

  

Rentabiliteit 

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 

bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 

en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 

Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten. 

  

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 

gefinancierd met eigen of vreemd vermogen (minimaal 30%) 
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Reservepositie 

De reservepositie bevindt zich ultimo 2019 onder het niveau dat berekend wordt conform de 

methode Inspectie van het Onderwijs. 
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bijlage 1 - adresgegevens scholen 
 

De Brug Burgemeester Bruntstraat 23 0348  68 83 52 

 2415 AJ Nieuwerbrug  

   

Johan Friso Het Spaarne 7B  0348 41 85 09 

 3448 DX Woerden  

   

Margriet Alpenstraat 3  0348 43 17 91 

 3446 DR Woerden  

   

R. de Jager Van Slingelandtlanen 145  0348 41 57 35 

 3445 ER Woerden  

   

Wilhelmina Oostsingel 4  0348 41 24 32 

 3441 GB Woerden  

   

Willem Alexander Anton Mauvestraat 1  0348 41 26 87 

 3443 CV Woerden  

   

Willem van Oranje Goudenregenstraat 2a  0348 41 60 79 

 3442 HG Woerden  

   

Constantijn Botter 2 0348 42 25 67 

 3448 KA Woerden  

   

De Fontein Hendriklaan 5 0348 44 17 30  

 3481 VR  Harmelen  

   

Graaf Jan van Montfoort G. van Damstraat 83C 0348  47 33 90  

 3417 WD Montfoort  

   

De Nieuwe Wiel Juliana van Stolberglaan 65  0348 55 15 13 

 3411 XB Lopik  

   

Timotheüs Laan van Rapijnen 38 0348  40 92 27  

 3461 GH Linschoten  
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bijlage 2 - samenstelling raad van toezicht en portefeuilles 

Naam Portefeuille  Functie Nevenfuncties 

Mw. dr. G. 

(Gertie) 

Blaauwendraad 

voorzitter rvt 

werkgeverschap 

managing consultant ● Leider Moreel Beraad en 

Socratisch Overleg in 

organisaties (2012-heden) 

● Leider vakantieweken 

Dopersduin, Schoorl 

(2011-heden) 

● Lid Jeugdavond- 

vierdaagsecommissie 

Julianaschool Gouda 

(2013-heden) 

Dhr. dr. L. 

Harthoorn 

(Lucien) 

vice-voorzitter rvt 

professionalisering 

medisch 

onderzoeksdirecteur 

bedrijfsleven 

● Lid College van Toezicht, 

examen-gecommitteerde 

Hogeschool Utrecht 

(2011-heden) 

● Bestuurslid Stichting 4 en 

5 mei Woerden (2016-

heden) 

Dhr. A.J.H. van 

Beek (Arno) 

financiën 

identiteit 

hoofd ICT  

Dhr. drs. M.  

Gijsbertsen 

(Martijn) 

financiën 

governance 

programmamanager & 

organisatieconsultant 

 

Dhr. mr. H.J. 

Hoogeveen 

(Heerd Jan) 

Onderwijskwaliteit & 

Innovatie 

 

governance 

directeur Startup 

Utrecht 

 

Dhr. E.M.C. 

Orie 

(Erik) 

werkgeverschap/ 

personeel 

Identiteit 

 

Zelfevaluatie rvt 

directeur/eigenaar 

organisatie- en 

adviesbureau EMCO 

Mens & Organisatie 

● Bestuurslid SCG Support, 

stichting cliëntengelden.  

● Bestuurslid/vice voorzitter 

KBO/PCOB Lage Zwaluwe 

● Lid Raad van Toezicht 

SECVO (Stichting 

Eindhovens Christelijk 

Voortgezet Onderwijs) 

● Lid Raad van Toezicht De 
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Kroevendonk, stichting 

voor PC Onderwijs 

Roosendaal 

Mw. dr. K. 

Westerbeek 

(Karin) 

Governance 

Onderwijskwaliteit & 

Innovatie 

 

Zelfevaluatie rvt 

coördinator weten-

schappelijk stafbureau 

en 

plv secretaris 

Onderwijsraad 

 

J.A. Broekman 

(Jaap) 

Voorzitter college van 

bestuur 

    

 

De rvt heeft in 2019 geen wisselingen doorgemaakt qua samenstelling. Voor mevr. Karin Westerbeek 

is een tweede zittingstermijn van vier jaar ingegaan. 

 

Verslag raad van toezicht 2019 

Data bijeenkomsten 

De raad van toezicht (rvt) van SPCO heeft in 2019 acht keer vergaderd, te weten op 12 februari, 11 

maart (zelfevaluatie), 11 april, 24 juni, 15 oktober, 30 oktober, 27 november (zelfevaluatie) en 11 

december. Met uitzondering van de bijeenkomsten op 11 maart en 27 november, waren bij alle 

vergaderingen eveneens de voorzitter van het college van bestuur (cvb) en een afgevaardigde 

schooldirecteur aanwezig. Op 28 september heeft er een extra bijeenkomst plaatsgevonden over de 

voordracht van een nieuwe voorzitter van het cvb door de toen geïnstalleerde 

benoemingsadviescommissie. Naast de formele momenten van overleg zijn er gedurende het 

verslagjaar eveneens veel informele contacten geweest tussen (leden van) de rvt en het cvb zoals 

portefeuilleoverleg en BOT – sessies (‘Benen Op Tafel overleg’). 

 

Formele activiteiten RvT conform statuten 

In de statuten wordt een aantal zaken vermeld die onder de verantwoordelijkheid van de rvt vallen. 

De volgende activiteiten heeft de rvt in 2019 uit dien hoofde verricht: 

·        Het jaarverslag met jaarrekening 2018 van SPCO is vastgesteld. 

·        De begroting 2020 van SPCO s vastgesteld. 

·        Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de voorzitter van het cvb. 

·        Het functioneren van de rvt is tot tweemaal toe geëvalueerd. 

·        Het aanstellen van zowel een interim-voorzitter als een nieuwe voorzitter van het cvb. 

 

De rvt heeft toegezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen en de Code 

voor Goed Bestuur.  In 2019 zijn geen afwijkingen vastgesteld.  
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De rvt heeft toegezien op de rechtmatige verwerving van middelen en de doelmatige en rechtmatige 

bestemming daarvan. Er zijn geen schendingen van integriteit geconstateerd.   

 

 

Werkzaamheden rvt 

Overeenkomstig het reglement van de rvt zijn er in de rvt-vergaderingen zowel vaste als inhoudelijke 

onderwerpen besproken. 

 

Lopende het traject om tot een nieuw Koersplan 2020 te komen zijn diverse bijeenkomsten 

georganiseerd waarbij ook (leden van) de rvt aanwezig waren. De bijeenkomsten waren er op gericht 

om door een brede en continu constructieve dialoog in verschillende lagen binnen de organisatie 

invulling te geven aan het Koersplan. De rvt heeft met genoegen het nieuwe Koersplan 2020 kunnen 

goedkeuren. 

De rvt heeft goedkeuring verleend aan de voorgestelde aanpassing en actualisering van de 

stichtingsstatuten. Daarnaast is er een bestuurs- en toezichtsregelement opgesteld. 

Verder is er tussen rvt en cvb wederom meerdere malen aandacht besteed aan het extra surplus van 

het weerstandsvermogen. Aangezien de begroting de laatste jaren steeds met een positiever saldo 

wordt afgesloten dan werd begroot, blijkt dit surplus structureel van aard te zijn. De rvt heeft er 

actief op aangestuurd om dit surplus direct in te zetten voor onderwijsdoeleinden en het creëren van 

extra formatieplaatsen. 

  

In een meer informele setting hebben rvt en cvb nog een klein aantal onderwerpen uitgediept, 

waaronder de visie van SPCO op Code Goed Bestuur. 

Bestuur en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren 

aan de principes van de Code Goed Bestuur van de PO-raad. In de code zijn geen wijzigingen 

aangebracht.   

  

Extra aandacht is uitgegaan naar urgente en lange-termijn huisvestingszaken en verbouw- en 

nieuwbouwplannen van de scholen van SPCO. Een speciale commissie binnen de rvt over 

Bouwheerschap is mede daarvoor ingesteld. 

  

Op 11 maart heeft de rvt een zelfevaluatie belegd waarbij met elkaar gesproken is over verdere 

invulling van de verscheidene portefeuilles, de verdeling daarvan en het Toezichtskader. Tijdens de 

zelfevaluatie op 27 november is uitgebreid gesproken over de uitkomsten van een checklist van de 

vereniging van toezichthouders, VTOI. Ook is in 2019 een professionaliseringsplan voor rvt-leden in 

gang gezet waarbij gebruik gemaakt is van het aanbod van leergangen van o.a. de VTOI. Alle leden 

van de rvt hebben één of meer professionaliseringsactiviteiten ontplooid. In lijn met de laatste 

circulaire van de VTOI, heeft de rvt besloten om in 2020 over te gaan tot bezoldiging van de leden. 

De hoogte ervan is afgestemd op de bezoldiging van andere scholen-stichtingen in de regio. cvb en 

GMR zijn vooraf geconsulteerd en hebben positief gereageerd. 

NB: De vergoedingsregeling 2019 is conform die in de voorgaande jaren (maximale hoogte 

vrijwilligersvergoeding). 

  

De rvt heeft in september 2019 afscheid genomen van bestuurder dhr. Harry de Vink die, na vele 

jaren van goede en trouwe dienst binnen SPCO, vertrokken is naar Stichting Fluenta in Nieuwegein. 
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Om dit afscheid op een mooie manier kracht bij te zetten, werd een afscheidsreceptie gehouden 

voor schoolpersoneel, directeuren, stafbureau en rvt. 

Bij de aanzegging van het voorgenomen vertrek door Harry de Vink in juni 2019, heeft de rvt volgens 

het vooraf opgestelde protocol ‘Vervanging cvb’ kunnen handelen. Dit hield in direct een 

benoemingsadviescommie (BAC) te installeren bestaande uit vertegenwoordigers van de rvt, het 

Directeurenoverleg, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Stichtingsraad. 

Deze BAC heeft samen met een extern wervingsbureau binnen afzienbare tijd positief kunnen 

adviseren over een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap van het cvb, waarna de rvt deze 

voordracht unaniem en positief heeft kunnen overnemen. De aanstelling van de nieuwe bestuurder 

is geschied per 1 januari 2020. Voor de periode tussen het vertrek van de heer De Vink en de komst 

van de nieuwe bestuurder is een ad interim bestuurder aangesteld, de heer Jos de Wit. 

 

Voor de controle van de jaarrekening 2019 wordt het contract met de huidige accountant 

gecontinueerd. 

  

 

Vaste onderwerpen 

De rvt bespreekt in haar vergaderingen met het cvb een aantal vaste onderwerpen zoals lopende 

zaken binnen zowel SPCO als de rvt, waaronder directievoering, financiële kwartaalrapportages, 

formatieplannen, personele zaken, huisvestingszaken, schoolopbrengsten, leerlingtellingen en 

belangstellingspercentages. In 2019 is de rvt net als in het voorgaande jaar geïnformeerd over 

onderwijsstakingen en hoe daar door scholen en cvb mee wordt omgegaan. De rvt heeft geen 

aanleiding gezien tot bijzondere opmerkingen over het gevoerde beleid daarin. 

In 2019 heeft de rvt twee vaste en tevens zeer actuele onderwerpen toegevoegd in haar 

vergaderingen, te weten het lerarentekort en de klassen die ten gevolge van dit tekort naar huis 

moeten worden gestuurd. Dit had ten doel om overzicht en voeling te houden met het cvb over deze 

problematiek. 

  

  

Inhoudelijke thema’s 

De rvt heeft in 2019 de volgende inhoudelijke thema’s besproken: 

 

Eindopbrengsten, MTO en onderwijskwaliteit (12 februari) 

Het CvB heeft met de rvt het gesprek gevoerd over CITO eindscores en eventuele samenhang met 

uitkomsten uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Specifiek is door het cvb een plan 

van aanpak voor vijf SPCO-scholen gepresenteerd dat inging op leerkrachtvaardigheden en de 

kwaliteitscultuur ter plaatse. 

 

Visie op leiderschap (11 april) 

De rvt heeft gedebatteerd over wat gespreid leiderschap concreet betekent in de relatie met het cvb, 

met name in het kader van behouden, ontwikkelen en loslaten. De uitkomsten hiervan zijn 

uitgewerkt in een samenvatting. 

  

Daarnaast heeft de rvt in 2019 een bezoek gebracht aan een zestal SPCO-scholen tijdens het 

jaarlijkse scholenbezoek. In 2019 werd dit bezoek gehouden op 10 januari. De bezochte scholen 
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waren de Wilhelminaschool (Woerden), de Graaf Jan van Montfoortschool (Montfoort), De Nieuwe 

Wiel (Lopik), de Johan Frisoschool (Woerden), de Willem Alexanderschool (Woerden) en De Brug 

(Nieuwerbrug). 

  

Tot twee keer toe hebben ontmoetingen plaatsgevonden met de GMR, te weten op 18 april en 11 

december. In de laatste vergadering met de GMR is het proces rondom de aanstelling van de nieuwe 

bestuurder geëvalueerd. 

  

Tenslotte, heeft in 2019 een evaluatie plaatsgevonden met de vanuit het stafbureau aangestelde 

ambtelijk secretaris voor ondersteuning van de rvt. 
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bijlage 3 - jaarverslag gmr SPCO - 2019 
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vier ouders en vier teamleden van 

SPCO en een ambtelijk secretaris. In principe vergadert de gmr acht keer per jaar. Door het vertrek 

van de voorzitter cvb heeft de gmr in 2019 een extra vergadering ingelast. 

  

Elke vergadering start met overleg met het cvb, daarbij is ook een (wisselend) directielid van SPCO 

aanwezig. In het tweede gedeelte van de vergadering is uitsluitend de gmr aanwezig. De ambtelijk 

secretaris is de hele vergadering aanwezig en verzorgt de notulen. 

Vast onderdeel van de vergadering is de bespreking van de ontvangen notulen van de MR-en van de 

afzonderlijke scholen. Zo blijft de gmr op de hoogte van wat er op de scholen speelt. Indien 

onderwerpen meerdere keren terugkomen of zwaarwegend zijn, dan worden deze opgevoerd op de 

gmr -agenda. In twee van de acht vergaderingen vindt een ontmoeting plaats met rvt. 

  

In het kader van goed contact en wederzijdse informatiedeling, organiseert de gmr tweemaal per 

jaar een vergadering met alle mr-en. Op deze avonden presenteert een spreker een actueel, 

onderwijsgerelateerd onderwerp. Deze avonden worden door de aanwezigen als waardevol ervaren. 

In 2019 vonden de avonden plaats op 4 maart en 4 november. Op 4 maart heeft Suzanne Unck 

kennis en inzichten gedeeld. Ze nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom ICT en de 

technologie in het basisonderwijs. Op 4 november gaf leerkracht Marleen van Beek een presentatie 

gegeven over DWS. Op beide avonden waren 10-15 ouder/teamvertegenwoordigingen van circa acht 

scholen aanwezig. De avonden werden als zeer waardevol ervaren door de deelnemers. 

  

Ook organiseert de gmr jaarlijks een cursus. Nieuwe (g)mr leden hebben dan enkele vergaderingen 

meegemaakt, dit maakt daarmee de cursus voor de deelnemers effectiever. In 2019 vond de cursus 

plaats op 29 januari. De animo was groot, 19 deelnemers. Vooraf zijn oa. vanuit de gmr actuele 

onderwerpen met de trainer doorgenomen. De mr-leden zijn vooraf gevraagd vragen en casussen 

mee te nemen. 

  

          

Een aantal zaken nader toegelicht: 

 

● Aan de ontwikkeling SMP/Koersplan SPCO 2019-2023 heeft de gmr een actieve bijdrage 

geleverd. Het was een vast onderwerp van overleg; zowel met als zonder cvb. Vanuit de gmr 

heeft een kleine vertegenwoordiging actief meegedacht en is bij de uitwerking van het 

SMP/Koersplan betrokken geweest. 

● Onderwijsbreed, maar ook vanuit het MTO, blijkt dat de werkdruk in het PO-onderwijs als 

hoog ervaren wordt. De gmr heeft daarom een actieve houding aangenomen ten aanzien 

van het bovenschools formatieplan. Er is vaak gesproken over de inzet en evaluatie van de 

extra werkdrukmiddelen en acties vanuit SPCO voor verlaging van de werkdruk. De gmr heeft 

daarom ook verzocht om een overzicht van de inzet van de werkdrukmiddelen. Daarnaast 

heeft de gmr het cvb ook gevraagd stichtingsbreed, bij ziekte leerkracht en ontbreken van 

een vervangende leerkracht, oplossingen te monitoren en waar nodig daarop te acteren. 
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● Dit jaar heeft de gmr, zoals 4 jaar geleden bij vertrek lid cvb besloten, het eenhoofdige cvb 

geëvalueerd. De gmr heeft in dit overleg nog een aantal punten meegegeven aan het cvb om 

te optimaliseren of te overwegen. 

● Na de aankondiging  van het vertrek van de bestuurder is de gmr in een extra vergadering 

bijeengekomen om over de vraag van rvt te denken aangaande het profiel van de nieuwe 

bestuurder. Daarnaast heeft een kleine vertegenwoordiging van de gmr zitting genomen in 

de BAC voor de nieuwe bestuurder. Deze vertegenwoordiging bestond uit één ouder- en één 

teamlid. 

● Het onderwerp staking PO-onderwijs werd begin nieuwe schooljaar actueel. Vanuit de MR-

en en andere kanalen kreeg de gmr vragen en informatie hierover.  De gmr heeft hierover 

meerdere malen in de vergaderingen overleg gepleegd met en zonder het cvb. In het overleg 

met het cbv bleek dat cvb en gmr goed op één lijn zaten. 

● Besloten is om de gmr-statuut te wijzigen. De afgesproken ledenverdeling binnen-buiten 

Woerden werkt beklemmend op de invulling van de vacatures. Daarom heeft gmr 

aangegeven deze verdeling te willen loslaten, cvb heeft zijn goedkeuring hierop verleend. 

● Einde schooljaar namen een ouder en een leerkracht afscheid van de gmr. De leerkracht 

omdat het termijn eindigde, de ouder omdat hij vijf jaar lid was van gmr en de tijd rijp achtte 

andere taken op te pakken. Dit betekende ook een gunstigere oudervacatureverdeling, 

namelijk in 2019 één oudervacature en in 2020 wederom één oudervacature i.p.v. per twee 

oudervacatures per 2020. De betreffende ouder vervulde wel de rol van voorzitter, een 

ander ouderteamlid heeft aangegeven deze rol op te willen nemen.  

Kort daarna heeft een teamlid aangegeven buiten SPCO te gaan werken. Haar rol in de gmr eindigde 

daarmee ook. Derhalve heeft de gmr voor twee teamleden en één ouder verkiezingen uitgeschreven. 

De vacatures voor teamleden werden voorspoedig, voor einde schooljaar, ingevuld. De vacature voor 

de ouder is per nieuw schooljaar ingevuld. 

Eind 2019 heeft de ambtelijk secretaris aangegeven haar taken neer te leggen in verband met haar 

aanstaande beëindiging dienstverband. De vacature is ingevuld. 

  

 Daarnaast adviseerde de gmr over en/of stemde in en/of kreeg informatie over: 

 

● begroting 2019, met name het weerstandsvermogen 

● onderwijskwaliteit en opbrengsten 

● medewerkerstevredenheidonderzoek 

● bovenschools formatieplan, specifiek de inzet extra werkdrukmiddelen en acties SPCO voor 

verlaging werkdruk 

● bestuursverslag 

● handboeken personeel, functieomschrijvingen, functieprofielen (waarbij nieuw l11 senior 

leerkracht), zij-instromers 

● financiële kwartaalrapportages en de jaarrekening 

● werkverdelingsplan 

● beleid voorkoming lerarentekort en aannamebeleid studenten 

● vakantierooster 2020-2021 

● kwartaalcijfers ziekteverzuim 

● HR-zaken 

● huisvestingszaken 
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bijlage 4 - voortgang bouwstenen SMP 
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Bijlage 5 - besteding werkdrukmiddelen 2019/2020 
 

school budget inzet 

de Brug  €       26.626 ondersteuning leerkrachten 

  kleinere groepen 

Constantijn  €       43.317 ambulante leerkracht 

  extra inzet schoolassistent 

  extra inzet onderwijsassistent 

Fontein  €    46.695 ambulante leerkracht(en) 

Gr. J. van 
Montfoort 

 €       26.825 kleinere groepen 

Johan Friso  €       39.343 extra inzet onderwijsassistent 

  extra inzet schoolassistent 

  ambulante dagen 

  inhuur evenementencoördinator 

Margriet  €    84.448 vakdocent 

  ambulante dagen 

  extra inzet onderwijsassistent 

  HB-begeleiding bovenbouw 

  ambulante leerkracht 

Meent  €          9.140 vakdocent 

  ambulante dagen 

Nieuwe Wiel  €       29.805 ondersteuning leerkrachten 

  kleinere groepen 

R. de Jager  €       26.427 kleinere groepen 

  ambulante dagen 

Timotheüs  €       31.593 kleinere groepen 

  ambulante dagen 

  ondersteuning leerkrachten 

Wilhelmina  €       43.913 ambulante dagen 

  ondersteuning leerkrachten 

Willem Alexander  €       52.457 extra inzet onderwijsassistent 

  ambulante dagen 

Willem van Oranje  €       52.059 ambulante dagen 

  ondersteuning leerkrachten 

  extra inzet onderwijsassistent 
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Bijlage 6 - risicoscan 
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KENGETALLEN

20182019

Liquiditeit 3,823,60
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 69,2669,45
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 80,8079,74
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 2,59-1,32
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 24,7621,55
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 37,9134,17
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 9,498,08
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale 
lasten * 100 %)

Materiële lasten / totale lasten (in %) 21,2420,14

Personele lasten / totale lasten (in %) 78,7679,86

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 21,2520,15

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 78,7579,85

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie 
op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van 
de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande 
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken 
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 
de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar 
wordt € 500 aangehouden.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door 
een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen en Terreinen: 10 tot 20 jaar
Technische zaken: 5 tot 20 jaar
Meubilair: 10 tot 40 jaar
ICT: 3 tot 8 jaar
Onderwijsleerpakket: 4 tot 20 jaar

Afschrijvingsmethode: afschrijving van aanschafwaarde; restwaarde 0.

Financiële vaste activa
Het betreft een waarborgsom die tegen nominale waarde wordt gewaardeerd.
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Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en overlopende activa. De vorderingen en 
overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans 
anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 
maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke 
middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Per 31 december 2019 is een bestemmingsreserve gevormd i.v.m. de extra bekostiging ad € 256.000 
die in december 2019 is ontvangen in het kader van de Regeling Bijzondere en aanvullende 
bekostiging PO en VO 2019 (Staatcourant 64683 d.d. 28-11-2019). Het bedrag is bestemd voor de 
extra loonkosten die in februari 2020 zijn uitgekeerd als uitvloeisel van de eenmalige 
salarisbetalingen zoals overeengekomen in de cao 2019-2020.

Het ''Fonds Stichting'' en de ''Reserve schoolfonds'' zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie 
van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. 
onttrokken aan de reserve c.q. het fonds.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn 
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het 
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel 
met een looptijd langer dan één jaar.
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Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding 
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor 
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening 
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal 
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 825 per FTE. Gelet op de omvang van de organisatie 
(meer dan 50 FTE) wordt de voorziening bepaald  op € 825 per FTE.

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op 
basis van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. 
Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren 
worden ingezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal 
uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), 
vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen  de bijdrage van de werkgever is in de 
voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 1% (gebaseerd op het model 
zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

Voorziening (eigen) wachtgelders:
PO:
Indien een werknemer ontslagen wordt en de instroomtoets van het Participatiefonds  niet positief 
wordt afgerond of er een negatieve beschikking wordt afgegeven, verhaalt het Participatiefonds de 
uitkeringen op het bevoegd gezag. Voor alle ex-werknemers waarvoor de instroomtoets niet met 
positieve beschikking is afgerond wordt voor de nog komende periode een voorziening gevormd.

Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december 2019 zeker is dat voor hen de instroomtoets niet 
tot een positieve beschikking heeft geleid, of van wie het bevoegd gezag aangeeft geen positieve 
beschikking te verwachten wordt een voorziening gevormd. Deze is berekend als het aantal maanden 
dat het bevoegd gezag verwacht dat de uitkering zal duren vermenigvuldigd met het maandelijks 
bedrag dat verhaald wordt op de instelling, gebaseerd op informatie van het UWV.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de 
te verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Overgangsregeling is verlengd, besturen die reeds een voorziening groot onderhoud hadden kunnen 
deze op dezelfde wijze blijven berekenen. Besturen die groot onderhoud in 2018 via baten en lasten 
verwerkten dienen vanaf 2019 een voorziening conform de componentenmethode te berekenen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen:
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Kasstroomoverzicht:
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt 
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het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in 
de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom 
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. 

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen 
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling 
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie 
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband 
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de 
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de 
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug 
te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies:
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten:
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen:
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 
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pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2019 is 97,8%
Per ultimo 2018 was deze 97,0%

Afschrijvingen:
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten:
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten:
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten:
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het 
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het 
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen 
in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de 
financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het 
kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico:
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico:
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden:
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201831 december 2019
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Gebouwen en terreinen 47.36142.843
Technische zaken 132.191129.441
Meubilair 850.611764.473
ICT 731.059859.075
OLP en apparatuur 340.801314.155

2.102.0232.109.988

Financiële vaste activa 2
Transitievergoedingen 62.1700
Waarborgsom 10.35011.250

72.52011.250

Vlottende activa

Vordering 3
Ministerie van OCW 637.305656.530
Overige overlopende activa 61.31948.953
Overige vorderingen 62.676561.562

761.3011.267.045

Liquide middelen 4 5.226.1254.446.889

8.161.9687.835.171
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B2 BALANS PER 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201831 december 2019
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 2.704.6982.493.801
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 2.948.2462.948.108

5.652.9445.441.909

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 153.157184.318
Overige voorzieningen 788.651621.924

941.808806.242

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 212.677227.602
Belastingen en premies sociale verzek. 463.210478.288
Schulden terzake van pensioenen 131.204164.360
Overige kortlopende schulden 161.80491.606
Overlopende passiva 598.321625.166

1.567.2161.587.021

8.161.9687.835.171
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 14.344.23014.461.47915.463.087
Overige overheidsbijdragen en subsidies 62.7084.10060.171
Overige baten 505.206542.821404.506

14.912.14515.008.40015.927.765

Lasten

Personele lasten 11.440.24812.212.00012.887.033
Afschrijvingen 440.702482.800625.579
Huisvestingslasten 1.373.9831.286.3001.299.562
Overige instellingslasten 1.270.4291.103.7001.325.584

14.525.36315.084.80016.137.758

Saldo baten en lasten 386.782-76.400-209.994

Financiële baten en lasten

Financiële baten 4001.500432
Financiële lasten 1.3641.5001.474
Financiële baten en lasten -9640-1.042

Resultaat 385.818-76.400-211.035
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het onderstaande kasstroomoverzic ht  is opgesteld volgens de indirec te methode. Hierbij wordt het

saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens c orrec t ies worden aangebracht

voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -209.994 386.782

Aanpassingen voor:

-  Afschrijvingen 485.589 418.068

-  Mutat ies voorzieningen -135.566 260.297

350.023 678.365

Veranderingen in vlottende middelen:

-  Vorderingen -505.744 -52.868

-  Kort lopende schulden 19.805 133.020

-485.939 80.152

Kasstroom uit  bedrijfsoperat ies -345.910 1.145.300

- Werkelijk ontvangen interest 432 400

- Werkelijk betaalde interest -1.474 -1.364

-1.042 -964

Kasstroom uit  operat ionele ac t iviteiten -346.952 1.144.336

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste ac t iva -633.544 -456.340

Desinvesteringen in materiële vaste ac t iva 139.989 22.634

Mutaties financ iële vaste ac tive 61.270 -49.270

-432.285 -482.976

Kasstroom uit financieringsactiv iteiten

Overige kapitaalsmutaties 0 0

Kasstroom uit  financ ieringsac t iviteiten 0 0

-432.285 -482.976

Mutatie liquide middelen -779.236 661.362

Beginstand liquide middelen 5.226.125 4.564.763

Mutatie liquide middelen -779.236 661.362

Eindstand liquide middelen 4.446.889 5.226.125

2019 2018
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

1 Materiële vaste activa

€ €

Gebouwen en terreinen

Technische zaken

Meubilair

OLP en apparatuur

ICT

2.109.988 2.102.023

Gebouwen Technische Meubilair ICT OLP TOTAAL

en terreinen Zaken

€ € € € € €

Boekwaarde 31-12-2018

Aanschafwaarde 82.050 204.421 2.047.303 2.053.692 1.039.202 5.426.668

Cumulatieve afschrijving -34.689 -72.230 -1.196.692 -1.322.633 -698.401 -3.324.645

Boekwaarde 31-12-2018 47.361 132.191 850.611 731.060 340.801 2.102.023

   

  

Mutaties

Investeringen 0 4.961 30.560 543.742 54.281 633.544

Cum. Aansch.waarde desinv. -238.465 -886.728 -185.534 -1.310.726

Afschrijvingen -4.517 -7.711 -80.920 -322.345 -70.096 -485.590

Cum. Desinvestering 202.687 793.347 174.703 1.170.737

Mutaties Boekwaarde -4.517 -2.750 -86.138 128.016 -26.646 7.965

Boekwaarde 31-12-2019   

Aanschafwaarde 82.050 209.382 1.839.398 1.710.706 907.949 4.749.486

Cumulatieve afschrijving -39.206 -79.941 -1.074.925 -851.632 -593.794 -2.639.498

Boekwaarde 31-12-2019 42.844 129.441 764.473 859.075 314.155 2.109.988

Afschrijvingspercentages t/m

Gebouwen en terreinen 5,00% 10,00%

Technische zaken 5,00% 20,00%

Meubilair 2,50% 10,00%

ICT 12,50% 33,33%

OLP en apparatuur 5,00% 25,00%

31-12-2019 31-12-2018

42.844 47.361

132.191

850.611

129.441

764.473

314.155

859.075

340.801

731.060
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

2 Financiële vaste activa

Transitievergoedingen 62.1700
Waarborgsom 10.35011.250

72.52011.250

Boek-
waarde

 31-12-19

Desinv-
estering-

en en
afgeloste
leningen

Invester-
ingen en 

verstrekte
leningen

Boek-
waarde
 1-1-19

€€€€

Transitievergoedingen 0-62.170062.170
Waarborgsom 11.250090010.350

11.250-62.17090072.520

 31-12-2018 31-12-2019
€€

3 Vorderingen

Ministerie van OCW 637.305656.530
Overige vorderingen 62.676561.562
Overige overlopende activa 61.31948.953

761.3011.267.045

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 637.305656.530

637.305656.530

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 6.7155.869
Gemeente huisvesting 0437.901
Te vorderen transitievergoeding UWV 062.170
Overige vorderingen 55.96155.621

62.676561.562

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 61.31948.953

61.31948.953
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

4 Liquide middelen

Banktegoeden 5.226.1254.446.889
5.226.1254.446.889

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 332.278255.392
Betaalrekeningen school 84.70080.523
Spaarrekeningen bestuur 4.700.0004.000.000
Betaalrekeningen OR 57.32954.681
Spaarrekeningen OR 51.81856.293

5.226.1254.446.889
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2019

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo
 1-1-2019

Algemene reserve 2.493.8010-210.8972.704.698

Bestemmingreserves publiek (A)
Bestemmingsreserve aanv. bek. PO 2019 256.0650256.0650
Reserve OBM5 00-4.1344.134
Reserve SPCO bureau 8.7640-5.79014.554
Algemene reserve schoolniveau 1.413.8030-248.4421.662.245

1.678.6320-2.3011.680.933

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 418.90003.204415.697
Fonds Stichting 850.5750-1.042851.617

1.269.47602.1621.267.314

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 2.948.1080-1392.948.246

Eigen vermogen 5.441.9090-211.0355.652.944

Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
 31-12-2019

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2019 

6 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 134.49618.844153.3400-13.63226.870140.102
Duurzame 
inzetbaarheid 30.978030.9780017.92313.055

165.47418.844184.3180-13.63244.793153.157

Overig:
Onderhoud 621.9240621.9240-572.827406.100788.651

621.9240621.9240-572.827406.100788.651

Voorzieningen 787.39818.844806.2420-586.460450.893941.808

Langlopend deel > 1 jaar te verdelen als volgt:
                Middellang Lang

< 5 jaar > 5 jaar

Jubilea 37.385 97.111
Duurzame inzetbaarheid 30.978
Onderhoud 621.924
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 31-12-2018 31-12-2019
€€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren 212.677227.602
Belastingen en premies sociale verzek. 463.210478.288
Schulden terzake van pensioenen 131.204164.360
Overige kortlopende schulden 161.80491.606
Overlopende passiva 598.321625.166

1.567.2161.587.021

Belastingen en premies sociale verzek.
Loonheffing 428.491448.729
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 34.71929.559

463.210478.288

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 161.80491.606

161.80491.606

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: Overige subsidies 52.82271.599
Nog te betalen vakantiegeld 353.928398.731
Vooruitontvangen bedragen 191.571154.837

598.321625.166
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M odel G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Ja Nee

Kenmerk datum EUR EUR

Studieverlof 928045-1 28-08-2018 3.930 3.930 X

LerarenOntwikkelFonds LOF17-0517 04-07-2018 60.000 60.000 X

Studieverlof 1006068-1 13-08-2019 3.930 3.930 X

Studieverlof 1006301-1 13-08-2019 7.256 7.256 X

Zij-instroom 1027187-1 26-11-2019 20.000 20.000 X

Zij-instroom 1027189-1 26-11-2019 20.000 20.000 X

totaal 115.116 115.116

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

 

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Saldo                  

01-01-2019

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale 

lasten 31-12-

2019

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Prestatie afgerond?

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo 

verslagjaar

EUR

0

 

Toewijzing 

Toewijzing
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Baten

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum 9.394.4879.224.1109.438.861
Vergoeding Lumpsum groei 0100.000270.575
Vergoeding Materiële Instandhouding 1.996.9202.042.7892.055.245
Vergoeding PAB 1.767.3492.014.8002.136.950
Niet-geoormerkte subsidies 508.322501.902834.646
Overige subsidies Ministerie van OCW 0016.667
Ontv. doorbetalingen rijksbijdrage SWV  677.152577.878710.143

14.344.23014.461.47915.463.087

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies 62.7084.10060.171

62.7084.10060.171

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 90.96888.90087.494
Baten schoolfonds 115.124232.20077.021
Baten clustergelden 18.750125.62219.771
Ouderbijdragen 77.822069.437
Overige baten personeel 184.71387.10072.436
Overige baten 17.8298.99927.072
Baten levensloopregeling 0051.276

505.206542.821404.506

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 8.303.58511.453.5008.903.162
Sociale lasten 1.457.70301.511.998
Pensioenlasten 1.098.27301.413.866
Overige personele lasten 768.625758.5001.200.948
Uitkeringen (-/-) -187.9380-142.940

11.440.24812.212.00012.887.033

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 1.231.2741.171.2001.222.830
Salariskosten OP 8.781.8759.400.1009.492.659
Salariskosten OOP 591.394662.800886.307
Salariskosten seniorenregeling 166.097137.400157.892
Salariskosten ouderschapsverlof 88.92182.00069.337
Correctie sociale lasten -1.457.7030-1.511.998
Correctie pensioenen -1.098.2730-1.413.866

8.303.58511.453.5008.903.162
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Sociale lasten
Sociale lasten 1.457.70301.511.998

1.457.70301.511.998

Pensioenlasten
Pensioenlasten 1.098.27301.413.866

1.098.27301.413.866

Overige personele lasten
Dotatie voorziening jubilea 33.352026.870
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 6.098017.923
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid -64900
Overige personeelskosten intern 354.596356.760353.743
Overige personeelskosten extern 54.35392.540402.355
Nieuw beleid 78.276100.000105.037
Nascholing en schoolbegeleiding 242.600209.200295.020

768.625758.5001.200.948

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -187.9380-142.940

-187.9380-142.940
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Personeelsbezetting

20182019
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 13,6414,06
OP 140,16149,19
OOP 13,8421,69

167,64184,93
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W NT-ve ra ntw oord ing  2019 

De  W NT is  va n  to e p a s s in g  o p  St ich tin g  P ro te s ta n ts  C h ris te lijk P rima ir O nd e rw ijs  Gro e ne  Ha rt

He t vo o r St ich t in g  P ro te s ta n ts  C h ris te lijk P rima ir O nd e rw ijs  Gro e ne  Ha rt to e p a s s e lijke

b e z o ld ig in g s ma ximum is  in  2019  €  138 .000 .

Ge mid d e ld e  b a te n  4  co mp le xite its p un te n .

Ge mid d e ld  a a n ta l le e rlin g e n   3  co mp le xtite its p un t.

He t a a n ta l g e w o g e n  o nd e rw ijs s o o rte n  is  1  co mp le xite its p un t.

D it  to ta a l va n  8  co mp le xite its p u n te n  co rre s p o nd e e rt me t W NT Kla s s e  C .

1 . Bezoldiging topfunctionarissen

1 a. Leidin ggevende topfun ctionaris s en , gew ezen  topfun ct ionaris s en  m et dien s tbetrekkin g en  leidin ggevende 

topfun ct ionaris s en  zon der dien s tbetrekkin g vanaf de 13 e m aand van  de fu n ct ievervu llin g

Be z o ld ig ing  top function a risse n

B edragen x  € 1 H.M . de  V ink

Functiegegevens Vo o rz itte r
A anvang en einde func tievervulling in 2019 01-01 /  30-09

O m vang diens tverband (in fte) 1,0

D iens tbetrek k ing Ja

B ez oldiging

B eloning plus  belas tbare onk os tenvergoeding € 86.308

B eloningen betaalbaar op term ijn € 14.643

S ub totaal € 100.951

Ind ividue e l b e z o ld ig ingsm a x im um € 103.216

-/ - onvers c huldigd betaald bedrag € 0

T ota a l be z o ld ig ing € 100.951

Reden waarom  de overs c hrijd ing al dan niet is  toeges taan N.v. t.

Toelic ht ing op de vordering wegens  onvers c huldigde betaling N.v. t.

G e ge ve ns 2018

Functiegegevens Vo o rz itte r

A anvang en einde func tievervulling in 2018 01-01 /  31-12

O m vang diens tverband 2018 (fte) 1,0

D iens tbetrek k ing Ja

B eloning plus  belas tbare onk os tenvergoeding € 104.190

B eloningen betaalbaar op term ijn € 17.509

S ub totaal € 121.699

Individueel toepas s elijk  bez oldigings  m ax im um € 133.000

T ota a l be z o ld ig ing  2018 € 121.699
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking in de periode kalendrmaand 1 t/m 12

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang - 

einde) 17-09 / 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar
3,5

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand 87.987

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

€ 59.092

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief? Ja

Bezoldiging in de betreffende periode 40.290

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 40.290

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag € 0

Bezoldiging € 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t.

J. de Wit

Voorzitter 
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 L.F. Harthoorn

Functie Lid

Aanvang en einde functie vervulling in 2019 01-01 / 31-12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 2.938

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 13.800

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 0

Reden waarom overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde dienstvervulling in 2018 01-01 / 31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 0

Totaal bezoldiging 2018 € 0
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezodiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

G. Blaauwendraad Voorzitter

A.J.H. van Beek Lid

M. Gijsbertsen Lid

H.J. Hoogeveen Lid

E.M.C. Orie Lid

K. Westerbeek Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 4.5174.5004.517
Technische zaken 5.27916.4007.711
Meubilair 80.99780.20080.898
ICT 243.862289.900322.367
OLP en apparatuur 83.41391.80070.096
Boekverlies desinvestering 22.6340139.989

440.702482.800625.579

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 36.24419.00023.549
Lasten VVE huisvesting 167.67288.000116.047
Dotatie onderhoudsvoorziening 406.100406.100406.100
Onderhoud gebouw/installaties 172.538199.500164.127
Energie en water 172.054179.000160.701
Schoonmaakkosten 381.093367.800385.585
Heffingen 001.257
Overige huisvestingslasten 38.28226.90042.196

1.373.9831.286.3001.299.562

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 196.661210.500208.765
Accountantskosten 9.46812.9009.759
Vergaderkosten (rvt, directie, Stg Raad, SAR) 13.04524.40018.458
Contributies 21.93415.00029.025
Verzekeringen 6.3132.0006.834

247.421264.800272.840

Administratie- en beheerslasten

Overige
MR/GMR 3.1908.8002.374
Culturele vorming 27.27439.10032.261
Kosten ontvangen subsidies 80.260074.017
Kosten inz. Techniek subsidie 12.73200
Lasten ouderbijdragen 182.460232.200143.254
Overige uitgaven 40.99546.30060.781
Kosten OBM5 6504.134

346.975326.400316.821

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 587.133433.600648.190
Kopieerkosten 88.90078.90087.733

676.034512.500735.923

Totaal Overige instellingslasten 1.270.4291.103.7001.325.584
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Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

€€€

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Overige financiële baten 4001.500432

4001.500432

Financiële lasten
Overige financiële lasten 1.3641.5001.474

1.3641.5001.474

Totaal financiële baten en lasten -9640-1.042
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Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2019 2019 2018

Onderzoek jaarrekening 9.759 12.900 9.468

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 9.759 12.900 9.468
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403Deelname Consolidatie
Vorm 2019zetel activiteiten Vermogen jaar 2019 BW

31-12-2019
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Midden Holland Stichting Gouda 4NB NB Nee 0 Nee
SWV Passenderwijs Stichting Woerden 4NB NB Nee 0 Nee
SWV Profi Pendi Stichting Nieuwegein 4NB NB Nee 0 Nee
SWV Rijnstreek Stichting Alphen aan den Rijn 4NB NB Nee 0 Nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Contractuele verplichtingen:
Schoonmaakdiensten:

Voor de onderstaande scholen zijn schoonmaakcontracten afgesloten, welke jaarlijks stilzwijgend 
worden verlengd.
Verplichting per school:
Constantijnschool: € 1.708,22 (incl.BTW) per maand
Willem van Oranje: € 2.239,29 (incl.BTW) per maand
R de Jagerschool: € 1.735,16 (incl.BTW) per maand
Willem Alexander: € 1.648,48 (incl.BTW) per maand
Wilhelmina: € 2.082,81 (incl.BTW) per maand
Graaf Jan van Montfoort: € 891,26 (incl.BTW) per maand
Johan Friso: € 1.345,81 (incl.BTW) per maand
Margriet: € 927,84 en € 1.487,49 en € 2.476,91 (incl.BTW) per maand
De Nieuwe Wiel: € 2.303,78 (incl.BTW) per maand
De Fontein: € 1.401,18 (incl.BTW) per maand
Timotheus: € 1.240,32 (incl. BTW) per maand
De Brug: € 1.481,43 (incl. BTW) per maand
De Meent: € 1.015,27 (incl. BTW) per maand

Voor SPCO Groene Hart is een huurovereenkomst afgesloten met Xerox voor een periode van 36 
maanden. De kosten voor 2019 bedragen € 3.197,20 per maand inclusief BTW.

Huurovereenkomst:
Er is een huurovereenkomst aangegaan met B.Jongeneel betreffende de huur van het pand aan de 
Leidsestraatweg 147 voor € 27.972,00 per jaar met een looptijd tot 31 mei 2019. Deze 
huurovereenkomst is stilzwijgend verlengd met 1 jaar tot mei 2020. In de huurovereenkomst is een 
bankgarantie overeengekomen van € 3.262,00, deze is afgegeven door de Rabobank.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor de Stichting 
Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart te Woerden betekent dit dat de scholen 
gesloten zijn. Het onderwijs wordt 'op afstand' gegeven. Dit heeft impact op het proces van 
onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de 
financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten 
(bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald."
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B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2019 ad € -211.035 als volgt over de reserves.

2019
€

Resultaat algemene reserve -210.897

Resultaat Aanv. bek. PO 2019 256.065
Resultaat reserve Reserve OBM5 -4.134
Resultaat Reserve SPCO bureau -5.790
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) -2.301
Resultaat reserve schoolfonds 3.204
Resultaat Fonds Stichting -1.042
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B) 2.162
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -139

Resultaat Eigen vermogen -211.035
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B13 Ondertekening Jaarverslag

Vastgesteld door bestuur SPCO Groene Hart, op …. juni 2020 te Woerden. 
 
 
 
 
……………………      …………………….. 
 
 
 
 
……………………      ………………………. 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
 
…………………..      …………………………… 
 
 
 
Goedgekeurd door raad van toezicht op …… 2020. 
 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   …………………………. 
 
 
 
 
……………………………   …………………………….. 
 
 



Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart, Woerden
 

 
- 71 -

C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5


