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VOORWOORD
Dat het jaar 2020 de boeken in zal gaan als een
bijzonder jaar. COVID-19 en de daaruit
voortvloeiende pandemie zorgde voor stilstand,
maar ook voor ongekende versnellingen. Ook
binnen het onderwijs.
Voor de ABS kreeg het onderwijs vele nieuwe
dimensies: van de schoolsluiting in maart 2020
waarbij er omschakeld moest worden naar
afstandsonderwijs, het lesgeven in cohorten in
mei toen de scholen voorzichtig weer open
mochten. We moesten een groot beroep doen op
de flexibiliteit van onze medewerkers. Ze hebben
zich tot het uiterste ingespannen om het
onderwijs aan onze leerlingen door te laten gaan,
om contact te leggen en te onderhouden met
leerlingen en ouders en te zorgen voor vorm van
structuur. De impact was niet alleen hoog voor
onze medewerkers, maar zeker ook voor de
leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Met de ervaringen van die eerste
lockdownperiode gingen we in december 2020
een tweede schoolsluiting in. Er was meer
instructie, meer differentiatie en meer structuur in
de dag. Voor de jongste kinderen op onze school
tot de oudsten in groep 8: ieder kind heeft
onderwijs en een programma geboden gekregen
passend bij de leeftijdsgroep.
Ondanks een vorm van vertraging en stilstand in
de wereld, waren er op de ABS ook in 2020
nieuwe ontwikkelingen. De stichting kende een
wisseling van directeur-bestuurder rond de
zomervakantie. In november 2020 werd ook een
adjunct-directeur binnen de schoolleiding
benoemd en daarmee is de schoolleiding weer op
volledige sterkte.
Er zijn mooie stappen gemaakt in
doorontwikkeling van meer kindgericht onderwijs:
het gebruik van portfolio’s en eindgesprekken
staan in de startblokken. We voerden Parro als
communicatieplatform in, om het contact tussen

ouders en leerkracht te bevorderen. Van groot
belang in tijden dat het lastig is om elkaar fysiek
te kunnen zien. Er volgden medewerkers
opleidingen. Het spelend leren in de onderbouw
werd doorontwikkeld. De leerkrachten van groep
2 en 3 vonden elkaar om een meer vloeiende
overgang te realiseren voor de leerlingen.
En natuurlijk zijn er ook een veel dagelijkse
ontwikkelingen bij onze leerlingen. Ze lijken
vanzelfsprekend, maar zijn ons waardevol. Stapjes
vooruit die we met de leerlingen maken.
Waarmee we bijdragen aan hun ontwikkeling, aan
hun toekomst. Dat doen we met passie en plezier.
Met oog voor ieder individu.
We moesten ook een aantal ontwikkelingen
vertragen om ervoor te zorgen dat onze primaire
taak: onderwijs verzorgen aan alle kinderen op
school, niet in het geding kwam. De draad pakken
we in de komende periode weer op.
De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds beter
voelbaar, ook in Zeeland. Het baart ons zorgen.
We boekten een positief financieel resultaat. Dat
geeft ruimte en vertrouwen voor ontwikkeling. De
school staat er goed voor. We verwachten dat de
huidige coronacrisis de financiële continuïteit van
de stichting niet beïnvloedt.
Het jaar 2020 was een jaar van ongekende
uitdagingen. Met gepaste trots op alle mensen
die hun steentje hebben bijgedragen afgelopen
jaar, presenteer ik u hierbij ons bestuursverslag
2020. Hierbij zijn we dankbaar voor de inzet van
alle medewerkers, die elke dag weer het verschil
maken voor alle leerlingen op onze school.

Anneke van Os, MSc
directeur-bestuurder
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HET JAAR 2020 IN BEELD

535

24

55

leerlingen

groepen

medewerkers

3

gebouwen

De ABS is een ontmoetingsplaats waar kinderen met verschillende levensovertuigingen en achtergronden
welkom zijn. Kinderen werken samen, leren, hebben plezier. Er is ruimte voor ontmoeting binnen ons
kindcentrum.
Respect, afstemming en veiligheid zijn belangrijke waarden voor de ABS.

ONDERWIJS& KWALITEIT
ICT
Versnelling door
thuisonderwijs

HGW
Onderzoek naar
efficiency en
passende
werkwijze bij visie

KINDGERICHT
Pilot portfolio

UITSTROOM
32% VWO
11% HAVO/VWO
18% HAVO
11% MAVO/HAVO
7% MAVO
3% VMBO B/K /MAVO

GROEP 2 naar 3
Realiseren
vloeiende overgang

TUSSENRESULTATEN
Begrijpend lezen
Woordenschat
Engels

Rekenen
Spelling in bovenbouw

DUURZAAMHEID
afvalscheiding

55
dagen volledig
thuisonderwijs

27
dagen gedeeltelijk
thuisonderwijs

PERSONEEL

2,6%

verzuimpercentage

36,9
FTE

8

9x

nieuwe
collega’s

afscheid
nemen

FUNCTIEHUIS
Nieuwe
functieprofielen
voor OOP en DIR

OPLEIDINGEN
master leren en
innoveren
Hoogbegaafdheid
rekenen

WERKDRUKVERLAGING: onderwijsassistentie, leerkrachtondersteuning, vakspecialist muziek & Engels, ambulante

HUISVESTING & FACILITAIR
RENOVATIE
3 werk/
gespreksruimten
1 speelzolder

DUURZAAMHEID
Onderzoek naar
verduurzaming
gebouw

GROEN
SCHOOLPLEIN
Planvorming
aanpak schoolplein

WISSELING
Directeur-bestuurder
per 1 juli 2020
TOEZICHTHOUDERS
2 vertrekkend
toezichthouders

FINANCIËN

€2.880 2.99
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ALGEMEEN
Dit hoofdstuk beschrijft de algemene informatie over het
schoolbestuur.

1.1 ALGEMENE GEGEVENS

Stichting voor Basisonderwijs op Algemene
Grondslag te Middelburg
Bestuursnummer: 30715
Zuidsingel 17
tel. 0118 613508
E-mail: bestuur@absmiddelburg.nl
Website: www.absmiddelburg.nl

Overzicht scholen:
ABS Middelburg
BRIN-nummer: 22MP

Contactpersoon
Mevrouw J.E.M. van Os, MSc
Directeur-bestuurder
tel. 0118-613508

Juridische structuur:
Stichting
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Directie

MR

Bestuur

Toezichthoudend bestuur

Uitvoerend bestuur

Administratief

Adjunct-

Bouwcoördinator
onderbouw

Bouwcoördinator
bovenbouw

Bouwcoördinator
middenbouw

OOP

Leerkrachten
groep 1/2

Managementteam

1.2 ORGANISATIE en GOVERNANCE

OOP

Leerkrachten
groep 3,4,5

Leerkrachten
groep 6,7,8

School

toezicht. Het bestuur bestaat uit een directeur-

De school van onze Stichting voor Basisonderwijs op

bestuurder, welke uitvoerend bestuurder is. Het

Algemene Grondslag is gelegen in het centrum van

toezicht wordt gehouden door het toezichthoudend

Middelburg. Sinds de oprichting in 1988 is de school

bestuur.

doorgegroeid naar een grote basisschool, waar een

Binnen het bestuur wordt er tussen uitvoerend en

veilig pedagogisch klimaat de basis is van alle

toezichthoudend bestuur open gecommuniceerd.

ontwikkelingen. Immers, alleen in een omgeving

Ook is er open communicatie tussen het bestuur en

waar een kind zich fysiek en emotioneel veilig voelt,

de Medezeggenschapsraad. Er is sprake van een zo

zal het zich op een positieve wijze ontwikkelen.

transparant mogelijke facilitering van het toezicht.

De onderwijskwaliteit, de ondersteuning aan alle

De afspraken zijn vastgelegd in het

leerlingen, de ouderbetrokkenheid en de kwaliteit en

Bestuursreglement/Managementstatuut [pdf] van het

toewijding van het team zijn sinds de start van de

bestuur.

school de kracht.
Functiescheiding
Code Goed bestuur

Het bestuur heeft de functies van bestuur en intern

Het bestuur is lid van de PO-Raad, de

toezicht gescheiden middels een functionele

brancheorganisatie voor primair onderwijs en

scheiding in een one-tier-model.

onderschrijft de Code Goed Bestuur Primair

De Stichting heeft één uitvoerend bestuurder. Deze

Onderwijs. In de Code Goed Bestuur [pdf] in het

is tevens directeur van de school. Gedurende het

primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd

verslagjaar vond er een wijziging plaats in het

omtrent professionaliteit van bestuurders,

uitvoerend bestuur. Tot 30 juni 2020 was de heer

toezichthouders en managers in het primair

Sjoerd Sanderse directeur-bestuurder. Per 1 juli 2020

onderwijs. Het bestuur handelt volgens deze code.

is dit overgenomen door mevrouw Anneke van Os.

Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld de functionele

Zij bekleedt tot op heden deze positie.

scheiding tussen de functies van bestuur en intern
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Uitvoerend bestuur
Afgetreden en uit dienst per 30-06-2020

Toegetreden en in dienst per 01-07-2020

Naam:

de heer S. Sanderse

Naam:

mevrouw J.E.M. van Os, MSc

Functie:

directeur-bestuurder

Functie:

directeur-bestuurder

Nevenfuncties: lid dagelijks bestuur Kind op

Nevenfuncties: lid bestuur Samenwerkingsverband

1 en TCOZ, bestuurslid korfbalvereniging

Kind op 1

Swift

Intern toezichtsorgaan
Naam:

mevrouw I.M. van der Sluijs-Duker

Functie:

voorzitter van het bestuur

Nevenfuncties: -

Naam:

mevrouw prof.dr. S.M. Loyens

Functie:

lid

Nevenfuncties: Hoogleraar Onderwijsexcellentie - University College Roosevelt/Utrecht University
Universitair Hoofddocent Onderwijspsychologie - Erasmus Universiteit Rotterdam
Associate Editor van het wetenschappelijk tijdschrift Contemporary Educational
Psychology

Naam:

de heer M.J. Meeuwse

Functie:

lid

Nevenfuncties: eigenaar Ribbstyle B.V.

Naam:

de heer F. Leeman (toegetreden per 07-01-2020)

Functie:

lid

Nevenfuncties: Technisch Manager - Rijkswaterstaat

Naam:

de heer M. Schooleman (toegetreden per 01-08-2020)

Functie:

lid

Nevenfuncties: Accountmanager MKB - Rabobank (tot 01-03-2021), per 01-04-2021 lobbyist - ZLTO

Naam:

de heer C.L. Ruissen (afgetreden per 01-07-2020)

Functie:

lid

Nevenfuncties: Opleidingscoördinator van de opleidingen Bedrijfskunde en Finance & Control HZ
University of Applied Sciences
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1.3 PROFIEL
Missie en doelstelling
Kindcentrum ABS biedt kinderen van 0 tot 12 jaar
een plek waar onderwijs, opvoeding, ontwikkeling,
opvang en ontspanning samenkomen. De ABS is
een ontmoetingsplaats waar kinderen met
verschillende levensovertuigingen en
achtergronden welkom zijn. Kinderen werken
samen, leren, hebben plezier en er is ruimte voor
ontmoeting binnen ons kindcentrum. Respect,
afstemming en veiligheid zijn kenmerken voor de
ABS.
We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met
ouders essentieel is om een optimale en
doorgaande ontwikkeling te creëren en kiezen
daarom voor een persoonlijke benadering.
De ABS wil het kind helpen om talenten te
ontdekken en ontwikkelen in zowel formeel als
informeel leren. We leveren een actieve en
duurzame bijdrage aan de voorbereiding op een
toekomst in een snel veranderende en complexe
maatschappij. De ABS wil werken vanuit een sterke
verbondenheid met de samenleving en hecht aan
een transparante wijze van verantwoording aan die
samenleving: we communiceren onze doelen en
werkwijze helder en inzichtelijk. Medewerkers,
leidinggevenden, bestuur en toezichthouder
worden geacht hun werkzaamheden op een
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren.
Visie
Een kind mag zichzelf zijn, we bieden veiligheid en
ondersteuning op maat. We stimuleren kinderen
flexibel en zelfstandig te zijn. Medewerkers werken
kindgericht en stimuleren nieuwsgierigheid,
uitdaging, ontdekking en plezier, aansluitend bij de
ontwikkeling van kinderen. We geloven dat
spelend leren een goede basis biedt voor het
jonge kind.
Ons onderwijs wordt afgestemd op de
ondersteuningsbehoeften van kinderen. We willen
kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden:
dat vraagt om een sterk kindgericht en adaptief
onderwijsaanbod. De school is ook een
oefenplaats van sociale vaardigheden: kinderen
leren, met respect voor elkaar door samen te
werken en samen te spelen.
We leveren een actieve en duurzame bijdrage aan
de voorbereiding op een toekomst in een snel
veranderende maatschappij, waarin verschillende

culturen tradities naast elkaar bestaan en met
elkaar verweven zijn.
De ABS wil er aan bijdragen dat deze verschillen
gekend, gerespecteerd en gewaardeerd worden.
Onze wereld biedt veel kansen, maar vraagt ook
om burgers die zelf keuzes kunnen maken en die
bereid en in staat zijn om bij te dragen aan fysieke
en sociale leefbaarheid, democratie en een cultuur
gebaseerd op respect voor mensenrechten.
Kernactiviteiten
De kernactiviteit is het verzorgen van goed,
adaptief en toekomstgericht onderwijs voor onze
leerlingen. Daarnaast verzorgen we in
samenwerking met een kinderopvangpartner
opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Strategisch beleidsplan
Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van
recente onderwijskundige en wetenschappelijke
inzichten. Pedagogische uitgangspunten staan
centraal bij gemaakte keuzes op alle terreinen.
We richten ons op een combinatie van spelen en
leren in een (context)rijke leeromgeving. In de
onderbouw staan spelen en motoriek centraal. Het
onderwijs is een mix van verwerven van kennis en
van brede persoonlijke en maatschappelijke
vorming. Onder persoonlijkheidsontwikkeling
wordt verstaan creatief denken, zelfsturing,
motivatie, samen leren, denken over denken,
zelfinzicht en communiceren.
Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat
aangeboden. Dit bevat elementen van
gepersonaliseerd leren. Facetten als
zelfstandigheid, zelfsturing en op basis van
leerbehoeften onderwijs bieden zijn hierbij van
belang. ICT is hierbij ondersteunend.
Coöperatieve werkvormen zijn een krachtig
hulpmiddel om betrokkenheid en motivatie te
vergroten.
In onze school is het pedagogisch klimaat en het
oefenen van sociale vaardigheden van grote
waarde. We leren met en van elkaar. We werken
doelgericht aan de prestaties van kinderen, waarbij
zoals in onze kernwaarden staat, plezier een grote
rol speelt. Kinderen hebben zicht op hun eigen
ontwikkeling en zijn in staat hun eigen invloed
hierop te herkennen, te verwoorden en te
vergroten.
PricewaterhouseCoopers
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Toegankelijkheid & toelating
Gelijkheid tussen mensen, ongeacht afkomst,
geloof, levensovertuiging staat centraal. Wie dat
respecteert is welkom op de school.
Het feit dat het gebouw meerdere verdiepingen
telt en geen lift heeft, maakt de school voor
rolstoelafhankelijke minder geschikt. Indien zich dit
voordoet, zullen we proberen hiervoor een
oplossing te vinden.
1.4 DIALOOG
Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier
ouders en vier teamleden. De voorzitter heeft
maandelijks overleg met de directeur-bestuurder.

Voor of na een MR-vergadering sluit de directeurbestuurder aan om de lopende zaken te bespreken
of voor het beantwoorden van vragen. Tenminste
één, maar liever twee keer per jaar overleggen
bestuur en MR met elkaar.
De MR verzorgt jaarlijks een verslag aan het einde
van het schooljaar. De evaluatie [pdf] van het
schooljaar 2019-2020 is als bijlage bijgevoegd.
Horizontale dialoog en verbonden partijen
De ABS maakt onderdeel uit van een breder
maatschappelijk netwerk. Er wordt samengewerkt
met diverse andere partijen. Tabel 1 geeft een
overzicht van partijen waarmee regelmatig contact
is en de vorm van dialoog of samenwerking.

Tabel 1. Overzicht verbonden partijen

Organisatie / groep

Omschrijving van samenwerking

Leerlingen

Via Kinderraad wordt afstemming gezocht en informatie opgehaald over
thema’s dicht bij de belevingswereld van de kinderen.
Er vindt eens in de zes weken een vergadering plaats.
De leerlingen die zitting nemen in de Kinderraad worden gekozen door
middel van verkiezingen op de Dag van de Rechten van het Kind.

Ouders

Jaarlijks via een algemene ouderavond over beleidszaken,
wekelijks via een weekbericht / weekmail: een mix van voortgang
beleidszaken en praktische zaken (onderwijskwaliteit, veiligheid,
personele zaken, leeropbrengsten).

Medewerkers

Via de directeur-bestuurder, adjunct-directeur en bouwcoördinator die
dagelijks aanwezig/bereikbaar zijn voor lopende zaken. Formeel via MR
of personeelsbijeenkomsten.

Medezeggenschapsraad

Afstemming over beleid en de gevolgen ervan.
6x per jaar overleg tussen voorzitter MR en directeur-bestuurder.
2x per jaar overleg bestuur en voltallige MR.
Directeur-bestuurder sluit na afloop of voorafgaand aan de vergadering
aan bij het overleg van de MR om toelichting te geven of vragen te
beantwoorden.

Kinderopvangorganisatie KOW

Jaarlijks via de Kindcentrumraad, een informeel orgaan tussen onderwijs
en kinderopvang, medewerkers en ouders.
4x per jaar overleg tussen directeur-bestuurder en manager
kinderopvang.
1x per jaar overleg tussen directeur-bestuurder en bestuurder KOW
Inhoudelijke afstemming vindt plaats tussen coördinatoren, leerkrachten
en medewerkers.

Kinderopvangorganisatie KOOZIE

Tenminste 2x per jaar overleg over praktische zaken en afstemming.

Gemeente Middelburg

Tenminste 2 x per jaar via Regionaal Educatieve Agenda en regelmatig
met ambtenaar over onderwijshuisvesting.
PricewaterhouseCoopers
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Tabel 1. Overzicht verbonden partijen vervolg

Organisatie / groep

Omschrijving van samenwerking

Brede Schoolnetwerk Middelburg
Noord

Tenminste 2x per jaar overleg over VVE en naschools aanbod.

Voorgezet onderwijs

4-5 x per jaar deelname aan het BOVO-overleg. In dit overleg worden
inhoudelijke thema’s besproken tussen primair onderwijs en voortgezet
onderwijs op Walcheren.
Daarnaast vinden er gesprekken plaats tussen leerkrachten groep 8,
intern begeleiders en mentoren en intern begeleiders VO over
overdracht van leerlingen groep 8.

Samenwerkingsverband Kind op
1.

De ABS is lid van het samenwerkingsverband Kind op 1.
6x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats over het
samenwerkingsverband.
Contacten over individuele casussen vinden plaats tussen directie,
interne begeleiding en leerkrachten en medewerkers van het Loket.

CPOZ

De ABS is deelnemer van het CPOZ (Coöperatie Primair Onderwijs
Zeeland).
6x per jaar vindt er overleg plaats tussen aangesloten Zeeuwse besturen
voor primair onderwijs.
Sinds mei 2020 vindt er wekelijks overleg en afstemming plaats over
corona en de gevolgen hiervan op scholen.

TCOZ

De ABS is deelnemer aan het TCOZ, waaronder de vervangingspool valt.
4x per jaar vindt er overleg plaats tussen deelnemers.

Opleidingsschool Zuidwest

De ABS is opleidingsschool binnen de Opleidingsschool Zuidwest
6x per jaar vindt er overleg plaats in de Bestuurlijke adviesraad. De
directeur-bestuurder is hierbij aangesloten.
6x per jaar vindt er overleg plaats tussen de Schoolopleiders.
3x per jaar is er overleg met de directeuren op Walcheren en de pabo
HZ, via het directeurenoverleg.

1.5 KLACHTENBEHANDELING
Waar gewerkt wordt tussen mensen, ontstaan
misverstanden of tegengestelde belangen. We
proberen deze problemen voor te zijn. Als er toch
problemen zijn, lossen we dit zo goed mogelijk op
door met elkaar in gesprek te gaan.
De directie heeft met betrokkenen enkele
informele klachten afgehandeld. Deze klachten
betroffen de verkeerssituatie rondom de school,
specifieke informatieverstrekking aan ouders en
specifieke maatregelen rondom corona.
Het bestuur heeft in 2020 geen formele klachten
ontvangen.
We hanteren de Klachtenregeling [pdf], opgesteld
in 2014.
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NIELS HARIOT

‘Trots ben ik op de manier waarop
we samen snel schakelden van
fysiek onderwijs naar
thuisonderwijs, maar ook op de
wijze hoe we hebben geleerd van
deze situatie.’

ADJUNCT-DIRECTEUR &
LEERKRACHT GROEP 5
‘Tijdens de persconferentie op zondag 15 maart
2020 kreeg Nederland te horen dat de scholen in
het basisonderwijs die dag erna niet open zouden
gaan. Niet geheel onverwacht, want de cijfers
liepen op en vrijwel dagelijks introduceerde het
kabinet aanvullende maatregelen. Inspelend op de
situatie werd de algemene personeelsvergadering
van donderdag 12 maart volledig besteed aan de
voorbereidingen voor een eventuele
schoolsluiting. Het bleek het startschot te zijn voor
een jaar vol van grote veranderingen en continue
aanpassingen.
Vele gedachten schoten door mijn hoofd. Hoe
gaan we het thuisonderwijs verzorgen? Wat doen
we met de chromebooks? Hoe houden we contact
met kinderen en ouders? Slechts een greep uit de
vele vragen waar een antwoord op moest komen.
De eerste lock-down periode heb ik mogen
meemaken als bovenbouwcoördinator, waarbij ik
nauw samenwerkte met zowel de directie als het
onderwijsgevend personeel. Voor mijzelf vond ik
het zeer waardevol om te zien hoe er door de
directie in korte tijd een goede overleg- en
organisatiestructuur werd neergezet, zodat er
continu verbinding bleef.
Trots ben ik op de manier waarop we samen snel
schakelden van fysiek onderwijs naar
thuisonderwijs, maar ook op de wijze hoe we
hebben geleerd van deze situatie. Passend bij de
ABS zochten we naar verbeterpunten, waardoor
we de kwaliteit van het thuisonderwijs vanaf
december 2020 een extra impuls hebben kunnen
geven. 2020 voor mij persoonlijk: Hectisch,
onvoorspelbaar, maar ook ontzettend leerzaam. ‘
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02

BELEID

In dit hoofdstuk verantwoorden we de in 2020
bereikte resultaten op onze strategische
ambities.
In het verslag volgen we de hoofddomeinen
binnen ons beleid.
• Onderwijs en kwaliteit
• Personeel
• Huisvesting
• Financien
• Communicatie
• Bestuur en leiderschap
Iedere paragraaf begint met een verkorte
weergave van concrete doelen uit ons
strategisch beleidsplan 2019-2023 [pdf] .
Vervolgens beschrijven we wat we in 2020
hebben gerealiseerd.

2.1 ONDERWIJS en KWALTEIT
De kwaliteit van ons onderwijs staat centraal. In het
strategisch beleidsplan staat samengevat het
volgende over ons onderwijs beschreven:
Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van
recente onderwijskundige en wetenschappelijke
inzichten. Pedagogische uitgangspunten staan
centraal bij gemaakte keuzes op alle terreinen.
We richten ons op een combinatie van spelen en
leren in een (context)rijke leeromgeving. In de
onderbouw staan spelen en motoriek centraal. Het
onderwijs is een mix van verwerven van kennis en
van brede persoonlijke en maatschappelijke
vorming. Onder persoonlijkheidsontwikkeling
wordt verstaan creatief denken, zelfsturing,
motivatie, samen leren, denken over denken,
zelfinzicht en communiceren.
Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat
aangeboden. Dit bevat elementen van
gepersonaliseerd leren. Facetten als
zelfstandigheid, zelfsturing en op basis van
leerbehoeften onderwijs bieden zijn hierbij van
belang. ICT is hierbij ondersteunend.
Coöperatieve werkvormen zijn een
krachtig hulpmiddel om betrokkenheid en
motivatie te vergroten.
In onze school is het pedagogisch klimaat en het
oefenen van sociale vaardigheden van grote
waarde. We leren met en van elkaar. We werken
doelgericht aan de prestaties van kinderen, waarbij
zoals in onze kernwaarden staat, plezier een grote
rol speelt. Kinderen hebben zicht op hun eigen
ontwikkeling en zijn in staat hun eigen invloed
hierop te herkennen, te verwoorden en te
vergroten.
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Kwaliteitsbeleid
In 2019 is ons kwaliteitsbeleid [pdf]
geactualiseerd.
De ABS definieert kwaliteitszorg als het geheel van
samenhangend beleid, concrete doelstellingen en
goed management om de benodigde acties en
controles uit te voeren. Hiermee kan de school
systematisch de gewenst kwaliteit leveren en ook
continu verbeteren.
De directeur-bestuurder heeft direct zicht op de
onderwijskwaliteit en laat zich informeren door de
direct betrokkenen (leerkrachten, intern
begeleiders, bouwcoördinatoren en adjunctdirecteur.
Het toezichthoudend deel van het bestuur wordt
geïnformeerd middels rapportages over alle
aspecten van kwaliteitszorg.
Via jaarplannen wordt gestuurd op
onderwijskwaliteit middels doelen en evaluaties.
Via de nieuwsbrief aan ouders, via Scholen op de
kaart en aan de Inspectie van het Onderwijs
verantwoordt het bestuur zich.
Onze kwaliteitsafspraken over het primaire proces
zijn vastgelegd in een aantal borgingsdocumenten
en kwaliteitskaarten.
Een deel van deze borgingsdocumenten en
kwaliteitskaarten zijn in de tweede helft van 2020
besproken met het team. Deze besprekingen
hebben een tweeledig effect: het opfrissen van
afspraken en werkwijze en daarnaast ook een
actualisatie en evaluatie van de gemaakte
afspraken.
Kindgericht onderwijs
De laatste jaren staat meer kindgericht onderwijs
centraal in ons handelen en ontwikkeling.
We willen het onderwijs op school zo inrichten dat
het de verschillen en overeenkomsten tussen
leerlingen maximaal ondersteunt én het voor de
leerkrachten goed werkbaar is. Meer kindgericht
onderwijs is allereerst gericht op het veranderen
van de manier van kijken naar ontwikkeling en
leren.
In 2020 is er gewerkt aan de ontwikkeling van een
portfolio. In een aantal groepen zijn pilots
uitgeprobeerd, is er via focusgroepen met ouders
informatie opgehaald.

Door de coronacrisis waarin ons land kwam is de
focus deels verlegd. Het doel is daardoor nog niet
volledig behaald.
In 2021/2022 is het de bedoeling het proces
rondom de invoering van portfolio’s af te ronden.
Doorgaande ontwikkeling
In 2020 is er door de medewerkers uit groep 1/2
en groep 3 gewerkt aan een vloeiende doorgang
van groep 2 naar groep 3. Deze ontwikkeling
wordt in 2021 voortgezet.
Invoering instrument pedagogisch didactisch
handelen
In 2020 is samenwerking met een aantal andere
besturen ingezet. Er is een indicatorenlijst
opgesteld en op basis hiervan is een verkenning
uitgevoerd.
ICT
De ontwikkelingen rondom ICT zijn in een
stroomversnelling gekomen het afgelopen jaar,
door de periode van thuisonderwijs. Medewerkers
en leerlingen hebben geleerd om met diverse
platforms om te gaan.
Onderwijsresultaten
In 2020 is er door de lockdown geen Centrale
Eindtoets afgenomen. De eindopbrengsten zijn
daardoor niet inzichtelijk te maken voor de
leerlingen die in 2020 groep 8 hebben verlaten.
Het doel is om alle leerlingen de school aan het
einde van hun basisschoolperiode te verlaten met
referentiedoelen: minimaal 1F rekenen en taal in
het primair onderwijs.
Figuur 3 geeft een weergave van het gemiddelde
van de afgelopen drie jaar.

Rekenen:

1F: 86% ; waarvan: 1S/2F: 48%

Taal:

1F: 100%; waarvan 1S/2F: 67%

Lezen:

1F: 100%; waarvan 1S/2F: 91 %

Figuur 3. Referentieniveaus 2016-2019
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Tabel 2. Tussendoelen (op basis van gegevens juli 2020)

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

Wat moet beter?

Begrijpend lezen
Woordenschat
Engels
Studievaardigheden
Spelling (middenbouw)
Technisch lezen (groep 4 + 5)

Rekenen (middenbouw)
Spelling (bovenbouw)
Technisch lezen (groep 3)

Rekenen (bovenbouw)

De eindopbrengsten van het onderwijs staan
vermeld op scholenopdekaart.nl. De ABS scoort
hoger dan mag worden verwacht op basis van de
schoolgroep. Wel is er ruimte voor verbetering en
dan met name in het rekenonderwijs.
De tussendoelen laten een wisselend beeld zien,
de resultaten zijn deels vertekend door de periode
van lockdown en thuisonderwijs in maart - mei
2020.
Tabel 2 geeft een overzicht van de tussendoelen.
Centrale Eindtoets en schooladviezen
Figuur 1 geeft een overzicht van de percentages
van het vervolgonderwijs in 2020. De Centrale
Eindtoets is vanwege de lockdown komen te
vervallen, waardoor de schooladviezen zijn
omgezet in een definitief advies.

Duurzaamheid
Een van de doelen in het schoolplan is
duurzaamheid en de bijdrage aan een
verduurzaming van de schoolomgeving. In 2020 is
gestart met een verdere afvalscheiding: in de hele
school wordt nu ook plastic apart verzameld.
Hiervoor is een samenwerking met de gemeente
aangegaan. Ook lopen er onderzoeken naar
verduurzaming van het schoolgebouw. De
bedoeling is dat er ook een stimulans komt op
afvalvermindering: geen verpakkingen mee mee
naar school
Handelingsgericht werken
Een efficiënte werkwijze en administratie om
handelingsgericht werken vorm te geven is
onderwerp van gesprek geweest het afgelopen
jaar. Er wordt onderzocht op welke manier we aan
steeds meer individuele verschillen tussen kinderen
recht kunnen doen en op welke manier we onze
werkwijze inrichten, maar ook administratief
vastleggen. In 2021 worden hier verdere stappen
in gezet en een nieuwe werkwijze
geïmplementeerd.
Internationalisering
Er is geen beleid voor internationalisering en ook
geen intentie daartoe.
Inspectie van het Onderwijs
Er is in 2020 geen inspectiebezoek geweest. Het
laatste bezoek is in 2019 geweest.
Visitatie
Er vond tijdens het verslagjaar geen bestuurlijke
visitatie plaats.
In de doelen is opgenomen dat bestuurlijke
visitatie een van de doelen is voor de periode van
het strategisch beleidsplan.
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maart

april

16 maart t/m 10
mei
Schoolsluiting en
afstandsonderwijs

mei

juni

juli

augustus

september

11 mei t/m 7 8 juni - 16 december
juni
volledige opening
50% van de
week naar
school

Passend onderwijs
De ABS is aangesloten bij het
Samenwerkingsverband Kind op 1. Er is een goede
samenwerking met ambulant begeleiders en
ondersteuners vanuit het samenwerkingsverband
voor kinderen die een extra ondersteuningsvraag
hebben binnen de school.
Corona
Vanaf 16 maart 2020 ging de school voor langere
periode dicht vanwege een lockdown door
COVID-19. In die periode wist de school binnen
enkele dagen om te schakelen naar thuisonderwijs.
Een onwerkelijke situatie, waarbij het team op zoek
moest naar manieren om thuisonderwijs vorm te
geven. Dat was voor iedereen wennen: voor de
kinderen, de ouders en medewerkers.

oktober

november

december
16 december t/m
8 februari ’21
Schoolsluiting

Er is in de lockdownperiode een groot beroep
gedaan op de flexibiliteit en creativiteit van
medewerkers, van kinderen en hun ouders. Het
heeft ook de waarde die school heeft als
leeromgeving en ontmoetingsplek bewezen.
Vriendjes werden gemist, leerkrachten en
leerlingen misten de dynamiek van de klas, van de
omgang en het samen leren.
De periode van thuisonderwijs is geëvalueerd met
betrokkenen. Deze evaluatie is gebruikt om de
tweede thuisonderwijsperiode van december
2020-februari 2021 vorm te geven. Belangrijke
wijzigingen waren het aanbrengen van meer
differentiatie, langere online instructiemomenten
passend bij de leeftijd van de betreffende
groepen.

Er werd vooral ingestoken op basisvaardigheden,
het onderhouden van contacten met kinderen en
ouders. We zochten naar een afwisseling tussen
digitale momenten, zelfstandig werken en
onderling contact.
Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en ouders
met vitale beroepen werd op school noodopvang
verzorgd.
Na de lockdownperiode zijn we de eerste periode
omgeschakeld naar huiswerk en onderwijs aan
cohorten op school. Vanaf juni mochten alle
kinderen weer naar school.
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JACQUELINE WONDERGEM
LEERKRACHT GROEP 3

‘Vanuit het project meer kindgericht
onderwijs heb ik gekeken welke
mogelijkheden er waren om kinderen meer
te betrekken bij hun leerproces en hun
inzicht in hun ontwikkeling te vergroten.
Met een aantal collega’s hebben we een
opzet van een portfolio ontworpen met
input van het team. Ik ben op drie
momenten met leerlingen uit verschillende
bouwen in gesprek gegaan. Voorafgaand
aan het inzetten van het portfolio,
tussentijds en achteraf. De leerlingen gaven
aan zich meer betrokken te voelen bij de
gestelde doelen en meer bewust bezig te
zijn met door hen gestelde doelen.
Het bijbehorende kindgesprek bij het
portfolio was een waardevolle toevoeging.
Het portfolio moet verder worden
uitgewerkt en worden omgevormd tot een
werkbaar document/portfolio zowel voor
kinderen als voor collega’s.‘

‘Ik kan gewoon echt zien wat ik nog moet doen en wat ik
al heb behaald.’’citaat van één van de leerlingen tijdens een interview
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2.2 PERSONEEL en PROFESSIONALISERING
De ABS kan haar ambities alleen waarmaken door
de inzet, betrokkenheid, passie en collegialiteit van
deskundige medewerkers. De organisatie wil hen
aan zich binden door perspectief, persoonlijke
groei en goede arbeidsomstandigheden
te bieden. Het bestuur investeert in de
bekwaamheid en betrokkenheid van de
medewerkers.
De organisatie wil nieuwe medewerkers werven
door hen goede perspectieven te bieden.
De organisatie wil een interessante werkplek zijn
voor stagiair(e)s, door te investeren in begeleiding.
Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om ons
onderwijs vorm te geven op school. Ze hebben
zekerheid en stabiliteit nodig om elke dag
optimaal te kunnen presteren. We zetten ons
daarom in om:
• De tevredenheid hoog te houden:
medewerkers ervaren het werken op de ABS
als prettig en voelen zich betrokken en hebben
invloed op hun eigen werk en ervaren hun
collega’s als stimulerend en aangenaam.
• Werkplekleren en actief bezig zijn met
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.
• Het ziekteverzuim jaarlijks onder de 4,5% te
houden
Nieuwe medewerkers
Medewerkers die nieuw in dienst komen van de
ABS worden begeleid door een ervaren collega
die op regelmatige basis gesprekken voert en
coaching biedt. Op deze wijze maken nieuwe
medewerkers kennis met de stichting, krijgen
informatie over de organisatie in het algemeen en
de organisatie van het onderwijs. Ook is er een
startpakket samengesteld, waarin alle belangrijke
informatie staat opgenomen. Deze activiteiten
dragen bij aan het waarborgen van de
kwaliteitsstandaard die we met elkaar naleven.
Daarnaast draagt het bij aan het binden van onze
medewerkers, een belangrijk instrument om
voortijdige uitstroom tegen te gaan.
Scholings- en ontwikkelingsaanbod
Er vindt op twee verschillende niveaus scholing
plaats: centraal/collectief en individueel. Het gaat
hierbij om formele en informele scholing, interne
en externe trainingen, studiedagen en volledige
studies. De scholing is gerelateerd aan de doelen
die in het schoolplan en jaarplan gesteld worden

en dragen waar mogelijk bij aan
schoolontwikkeling. Tijdens ontwikkelgesprekken
en functioneringsgesprekken worden
mogelijkheden en de voortgang van scholing
besproken.
In 2020 heeft een medewerker een master Leren
en Innoveren behaald, is een medewerker gestart
met een masteropleiding en zijn een aantal
specifieke scholingstrajecten op het gebied van
rekenonderwijs en hoogbegaafdheid afgerond.
Functiebeschrijvingen
De functies van het leerkrachtondersteunend
personeel en directie zijn opnieuw opgesteld en
gewaardeerd met behulp van FUWA-SYS. De
functiebeschrijvingen zijn meer passend bij de
huidige werksituatie en nieuw vastgestelde CAO.
De nieuwe functies zijn per 1 augustus 2020
ingevoerd.
Schoolleidersregister
De directeur-bestuurder is geregistreerd in het
schoolleidersregister. Binnen de gesprekkencyclus
die het toezichthoudend bestuur met de directeurbestuurder houdt is er plaats om te spreken over
de invulling van de herregistratie.
Ziekteverzuim
In tabel 3 worden de gegevens rondom het
ziekteverzuim weergegeven: de
ziekmeldingsfrequentie (het gemiddelde aantal
ziekmeldingen per medewerker per jaar).
Daarnaast is het gemiddelde verzuimpercentage
en de gemiddelde verzuimduur in dagen
opgenomen.De hieronder genoemde
ziekteverzuimcijfers zijn inclusief langdurig (nietwerkgerelateerd) verzuim.
Tabel 3. Ziekteverzuim

2019

2020

1,4

1,01

Verzuimpercentage

2,47%

2,62%

Gemiddelde verzuimduur
(in dagen)

10,82

9,80

Ziekmeldingsfrequentie

De ziekteverzuimcijfers en de verhalen erachter
ondersteunen het beeld van een gezond team en
gezonde omstandigheden.
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Het verzuimpercentage ligt ver onder het landelijk
gemiddelde voor het primair onderwijs.
Het verzuimpercentage en de ontwikkeling hiervan
wordt in de managementrapportages met het
toezichthoudend bestuur besproken.
Personele bezetting
De gemiddelde personele bezetting in 2020 was:
Tabel 4. Personele bezetting 2020, peildatum 31-12-2020

Functie

1-1-‘20

31-12‘20

Onderwijspersoneel (OP)

30,9

30,9

Onderwijsondersteunend
personeel (OOP)

4,75

4,58

Totaal

1,7

1,45

37,35

36,93

Uit tabel 4 blijkt dat het aantal fte in 2020 iets is
afgenomen. Dit is overeenkomstig het
bestuursformatieplan. Er zijn 55 medewerkers in
dienst.
Tabel 5. Verdeling naar leeftijd, peildatum 31-12-2020-1

Aantal

<25

%

1

FTE

1,9%

0,73

2%

14 26,9%

9,9 26,8%

35-44

19 36,5%

12,6 34,1%

45-54

14 26,9%

10,6 28,7%

55-59

2

3,8%

1,8

4,9%

60-+

2

3,8%

1,3

3,5%

Totaal

52

100%

36,93

100%

Uit het overzicht in tabel 5 blijkt dat 65,4% van de
medewerkers jonger is dan 45 jaar. 3,8 % van de
medewerkers is 60 jaar en ouder.
Tabel 6. Verdeling man-vrouw

Man

1-120

6

wtf

%

5,8 15,5%

31-1
2

5

wtf

4,6

%

12,4%

Vrouw

48 31,6 84,5%

48 32,4

87,6%

Totaal

54 37,4 100%

53

100%

37

Functie

Aantal

Nieuw in dienst

8

Uit dienst op eigen verzoek

6

Afloop contract (niet verlengd)

2

Gepensioneerd

1

Uitkeringen na ontslag
Er zijn in 2020 geen kosten voor uitkeringen na
ontslag in het verslagjaar.

%

25-34

Functie

Personeelsverloop
In 2020 hebben we afscheid moeten nemen van
een aantal medewerkers die een functie elders
aanvaard hebben. Deze medewerkers zijn vanuit
een doorgemaakte ontwikkeling doorgestroomd
naar andere functies (directiefunctie, speciaal
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs).
We hebben een aantal bevlogen nieuwe
medewerkers in het team mogen verwelkomen.
Tabel 7. Overzicht medewerkers in en uit dienst 2020

Directie

Leeftijdscategorie

Het percentage vrouwen is gelijk gebleven, alleen
is de werktijdfactor in percentage toegenomen.
Het aantal mannen is iets verminderd door het
vertrek van twee mannelijke medewerkers.

Werkverdelingsplan
In de CAO staan voorwaarden om medewerkers
meer zeggenschap te geven over het invullen van
hun taken. Hierbij gaat het om afspraken die op
team- als individueel niveau gelden.
Met het team is er dialoog geweest, waarbij het
vorige werkverdelingsplan is geëvalueerd in
diverse geledingen. De uitkomsten van deze
evaluatie zijn meegenomen in het nieuwe plan.
Het werkverdelingsplan is opgesteld in
samenspraak met de medewerkers en heeft
instemming verkregen van de MR.
Werkdrukmiddelen
De ABS heeft in het schooljaar 2019-2020 een
bedrag van €225 per leerling ontvangen. Met de
drie bouwen in de school is het gesprek
aangegeven over de knelpunten die medewerkers
ervaren en welke maatregelen genomen kunnen
worden om de werkdruk te verminderen. Op basis
van deze gesprekken hebben de
bouwcoordinatoren een plan opgesteld en deze
afgestemd binnen het managementteam.
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Deze plannen en de verantwoording van de wijze
waarop het team betrokken is geweest zijn
voorgelegd aan de MR. De MR heeft ingestemd
met de werkdrukgelden.
De werkdrukgelden zijn in 2020 ingezet voor:
• Inzet onderwijsassistentie in de groepen 1, 2
en 3;
• Inzet leerkrachtondersteuning voor de groepen
4 t/m 8;
• Vakspecialist muziek voor de middenbouw;
• Vakspecialist Engels voor de bovenbouw;
• Zes uitgeroosterde dagen van de
groepsleerkrachten op jaarbasis om te werken
aan administratieve en lesvoorbereidende
activiteiten.
Daarnaast zijn er activiteiten ondernomen om de
werkdruk te verminderen door de inzet bij
werkgroepen efficiënter in te delen en te
beperken. De medewerkers is bij uitgeroosterde
dagen de mogelijkheid te geven thuis te werken.
Ook is er kantoor/werkruimte gerealiseerd op de
zolderverdieping van het gebouw Molenwater.
Het aantal ontwikkelthema’s is teruggebracht en er
is meer focus aangebracht in de ambities in het
jaarplan.
Er is binnen de school, zowel bij leerkrachten als
bij directie en bestuur grote tevredenheid over de
effecten van de werkdrukmiddelen.
Strategisch personeelsbeleid
De personele inzet wordt afgestemd op de
onderwijskundige visie door jaarlijks tijdens het
opstellen van het bestuursformatieplan de doelen
te koppelen aan personele inzet. Zo wordt bepaald
op welke beleidsterreinen extra formatie wordt
ingezet en aan welke doelen via werkgroepen
wordt gewerkt. Zowel formeel als informeel is er
een dialoog met leraren (en andere medewerkers)
over het strategisch personeelsbeleid. Het formele
overleg gebeurt via MR, MT, bouw- en
teamoverleggen.
Evaluatie vindt jaarlijks plaats, door resultaten te
meten en processen te evalueren. Op basis
daarvan worden de plannen voor het jaar erna
bijgesteld.

Beperking lerarentekort
Het lerarentekort is een serieus punt van aandacht
in de huidige tijd. Er is sprake van krapte op de
arbeidsmarkt en deze begint ook in Zeeland
voelbaar te worden.
Het lerarentekort is een breder maatschappelijk
probleem. Daarom zijn wij aangesloten met een
samenwerking met andere Zeeuwse
schoolbesturen.
Er is gezamenlijk subsidie verworven in het kader
van regionale aanpak lerarentekort (RAP). Het team
RAP is in uitvoering en er worden concrete acties
uitgevoerd om de beroep van leerkracht te
promoten en mensen te werven die in Zeeland als
leerkracht aan de slag willen. Deze subsidie is
verstrekt in 2021 en wordt naar rato ingezet bij de
Zeeuwse besturen. De subsidie is niet rechtstreeks
door de ABS verworven, een ander schoolbestuur
is penvoerder.
Corona
De coronaperiode heeft een groot beroep gedaan
op de veerkracht en het vernieuwingsvermogen
van de medewerkers. Er heeft op de leerkrachten,
OOP en schoolleiding een grote druk gelegen om
het onderwijs op afstand en bij de heropening
kwalitatief goed te laten verlopen.
Mede dankzij een aantal organisatorische zaken
bleef er verbinding tussen team, tussen
leerkrachten van verschillende bouwen en interne
begeleiding en directie. De bouwcoordinatoren en
vertegenwoordigers van iedere jaargroep hebben
hier een belangrijke rol in gespeeld.
Het welbevinden en de gezondheid van alle
medewerkers zijn altijd onderwerp van gesprek en
bij de inrichting van maatregelen geweest.
De kracht van het team van de ABS: samenwerken
is van grote waarde gebleken tijdens het
afgelopen jaar.
Het effect van COVID-19 op de financiële positie is
klein geweest. Er zijn extra kosten gemaakt voor
vervanging van medewerkers die in quarantaine
moesten of ziek waren. Daarnaast zijn er extra
uitgaven geweest voor schoonmaak en
bijbehorende middelen, portokosten gedurende
de lockdown en kopieerkosten voor extra
werkboekjes gedurende de schoolsluiting.
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‘Ik heb gehoord en gezien dat de leerkrachten van de
middenbouw vooruitstrevend en gericht op ontwikkeling
zijn’

TAMARA VLIEGENTHART
GROEPSLEERKRACHT GROEP 3 &
BOUWCOORDINATOR MIDDENBOUW

‘Mijn naam is Tamara Vliegenthart en in augustus
2020 heb ik de overstap gemaakt naar de ABS. Als
bouwcoördinator van de middenbouw heb ik een
vliegende start kunnen maken met coördinerende
en leidinggevende taken binnen het team van de
middenbouw.
Naast het stimuleren, volgen & signaleren binnen
de gang van zaken van de 9 groepen van de
middenbouw, ben ik voor de leerkrachten
aanspreekpunt en de connectie tussen hen en het
managementteam van de ABS.
Gedurende de afgelopen maanden, vond ik het
voeren van ontwikkelgesprekken met de
leerkrachten waardevol. Mooie momenten, waarin
wij elkaar (nog) beter leerden kennen en waarin ik
heb gehoord en gezien dat de leerkrachten van de
middenbouw vooruitstrevend en gericht op
ontwikkeling zijn; ontwikkelen van zichzelf & van de
leerlingen.
Het gemeenschappelijke doel is, dat wij samen
goed onderwijs geven aan de leerlingen van de
ABS. Ik ben trots dat ik als bouwcoördinator, via een
sturende en begeleidende rol, hieraan mijn steentje
bij kan dragen. ‘
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2.3 HUISVESTING en FACILITAIRE ZAKEN
Een gezonde, veilige, schone en prettige speel-,
werk- en leerplek voor kind en medewerker is
en blijft voorwaardelijk voor het
kunnen voldoen aan onze ambities. Daar horen
voldoende en gevarieerde
buitenspeelmogelijkheden ook bij.
We stellen onszelf als doel dat:
• In alle groepslokalen kan zonder te grote
geluidshinder van buiten worden gewerkt;
• Medewerkers zijn tevreden over de
arbeidsomstandigheden (via
tevredenheidsmetingen en scan door Arbo);
• Er voldoende werk- en spreekruimtes zijn
voor ambulante medewerkers;
• De kinderen de buitenspeelruimtes
waarderen;
• Het grote speelplein is vergroend en
aantrekkelijker is;
• Gemeente en ABS maatregelen hebben
getroffen het energiegebruik tenminste 10%
terug te dringen;

De buitenspeelruimte rondom de school staat
onder druk. Er wordt nu gebruik gemaakt van het
speelterrein in de bouwput. Met de toekomstige
bouwplannen, zal het terrein niet meer als
speelplaats gebruikt kunnen worden. We
oriënteren ons op mogelijkheden in de buurt van
de school.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Vanuit de wens bij te dragen aan een meer
duurzame samenleving heeft het bestuur
geïnvesteerd in een onderzoek ons gebouw te
‘vergroenen’. Hiervoor wordt samengewerkt met
de Zeeuwse Milieufederatie. Dit proces is einde
2020 afgerond en heeft een aantal
aandachtspunten en mogelijke interventies
opgeleverd om toe te passen. Deze uitkomsten
worden meegenomen in het bepalen van de
strategie voor huisvesting op lange termijn.

Lesruimte
In 2019 heeft er renovatie van een aantal lokalen
Molenwater plaatsgevonden. Hierdoor is de
geluidsoverlast beperkt. Isolatie, ruimte en
energieverbruik blijven punten van aandacht in dit
gebouw en zijn nog niet gerealiseerd.
Werk- en spreekruimte
In het verslagjaar is de zolderverdieping van het
Molenwatergebouw gerenoveerd door de
gemeente Middelburg. Hier zijn een drietal
gespreks-/ werkruimtes gerealiseerd en een speelwerklokaal voor de middenbouw. Met de komst
van deze ruimtes is de druk, die ruimtegebrek
soms opleverde, verminderd.
Buitenspeelruimte
Met de Kinderraad is gesproken over het
schoolplein en de renovatie hiervan. De kinderen
hebben ideeën en wensen aangedragen om het
speelplein aantrekkelijker te maken. Ook onder
medewerkers zijn de wensen en ideeën
geïnventariseerd. Op basis hiervan zijn de eerste
schetsen voor plannen gemaakt. De realisatie en
afronding staat voor het jaar 2021 op de planning.
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

21

2.4 FINANCIEEL BELEID
Een gezonde financiële huishouding biedt
kansen om modern en eigentijds onderwijs te
bieden, om investeringen te kunnen doen,
scholing te betalen en om tegenvallers te
kunnen opvangen. We streven ernaar om zoveel
mogelijk middelen
direct ten goede te laten komen aan het
primaire proces.
We hebben hiervoor onszelf de volgende doelen
gesteld:
•

•
•
•

•

•

Efficiënte besteding van middelen:
contracten met leveranciers en
dienstverleners worden tenminste
tweejaarlijks heroverwogen;
Efficiënte inzet van teamleden;
Ambitieuze financiële streefwaarden welke
we behalen;
Ouders zien en kennen de meerwaarde van
de besteding van hun vrijwillige
ouderbijdrage waardoor we tenminste 95%
ontvangen;
De vermogenspositie, liquiditeit en
rentabiliteit valt binnen de door het bestuur
opgestelde boven- en ondergrenzen;
Onderwijsinspectie en accountant spreken
zich positief uit over financiële positie van
de school en over rechtmatigheid en
doelmatigheid.

Inzet personeel
Er is relatief weinig overhead. Ook het
onderwijsondersteunend personeel zonder les- of
behandeltaken zijn veel bij het primaire proces
betrokken.
Financiële streefwaarden
Tabel 8 geeft een overzicht van de financiële
streefwaarden en cijfers. Dit betreffen de eigen
streefwaarden van het bestuur en verschillen dus
van de kengetallen genoemd in tabel 11 verderop
in dit verslag.
De school wil haar middelen zoveel mogelijk
aanwenden voor het primaire proces. Daar past
een bescheiden rentabiliteit bij.

Treasury
Treasury heeft bij de ABS primair als doel het
beheren van financiële risico’s en secundair het
reduceren van financieringskosten. Het
treasurybeleid staat vastgelegd in ons
Treasurystatuut [pdf].
De primaire doelstelling van de ABS is het
werkzaam zijn op het gebied van het primair
onderwijs, een en ander vastgelegd in de statuten
van de stichting. Als gevolg hiervan is het
financieren en beleggen ondergeschikt en dienend
aan de primaire doelstelling.
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij
de ABS is dat deze de financiële continuïteit van
de organisatie waarborgt. Dit wordt in de
volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:
•
Liquiditeit op korte en lange termijn
• Lage financieringskosten
• Beleggingen zijn risicomijdend. Onder
beleggingen wordt ook verstaan het voor een
langere tijd ‘vast’ zetten van liquide middelen.
Het bestuur belegt niet in aandelen of
obligaties.
• Kosteneffectief betalingsverkeer
• Inzet rente-instrumenten
De ABS bankiert uitsluitend bij de Rabobank. Er
zijn geen andere lopende rekeningen bij andere
banken. Van de beschikbare liquide middelen
wordt een saldo op de rekening – courant
aangehouden om aan de kortlopende
verplichtingen te kunnen voldoen. Van de
resterende financiële middelen wordt een deel op
een internetspaarrekening aangehouden, waarover
op korte termijn kan worden beschikt.
Er hebben in 2020 geen beleggingen
plaatsgevonden.
Er zijn geen wijzigingen zijn ten opzichte van
voorgaand jaar.
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Allocatie middelen en
onderwijsachterstandenmiddelen
De allocatie van middelen is niet van toepassing
omdat onze stichting een eenpitter is. Het bestuur
ontvangt geen onderwijsachterstandenmiddelen.
Coronacrisis
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed
gehad op het maatschappelijke leven. Ook op de
ABS is de invloed van corona heel groot geweest
en is dat nog steeds.
Er is op diverse vlakken invloed geweest op het
bestuur. Schoolontwikkeling is vertraagd, er zijn
keuzes gemaakt welke zaken wel of geen
doorgang konden vinden in 2020. Voorbeelden
hiervan zijn het uitstellen van studiedagen voor het
team, professionaliseringsmogelijkheden van
individuele medewerkers etc.
Er zijn extra kosten gemaakt voor schoonmaak,
schoonmaakmiddelen, telefonie en post. Maar ook
voor (kortdurende) vervangingen van personeel die
door quarantaine of ziekte thuis moesten blijven.
Ook zijn er minder investeringen gedaan dan
gepland.
De coronacrisis heeft weinig invloed gehad op de
meerjarenbegroting vanaf 2021.
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2.5 RISICO’S en RISICOBEHEERSING

De inzet van personeel voor korte termijn voor
vervangingen en het daarbij niet kunnen aangaan
van verplichtingen is een belangrijk risico. Hierop
wordt door het bestuur geanticipeerd door deel te
nemen aan het Transfercentrum Zeeland (TCOZ).
Dit centrum zorgt dat er de beschikking is over
korttijdelijk personeel, zonder het risico van het
aangaan van verplichtingen.

Intern risicobeheersingssysteem
Het toezichthoudende deel van het bestuur houdt
toezicht middels de planning- en controlcyclus. Zij
ontvangt per kwartaal een financiële rapportage
waarbij de financiële risico’s in beeld worden
gebracht. De bestuurder verzorgt een toelichting
en doet voorstellen. De kwartaalrapportage en met
name de afwijkingen worden besproken en
eventuele te ondernemen acties worden
vastgelegd. Er wordt jaarlijks een
meerjarenbegroting opgesteld, evenals een
meerjaren-/bestuursformatieplan en een
meerjareninvesteringsplan. Middels deze
documenten wordt de uitputting bewaakt.

Er bestaat een risico op een tekort aan
(vervangend) personeel. Het bestuur heeft
besloten niet-declarabele vervangingen niet meer
door externen te laten vervangen. Er wordt extra
formatie aangesteld, welke flexibel wordt ingezet.
Het bestuur is financieel meer verantwoordelijk
voor het terugdringen van ziekteverzuim. We zijn
eigen risicodrager, waarbij we een herverzekering
hebben na zes weken.
Het bestuur wil een goede werkgever zijn. Het
bestuur moedigt initiatieven aan die er toe
bijdragen dat de oorzaak (werkdruk) van een groot
deel van het ziekteverzuim wordt aangepakt.
Daarnaast krijgt de directie ruimte om goed
casemanagement te voeren en om ondersteuning
in te huren.

Het bestuur hanteert een stelsel waarin risico’s zijn
benoemd en waar kwantitatieve normen worden
gehanteerd. Het bestuur hanteert het POinstrument voor risicomanagement. Hiermee
worden financiële ontwikkelingen en risico’s in
beeld gebracht. Tweejaarlijks vindt evaluatie en
bijstelling plaats.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen
de organisatie zijn vastgelegd. Er is binnen de
school een deugdelijk systeem van toezicht op de
administratie. De financiële administratie en de
personeels- en salarisadministratie zijn uitbesteed
aan een administratiekantoor. Op elk moment van
de dag kan de meest recente financiële situatie in
de verschillende digitale administratie- en
beheersingsmedia worden geraadpleegd en
beoordeeld.

Een risico ligt bij het langdurig verzuim van
medewerkers ten gevolge van COVID-19. De
nasleep van een doorgemaakte ziekte kan
langdurig zijn. Dit heeft een risico tot langdurige
uitval van medewerkers.
Een risico ligt in de toename van benodigde
investeringen in leermiddelen en huisvesting. Er is
een meerjareninvesteringsplan opgesteld waarin
prioriteiten zijn aangegeven.

De belangrijke risico’s en onzekerheden
Tabel 8. Eigen Financiële streefwaarden bestuur

Onderdeel

Streefwaarde

2019

2020

Solvabiliteit

> 0,3

0,8

0,79

Liquiditeit

> 2,0

3,01

3,04

Rentabiliteit (laatste 3 jaar)

0-5

0,03

0,00
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‘De focus heeft dit schooljaar vooral
gelegen op behouden van wat we
als onderbouwteam al goed doen.’

ERIK VELINGA
LEERKRACHT GROEP 1/2 &
ONDERBOUWCOORDINATOR

‘Het onderbouwteam is in het schooljaar
2020-2021 (en in het voorgaande
schooljaar) veranderd wat betreft
formatie. Niet alle collega’s in het team
hebben de start van het traject spelend
leren en alle bijkomende ontwikkeling
vanaf de start meegemaakt. Nieuwe
collega’s zijn zo goed als kon
meegenomen in deze ontwikkeling en
hebben deze zoveel mogelijk eigen
gemaakt. Hier is de visie van de
onderbouw met betrekking tot het
spelend leren in meegenomen. Het
afgelopen schooljaar zijn echter geen
nieuwe vervolgstappen ondernomen in
het spelend leren traject. Dit komt voort
uit een combinatie van de nieuwe
teamsamenstelling en de invloeden door
corona waardoor de focus, onder andere,
op het onderwijs in corona tijd heeft
gelegen. Gedurende het schooljaar
hebben we gemerkt dat verdere
implementatie en doorontwikkeling van
spelend leren niet passend is bij de
periode waarin corona invloeden centraal
hebben gestaan. De focus heeft dit
schooljaar daarom vooral gelegen op
behouden van wat we als
onderbouwteam al goed doen.
Het schooljaar 2021-2022 hopen we te
gebruiken om spelend leren verder te
ontwikkelen en nog meer deel uit te
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de onderbouw.’

03

FINANCIEN

3.1 FINANCIËLE POSITIE OP BALANSDATUM
Onderstaand treft u de balans aan per 31
december 2020 in vergelijking met 31 december
2019. Zie hiervoor tabel 9. Hieronder volgt een
korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in
de balans.
Toelichting op de activa zijde van de balans:
Materiële vaste activa
In 2020 is ca. 10k geïnvesteerd in kunstgras en ca.
1k in zonwering. Daarnaast is geïnvesteerd in ICT
middelen (ca. 17k) en in leermethodes (ca 6k).
Doordat de investeringen lager zijn dan de
afschrijvingen, neemt de waarde van de materiële
vaste activa af.
Vorderingen
De vorderingen nemen af door met name lagere
nog te ontvangen posten (in 2019 loonkosten
inzake afrekening TEC).
Liquide middelen
De liquide middelen zijn in 2020 met € 203.000
toegenomen. De belangrijkste oorzaak van deze
toename is gelegen in de veranderingen in het
werkkapitaal, de toename van de voorzieningen en
de afschrijvingen welke hoger zijn dan de
investeringen. Voor de mutatie in de liquide
middelen verwijzen wij u naar het
kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening.
Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Eigen vermogen
Het resultaat over 2020 is toegevoegd aan het
eigen vermogen.
Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit personele
voorzieningen (jubilea, duurzame inzetbaarheid en
langdurig zieken) en een voorziening voor groot
onderhoud.
Aan de personele voorzieningen zijn geen
onttrekkingen geweest, wel een dotatie aan de
voorziening duurzame inzetbaarheid en langdurig

zieken en een vrijval op de voorziening
jubilea. Aan de voorziening onderhoud is een
bedrag van € 35.000 gedoteerd en is er € 7.575
onttrokken aan de voorziening.
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn afgenomen door
een vrijval van de egalisatie.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van
2019 licht gestegen, hierin zitten geen
bijzonderheden.
Analyse resultaat
De begroting van 2020 liet een positief resultaat
zien van € 27.623. Uiteindelijk resulteert een
positief resultaat in boekjaar 2020 van € 2.880: een
verschil van € 24.743 met de begroting. Het
positief resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg
€ 99.792.
Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en
realisatie 2020 versus begroting 2020
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor
het kalenderjaar 2020 opgenomen in tabel 10. De
gerealiseerde staat van baten en lasten zijn
vergeleken met de begrote baten en lasten voor
het kalenderjaar 2020 en de gerealiseerde baten
en lasten voor het kalenderjaar 2019.
Toelichting op de staat van baten en lasten:
Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met
€ 96.912. De belangrijkste oorzaken van deze
daling zijn:
Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2019
toegenomen met ruim € 152.000. De voornaamste
reden is dat het ministerie de tarieven heeft
verhoogd van met name de personele bekostiging
en van personeels- en arbeidsmarktbeleid.
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Overige overheidsbijdragen
In 2020 is een vergoeding van de gemeente
Middelburg ontvangen voor schoolbegeleiding.
Overige baten
De overige baten zijn afgenomen door met name
lagere vergoedingen detachtering personeel en
een in 2019 ontvangen vergoeding Archipel - TEC
over 2016/2017.
Personele lasten
De loonkosten nemen met € 255.000 toe. Dit komt
met name door de indexering van de salarissen en
een nieuwe functiebezoldiging voor
onderwijsondersteunend personeel en
directiefuncties.
Daarnaast zijn de loonkosten in februari
ca. € 103.000 hoger door eenmalige uitkeringen,
waarvan de vergoeding al in november 2019
ontvangen is.
Afschrijvingen
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten nemen af door met name
een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud.
Overige lasten
Door de Covid-19 pandemie zijn op een aantal
onderdelen de kosten lager dan in 2019. Dit
betreft met name culturele vorming, werkweken,
buitenschoolse activiteiten en tussen- en
naschoolse opvang.

Totaal resultaat
Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt af van het
begrote resultaat over 2020. De belangrijkste
oorzaken van deze afwijking zijn:
Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen zijn ten opzichte van de
begroting hoger door een bijstelling van de
tarieven. De middelen vanuit het
Samenwerkingsverband zijn ook hoger dan
begroot, dit komt met name door de
arrangementen.
Overige overheidsbijdragen
De vrijval egalisatie en de vergoeding van de
gemeente Middelburg inzake schoolbegeleiding
zijn niet begroot.
Overige baten
De overige baten zijn lager dan begroot door met
name lagere opbrengsten detachering personeel
en een te hoge begroting voor overige baten.
Personele lasten
De personele lasten zijn hoger dan begroot. Dit
wordt grotendeels gecompenseerd door hogere
baten OCenW. De premies voor sociale lasten en
pensioenpremies zijn ca. 40 k hoger.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat
minder is geïnvesteerd dan voorzien.

Tabel 9. Balans

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Materiële vaste
activa

628.461

680.700

Eigen vermogen

911.027

908.147

Vorderingen

180.622

260.946

Voorzieningen

407.066

380.279

Liquide middelen

869.127

665.686

Langlopende schulden

8.816

10.598

Kortlopende schulden

351.301

308.308

1.678.210

1.607.332

Totaal activa

1.678.210

1.607.332

Totaal passiva
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Tabel 10. Staat van baten en lasten

Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil

Realisatie 2019

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCW

3.052.050

2.876.120

175.930

2.900.029

152.021

14.078

-

14.078

1.869

12.209

255.463

324.000

-68.537

338.468

-83.005

Totaal baten

3.321.591

3.200.120

121.471

3.240.366

81.225

Personele lasten

2.835.714

2.663.610

172.104

2.602.317

233.397

84.324

89.787

-5.463

76.431

7.893

Huisvestingslasten

177.369

201.500

-24.131

213.235

-35.866

Overige lasten

221.304

217.600

3.704

248.601

-27.297

3.318.711

3.172.497

146.214

3.140.584

178.127

2.880

27.623

-24.743

99.782

-96.902

Overige
overheidsbijdragen
Overige baten

Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en
lasten
Financiële baten en
lasten
Financiele baten

-

-

-

10

-10

Totaal financiële
baten en lasten

-

-

-

10

-10

99.792

-96.913

Totaal resultaat

2.880

27.623

Huisvestingslasten
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot door
met name lagere huurkosten en de kosten voor
klein onderhoud.
Overige instellingslasten
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over
Investeringen en financieringsbeleid
Belangrijke afwijkingen van in het voorgaande
verslagjaar genoemde trendmatige
ontwikkelingen
In het voorgaande verslagjaar zijn de volgende
trendmatige ontwikkelingen genoemd:
- gestegen loonkosten die niet volledig worden
gedekt door stijgende bekostiging;

-24.743

- de verminderde en teruglopende vaste bijdrage
vanuit het samenwerkingsverband voor
begeleiding van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren
en gedrag;
- het ingevoerde plaatsingsbeleid waardoor er
geen sprake meer is van groei en
groeibekostiging.
In 2020 zijn zowel de bekostigingstarieven als de
loonkosten gestegen. De constatering is nog
steeds dat de loonkosten harder zijn gestegen dan
de bekostiging. Dit heeft ook te maken met
nieuwe functie bezoldiging.
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De bijdrage van het samenwerkingsverband is
sterk gedaald ten opzichte van het vorige
verslagjaar. Ten opzichte van het bedrag waarop
werd gerekend in de begroting, is de bijdrage
meer dan verdubbeld. Dit wordt vooral veroorzaakt
door de toegekende arrangementen.
De meerjaren leerlingprognose gaat uit van een
licht dalend leerlingaantal per teldatum. In het
schooljaar 2019-2020 is voor de laatste keer
groeibekostiging ontvangen.
Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de
investeringen uit eigen middelen voldaan. Het
beleid is als in enig jaar of maand een te groot
beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding
in aanschaf van nieuwe investeringen wordt
aangebracht.

3.3 TREASURY
De stichting hanteert een eigen treasurystatuut. In
dit statuut is bepaald binnen welke kaders de
instelling haar financierings- en beleggingsbeleid
dient in te richten. Het uitgangspunt is dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig
hun bestemming worden besteed.
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van
voorgaand jaar.
De stichting heeft een zeer terughoudend
financieel beleid gevoerd, conform de Regeling
Beleggen lenen en derivaten OCW 2016. Er is
gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De
tegoeden op deze rekening zijn direct opeisbaar.
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3.4 KENGETALLEN
In onderstaande tabel (tabel 11) zijn meerdere
kengetallen opgenomen. Als er een
signaleringswaarde is vastgesteld door de
onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien
bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot
verder onderzoek naar een financieel risico door
de onderwijsinspectie. Een signaleringswaarde is
echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per
kengetal inclusief berekening.

Tabel 11. Kengetallen

Kengetal

2020

2019 Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio

0,06

0,07 Groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio)

2,99

3,01 Kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig)

0,00

0,03 Lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

0,79

0,80 Kleiner dan 0,30

Solvabiliteit (excl. voorzieningen)

0,54

0,57 Geen

Weerstandsvermogen (incl. Mva)

0,27

0,28 Kleiner dan 0,05

Weerstandsvermogen (excl. mva)

0,09

0,07 Geen

Kapitalisatiefactor

0,41

0,39 Geen

Figuur 1. Kengetallen 2020 en 2019

2020

4

2019

3

2

1

Kapitalisatiefactor

Weerstandsvermogen (excl mva
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Huisvestingsratio
Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).
Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).
Tabel 12. Berekening huisvestingsratio

Omschrijving
Huisvestingslasten
Afschrijvingen gebouwen en terreinen

31-12-2020

31-12-2019

177.369

213.235

18.839

18.128

Som van huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen
Totale lasten

196.208
3.318.711

Financiële lasten

KENGETAL

3.140.584

-

Som totale lasten en financiële lasten

231.363

3.318.711

0,06

3.140.584
0,07

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.
De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2019 is de huisvestingsratio gedaald.

Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.
Tabel 13. Berekening liquiditeit

Omschrijving
Liquide middelen

31-12-2020
869.127

665.686

-

-

180.622

260.946

-

-

Kortlopende effecten
Vorderingen

31-12-2019

Voorraden
Vlottende activa

1.049.749

926.632

351.301

308.308

Kortlopende schulden
KENGETAL

2,99

3,01

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,99 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortlopende schulden.
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De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 869.127 aan liquide middelen en daarnaast
€ 180.621 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 351.301.
De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is
de liquiditeitspositie gedaald.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Tabel 14. Berekening rentabiliteit

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Resultaat

2.880

- Totaal baten

3.321.591

- Financiële baten

-

3.240.366
10

Som totaal baten inclusief financiële baten
KENGETAL 1-jarig

99.792

3.321.591
0,00

3.240.376
0,03

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 3.321.591, een resultaat behaald van € 2.880. Dit houdt
in dat 0,00 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,00 behouden en wordt € 1,00 besteed.
De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de rentabiliteitspositie gedaald.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 79% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 21% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.
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Tabel 15. Berekening solvabiliteit (inclusief voorzieningen)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

911.027

908.147

Voorzieningen

407.066

380.279

Som eigen vermogen en voorzieningen

1.318.093

1.288.426

Totaal vermogen

1.678.210

1.607.332

KENGETAL

0,79

0,80

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de solvabiliteitspositie gedaald.

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
Tabel 16. Berekening solvabiliteit (exclusief voorzieningen)

Omschrijving

31-12-2020

Eigen vermogen
Totaal vermogen

31-12-2019

911.027

908.147

1.678.210

1.607.332

KENGETAL

0,54

0,57

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.
Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Tabel 17. Berekening weerstandsvermogen (inclusief materiele vaste activa)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen
- Totaal baten

911.027
3.321.591

3.240.366

- Financiële baten

10

Som totaal baten
KENGETAL

908.147

3.321.591
0,27

3.240.376
0,28

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.
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Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2019 is het weerstandsvermogen gedaald.
Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Tabel 18. Berekening weerstandsvermogen (exclusief materiele vaste activa)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

911.027

908.147

Materiële vaste activa

628.461

680.700

Verschil eigen vermogen en materiële vaste
activa

282.566

Totaal baten

3.321.591

Financiële baten

-

227.447
3.240.366
10

Som totaal baten inclusief financiële baten

3.321.591

KENGETAL

3.240.376

0,09

0,07

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.
Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Tabel 19. Berekening kapitalisatiefactor

Omschrijving

31-12-2020

- Balans totaal

1.678.210

1.607.332

332.150

340.831

Materiële vaste activa gebouwen en terreinen
Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

1.346.060
3.321.591

Totaal baten
Financiële baten

1.266.501
3.240.366

-

10

Som totaal baten inclusief financiële baten
KENGETAL

31-12-2019

3.321.591
0,41

3.240.376
0,39

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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Ratio mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen
Het verhoudingsgetal tussen publiek en normatief publiek eigen vermogen. Een getal boven de 1 duidt op
mogelijk bovenmatig eigen vermogen.
Het normatief eigen vermogen is het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en
risico's op te vangen.
Definitie: Het publiek eigen vermogen gedeeld door het normatief publiek eigen vermogen (de som van de
totale baten vermenigvuldigd met de omvangafhankelijke rekenfactor van 0,035 met als minimum een
normatief publiek eigen vermogen van € 250.000).
Tabel 20. Publiek eigen vermogen

Omschrijving
Aanschafwaarde gebouwen

31-12-2020

31-12-2019

423.271

423.271

- 0,5 x aanschafwaarde gebouwen x
bouwkostenindex 2018: 1,27

268.777

268.777

- Boekwaarde resterende materiële vaste activa

337.321

375.206

Totaal baten
Financiële baten

3.321.591

3.240.366

-

10

315.029

319.960

315.029

-

-

Normatief publiek eigen vermogen

926.058

959.012

Publiek eigen vermogen

905.226

900.072

- Baten x omvangafhankelijke rekenfactor
- Vast risicobuffer (€ 300.000) bij een totaal baten
kleiner dan € 3 mln.

KENGETAL

0,98

0,94

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde groter dan 1 (het publiek eigen vermogen is groter
dan het normatief eigen vermogen).
De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. Als een bestuur
een goede onderbouwing voor de hogere publieke reserve(s) heeft, kijkt de inspectie of en hoe het geld
uiteindelijk wordt besteed.
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‘In een jaar waarin thuiswerken voor een periode de norm
werd, is het analyseren van resultaten nog belangrijker
geworden.’

YVONNE ONDERDIJK
INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW

‘In mijn taak als IB-er volg ik de
leerlingen in hun ontwikkeling. Ik monitor
hun vooruitgang en ga in gesprek met de
leerkrachten om te zien waar er
bijgestuurd kan worden zodoende groei
te bewerkstelligen en de leerling zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
Ook monitor ik de resultaten
schoolbreed. Ik analyseer de resultaten
en kijk of deze overeen komen met onze
(streef)doelen. In een jaar waarin
thuiswerken voor een periode de norm
werd, is het analyseren van resultaten
nog belangrijker geworden. Door goed
te kijken waar we afwijken van de trend,
kunnen we goede interventies opzetten
om eventuele achterstanden op te
vangen. Samen met het team kunnen we
op deze manier gericht werken aan de
ontwikkeling van onze leerlingen.‘
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04

CONTINUITEITSPARAGRAAF

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de
toekomstige ontwikkelingen voor de stichting.
Hiermee willen we een beeld geven over de
continuïteit van de stichting.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van
doorcentralisatie van de huisvesting.

Het gebruik van het plaatsingsbeleid blijft
onderwerp van gesprek en evaluatie binnen het
bestuur. Waar nodig passen we dit aan.
Personele bezetting
De personele bezetting is in 2020 licht gedaald.
De verwachting is dat de personele bezetting in de
jaren daarna zal stabiliseren. Er zijn in de loop van
het jaar meerdere momenten waarop besluiten
worden genomen met betrekking tot de
formatieve inzet en de financiële consequenties,
namelijk bij het opstellen van het
bestuursformatieplan en bij het opstellen van de
begroting.
Met de extra middelen die beschikbaar worden
gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs
is de verwachting dat deze slechts beperkt voor
formatie worden ingezet. Er is in tabel 21 nog
geen rekening gehouden met deze extra gelden.

4.1 IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Leerlingenaantal
De leerling prognoses voor de komende jaren is
gemaakt, ook met oog op de begroting 2021 en
de meerjarenbegroting. De prognoses zijn
gebaseerd op de verwachtingen ten aanzien van
in-, door- en uitstroom. Hierbij telt dat we met een
plaatsingsbeleid werken. Per jaar worden 66
leerlingen toegelaten in groep 1/2.
Tabel 21. Leerlingaantallen

Schooljaar

20/21 21/22

22/23

23/24

4 t/m 7 jaar

260

258

258

256

> 8 jaar

275

272

272

269

Totaal

535

530

530

525

Het leerlingenaantal is door het plaatsingsbeleid
stabiel, al zien we ook een terugloop in
aanmeldingen voor kinderen geboren in 2017. Dit
heeft met demografische zaken te maken.

Tabel 22. Formatiebegroting

Bestuur/Management
Personeel primair proces

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2019

2020

Prognose 2021 Prognose 2022

Prognose
2023

1,8

1,76

1,85

1,7

1,7

1,7

31,91

31,7

30,52

30,75

31

31

Ondersteunend personeel

3,39

4,21

4,575

5,41

5,5

5,5

Totale personele bezetting

37,1

37,67

36,945

37,86

38,2

38,2
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Tabel 23. Meerjarenbegroting

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
3.5 Overige baten

Realisatie

Realisatie

2019

2020

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.900.029 3.052.050 2.876.120 3.034.333 3.000.891 3.005.387 3.013.702 3.017.592
1.869

14.078

338.468

255.463

324.000

198.000

188.000

198.000

208.000

218.000

3 Baten

3.240.366 3.321.591 3.200.120 3.232.333 3.188.891 3.203.387 3.221.702 3.235.592

4.1 Personeelslasten

2.602.317 2.835.714 2.663.610 2.720.406 2.656.036 2.658.862 2.689.895 2.669.953

4.2 Afschrijvingen

76.431

84.324

89.787

82.389

80.174

71.860

64.014

53.857

4.3 Huisvestingslasten

213.235

177.369

201.500

182.500

182.500

182.500

182.500

182.500

4.4 Overige lasten

248.601

221.304

217.600

244.450

246.950

246.950

246.950

246.950

4 Lasten
1 Resultaat

3.140.585 3.318.711 3.172.497 3.229.746 3.165.661 3.160.172 3.183.358 3.153.260
99.792

2.880

4.2 FINANCIEEL TOEKOMSTPERSPECTIEF
Parallel aan het opstellen van de begroting voor
het jaar 2020 is de meerjarenbegroting 2020-2023
opgesteld. De meerjarenbegroting is opgenomen
in tabel 23.
Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten,
prognoses en te verwachten formatie, en de
planning & control cyclus, hebben we hieronder de
te verwachten staat van baten en lasten voor
22021 opgesteld, alsmede de meerjarenbegroting
voor 2021-2025. De begroting en
meerjarenbegroting is door het bestuur
goedgekeurd in februari 2021.
De rijksbijdragen OC&W zijn gebaseerd op het
geprognosticeerde leerlingenaantal en de tarieven
van oktober 2020.
De overige baten bestaan uit:
- Ouderbijdrage
- Detachering personeel
- Overige personeelsgebonden opbrengsten
- Opbrengst huur

27.623

2.587

23.230

43.215

38.343

82.332

De overige lasten zijn conform de begroting 2020
lager dan de jaren daarvoor.
Met betrekking tot huisvesting zijn er voldoende
lesruimten beschikbaar. De verbouwing van het
Molenwater 4A is in oktober door de gemeente
Middelburg gerealiseerd. Hierdoor is er meer
speelruimte gecreëerd en daarnaast zijn er een
aantal gespreks- en werkruimtes gerealiseerd.
Het bestuur heeft de wens om bij te dragen aan
een meer duurzame samenleving. Hiertoe is er in
2020 geïnvesteerd in een onderzoek naar
verduurzaming van het gebouw. Dit is eind 2020
afgerond en biedt inzicht in mogelijkheden tot
verduurzaming van het gebouw. De acties die in
het onderzoek worden aanbevolen zijn in 2021
onderwerp van gesprek en planning op de korte
en lange termijn.
Er zijn geen ontwikkelingen te noemen op het
gebied van derde geldstroom en
contractactiviteiten.

De personele lasten bestaan uit salariskosten
gebaseerd op de begrote formatie en overige
personele lasten zoals scholing en uitbesteding
derden.
De investeringen zijn in 2020 lager geweest dan
begroot. Dit heeft deels te maken gehad met
corona en een bestuurswissel, waardoor een aantal
zaken zijn uitgesteld.
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Balans
Zie tabel 24.
In 2021 zijn voor een bedrag van €99.800 aan
investeringen voorzien. Deze zullen worden
gefinancierd uit eigen middelen. In de
daaropvolgende jaren zijn geen investeringen
begroot. De liquide middelen nemen in 2021 af
vanwege de investeringen en het groot
onderhoud. In de jaren daarna nemen de liquide
middelen toe vanwege de positieve begrote
resultaten en het ontbreken van investeringen.
De begrote resultaten worden toegevoegd aan de
algemene reserves.

Jaarlijks wordt €46.000 gedoteerd aan de
voorzieningen. De onttrekkingen zijn gebaseerd op
het meerjarenonderhoudsplan.
Het huisvestingsbeleid wordt vormgegeven vanuit
de wens bij te dragen aan een meer duurzame
samenleving. De mogelijkheden voor het
vergroenen van het gebouw hebben nog geleid
tot voorgenomen investeringen of aanpassing van
het meerjarenonderhoudsplan.

Tabel 24. Balans

Activa

Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

Materiële vaste
activa

680.700

628.461

645.872

565.698

493.838

Totaal activa

680.700

628.461

645.872

565.698

493.838

Vorderingen

260.946

180.622

180.000

180.000

180.000

Liquide middelen

665.686

869.127

839.040

939.358

1.049.864

Totaal vlottende
activa

926.632

1.049.749

1.019.040

1.119.358

1.229.864

1.607.332

1.678.210

1.664.912

1.685.056

1.723.702

Totaal activa
Passiva

Algemene reserve

Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

900.072

905.226

907.813

931.043

974.258

Bestemmingsreserves (publiek)

8.075

5.801

5.801

5.801

5.801

Eigen vermogen

908.147

911.027

913.614

936.844

980.059

Voorzieningen

380.279

407.066

394.264

392.960

390.173

Langlopende
schulden

10.598

8.816

7.034

5.252

3.470

Kortlopende
schulden

308.308

351.301

350.000

350.000

350.000

1.607.332

1.678.210

1.664.912

1.685.056

1.723.702

Totaal passiva
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4.3 OVERIGE RAPPORTAGES
Rapportage aanwezigheid en werking van het
interne risicobeheersings- en controlesysteem
Het bestuur houdt toezicht middels de planningen controlcyclus. Zij ontvangt per kwartaal een
financiële rapportage waarbij de financiële risico’s
in beeld worden gebracht. De kwartaalrapportage
en met name de afwijkingen worden besproken en
eventuele te ondernemen acties worden
vastgelegd. Er wordt jaarlijks een
meerjarenbegroting opgesteld evenals een
meerjaren-/bestuursformatieplan en een
meerjareninvesteringsplan. Middels deze
documenten wordt de uitputting bewaakt.
Het bestuur hanteert het PO-instrument voor
risicomanagement. Hiermee worden financiële
ontwikkelingen en risico’s in beeld gebracht.
Jaarlijks vindt evaluatie en bijstelling plaats.

vervangen. Er wordt extra formatie aangesteld,
welke flexibel wordt ingezet.
Aandachtspunt 3: het bestuur is financieel meer
verantwoordelijk voor terugdringen ziekteverzuim.
Het bestuur wil een goede werkgever zijn. Het
bestuur moedigt initiatieven aan die er toe
bijdragen dat de oorzaak (werkdruk) van een groot
deel van het ziekteverzuim wordt aangepakt.
Daarnaast krijgt de directie ruimte om goed
casemanagement te voeren en om ondersteuning
in te huren.

Aandachtspunt 4: toename benodigde
investeringen in leermiddelen en huisvesting.
Er is een meerjareninvesteringsplan opgesteld
waarin prioriteiten zijn aangegeven.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen
de organisatie zijn vastgelegd. Er is binnen de
school een deugdelijk systeem van toezicht op de
administratie.
De financiële administratie en de personeels- en
salarisadministratie zijn uitbesteed aan een
administratiekantoor. Op elk moment van de dag
kan de meest recente financiële situatie in de
verschillende digitale administratie- en
beheersingsmedia worden geraadpleegd en
beoordeeld.
Risicomanagement en de beschrijving van de
belangrijkste risico’s en onzekerheden
Aandachtspunt 1: het risico van inzet personeel
voor korte termijn en het niet kunnen aangaan van
verplichtingen.
Hierop wordt door het bestuur geanticipeerd door
deel te nemen aan het transfercentrum Zeeland,
dat er aan bijdraagt dat er, zonder risico van het
aangaan van verplichtingen, toch de beschikking is
over korttijdelijk personeel.
Aandachtspunt 2: tekort aan (vervangend)
personeel.
Het bestuur heeft besloten niet-declarabele
vervangingen niet meer door externen te laten
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Ondertekening

Datum:
Plaats:

25 juni 2021
Middelburg

Naam:

J.E.M. van Os, MSc

Functie:

directeur-bestuurder
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JOZETTE MINDERHOUD
LEERKRACHT GROEP 8 ,
BOVENBOUWCOORDINATOR &
BEGAAFDHEIDSCOORDINATOR

‘Passend en uitdagend onderwijs voor onze
(hoog)begaafde leerlingen met aandacht
voor doelen en vaardigheden voor
ontwikkeling. Dat is het doel van het
verrijkingsonderwijs op de ABS.

In 2020 hebben we als werkgroep verrijking
gewerkt aan dit doel door een doorgaande
leerlijn, gericht op doelen en vaardigheden
voor ontwikkeling (DVO-doelen) en mindset,
op te zetten binnen de plusgroepen. Uit
recente onderzoeken is gebleken dat juist
(hoog)begaafde leerlingen met het
ontwikkelen van DVO-doelen moeite
hebben, omdat ze over het algemeen
binnen de reguliere lesstof tegen weinig
moeilijkheden aanlopen. Daardoor worden
deze doelen in mindere mate ontwikkeld.
Het is heel mooi dat we nu binnen de
plusgroepen, passend bij de leeftijd, de
leerlingen op dit gebied effectiever verder
kunnen helpen in hun ontwikkeling.
Vanuit deze ontwikkeling ontstaat
tegelijkertijd ook een mooi nieuw doel voor
de komende jaren, namelijk als
verrijkingsspecialist verder werken aan een
vertaalslag van deze ontwikkeling binnen de
plusgroepen naar het werken binnen de
reguliere groepen, zodat alle leerlingen hier
elke dag profijt van kunnen hebben.’

‘Het is heel mooi dat we nu binnen
de plusgroepen, passend bij de
leeftijd, de leerlingen effectiever
verder kunnen helpen in hun
ontwikkeling.’
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05

VERSLAG TOEZICHTHOUDER

Het kalenderjaar 2020 is een dynamisch jaar
geweest. In de vergadering van januari is de heer
Frank Leeman toegetreden tot het bestuur.
Vervolgens kwam kort daarna de aankondiging van
de heer Sjoerd Sanderse dat hij de ABS zou gaan
verlaten voor een nieuwe functie buiten de
provincie. Een stap die het toezichthoudend
bestuur hem van harte gunde. En haast nog
voordat het toezichthoudend bestuur zich kon
gaan voorbereiden op alles wat er komt kijken bij
een vacatureproces en wisseling van bestuurder
kreeg COVID-19 de wereld en daarmee ook de
ABS in Middelburg in de greep. Het One Tier
model is in deze periode als dienend ervaren.
Door de korte lijnen was het mogelijk snel te
schakelen. Het toezichthoudend deel van het
bestuur is onder de indruk geweest van de
slagvaardigheid waarmee het team van de ABS
onder leiding van de directie zich gericht heeft op
het inrichten van het online onderwijs. Het oog
voor kwaliteit en voor de continue verbetering
daarvan was ook in deze periode kenmerkend voor
het team van de ABS.
Ondanks de beperkingen in het voorjaar is het
toch gelukt de sollicitatieprocedure voor directeurbestuurder op goede wijze te doorlopen. Er is
gekozen voor een procedure met twee commissies
met daarin zowel teamleden als bestuursleden. In
de eerste ronde is er gekeken naar de match
met de ABS in het algemeen en het team in het
bijzonder. In de tweede ronde is er een gesprek
gehouden over bestuur en beleid naar aanleiding
van een presentatie van de kandidaten en een
gesprek met de nadruk op onderwijskundige
inzichten. Na overleg tussen de commissieleden
(en met steun van de betrokkenen) was het
toezichthoudend deel van het bestuur blij om
mevrouw Anneke van Os te kunnen benoemen als
directeur-bestuurder van de ABS. Haar kwaliteiten,
bekendheid met de school en haar
groeimogelijkheden en ambitie maakte dat het

toezichthoudend deel van het bestuur vol
vertrouwen uit keek naar het schooljaar 2020-2021.
Vanuit de werkgeversrol is er verantwoordelijkheid
genomen voor het faciliteren van het inwerkproces
van mevrouw Anneke van Os en is er regelmatig
overleg geweest over de uitdagingen van een
nieuwe positie in dit dynamische jaar.
Verruiming van de beperkende maatregelen kwam
juist op tijd om op een goede manier afscheid te
kunnen nemen van de heer Sjoerd Sanderse. Ook
op deze plaats een dankwoord aan hem voor zijn
jarenlange inzet voor de school. Altijd vanuit het
hart voor de leerlingen, het team en de school als
geheel.
In juli is de heer Martijn Ruissen afgetreden als
bestuurslid. Martijn heeft zich vele jaren ingezet
voor het bestuur met zijn kennis en kunde op het
financiële vlak. Daarvoor heeft het bestuur hem
hartelijk dank gezegd. Na de zomer is zijn plaats
ingenomen door de heer Merijn Schooleman. Het
toezichthoudend deel van het bestuur is daarmee
voltallig en verschillende expertises zijn
vertegenwoordigd.
Sinds het najaar is ook de directie weer compleet.
Na een sollicitatieprocedure is de heer Niels
Hariot aangesteld als adjunct-directeur. Bij deze
procedure was het toezichthoudend bestuur ook
betrokken.
In 2020 heeft het toezicht op verschillende
manieren vorm gekregen. Allereerst aan de hand
van managementrapportages en andere
documenten, die in de vergaderingen besproken
zijn. In de vergaderingen is er ruimte voor
toelichting van de uitvoerend bestuurder en
vragen en adviezen van de toezichthoudende
bestuurders. Het voltallige bestuur is zich er steeds
van bewust dat in het gehanteerde One Tier
model het van groot belang is de verschillende
functies binnen het bestuur te blijven respecteren.
Alleen op deze wijze kan er sprake zijn van
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gezamenlijke besluitvorming en tegelijkertijd van
functiescheiding.
Naast toezicht door de bestuursvergaderingen,
hield het bestuur toezicht door informatie te
vergaren bij anderen, zowel formeel (MR) als
informeel (teamleden, gesprekken).
Naast het toezichthouden op het
onderwijskwaliteitsbeleid, veiligheid, relatie met
stakeholders, samenwerking met kinderopvang,
heeft het bestuur uiteraard ook toezicht gehouden
op de bedrijfsvoering. Op financieel vlak was er,
naast het overdragen en inwerken van zowel
uitvoerend als toezichthoudende bestuurders focus
op de besteding van de werkdrukmiddelen en
daarnaast op goedkeuren van begroting,
investeringsplan en onderhoudsplan. Door middel
van periodieke rapportages inclusief overzicht van
begroting en uitputting van gelden en de
jaarrekening wordt er toezicht gehouden op de
doelmatigheid van inzet van onderwijsmiddelen.
In het najaar is het bestuur gestart met een
zelfevaluatie aan de hand van de code goed
bestuur. Dit zal in het voorjaar van 2021 worden
afgerond.
Mede dankzij de inspanningen van het
toezichthoudende deel van het bestuur is bereikt
dat de directeur-bestuurder met het team het
volgende heeft gerealiseerd:
• Bieden van onderwijs van zo hoog mogelijke
kwaliteit voor alle leerlingen. Thuis waar het
kan en op school waar nodig.
• De school zo veilig mogelijk maken voor
leerlingen en medewerkers in tijd van
COVID-19.
• Een nieuw MR-reglement vaststellen (in
samenwerking met de MR).
• Creëren van een goede overdracht en soepele
wisseling directeur-bestuurder.
• Een goed financieel resultaat.

Ondertekening

Mevrouw Ivette van der Sluijs-Duker
Voorzitter bestuur
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‘Het allerleukste aan mijn functie vind ik
kinderen echt verder te helpen.

SOPHIE ANNAN
LERAARONDERSTEUNER
‘Toen ik 3 jaar geleden ben gestart als leerkrachtondersteuner op de ABS ging mijn wens in vervulling: Ik kon met mijn
favoriete doelgroep, kinderen, blijven werken op een hele leuke school en daarnaast heb ik nu écht het gevoel tijd te
kunnen nemen voor het individu.
De leerlingen die ik begeleid zie ik gemiddeld anderhalf uur per week. De begeleiding is afwisselend. Zo heb ik
gesprekjes met leerlingen tijdens een wandeling, maken we planningen om de schoolweek overzichtelijk te maken, help ik
bij het oplossen van conflicten, maar ook ondersteun ik sommige kinderen in de klas met vakken als rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Als de leerkrachten pauzeren sta ik ook voor de klas of ben ik pleinwacht.
Het allerleukste aan mijn functie vind ik om kinderen echt verder te helpen en de samenwerking met mijn collega´s, ouders
en andere disciplines zo prettig verloopt en er korte lijntjes zijn onderling.
De overleggen die we met een heel team en ouders rondom een leerling hebben vind ik altijd erg leerzaam en waardevol.
Afgelopen jaar was een ander jaar met een groot deel thuisonderwijs. Ik heb toen veel op de noodopvang gewerkt, maar
ook leerlingen middels videobellen gesproken. Ik merkte dat de leerlingen vooral verlegen waren om een gezellig
kletspraatje en ook wat geruststellende woorden. Nu we weer op school zijn, zijn we ook samen veel meer buiten, want
een taallesje kun je ook prima doen op een bankje op het bolwerk in Middelburg of tijdens een wandeling!
Als het aan mij ligt blijf ik mijn functie nog jaren uitoefenen!’
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

€
1

ACTIVA

1.1
1.1.2

Vaste activa
Materiële vaste activa

31-12-2020
€

628.461

Totaal vaste activa
1.2
1.2.2
1.2.4

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

680.700
628.461

180.622
869.127

680.700

260.946
665.686

Totaal vlottende activa

1.049.749

926.632

TOTAAL ACTIVA

1.678.210

1.607.332

2

PASSIVA

2.1
2.2
2.3
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

911.027
407.066
8.816
351.301

TOTAAL PASSIVA

Versie: 1

€

31-12-2019
€

908.147
380.279
10.598
308.308
1.678.210
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

€
3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
Overige baten

2020
€

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2.900.029
1.869

255.463

324.000

338.468

3.321.591

2.835.714
84.324
177.369
221.304

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

2019
€

2.876.120
-

Totaal lasten

6
6.1

€

3.052.050
14.078

Totaal baten
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Begroot 2020
€

€

3.200.120

2.663.610
89.787
201.500
217.600

3.240.366

2.602.317
76.431
213.235
248.601

3.318.711

3.172.497

3.140.584

2.880

27.623

99.782

-

-

10

-

-

10

2.880

27.623

99.792

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2020
En vergelijkende cijfers 2019

€

Ref.

2020
€

€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)
Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2.880

4.2
2.2

99.782

84.324
26.787

76.431
39.888
111.111

1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

116.319

80.314
42.993

-11.558
32.137

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

123.307

20.579

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

237.298

236.680

Ontvangen interest

6.1.1-/-1.2.2.14

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

1.1.2

-33.271

1.1.3

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

10

10

237.308

236.690

-149.531
4.350
-32.085

2.3

-145.181

-1.782

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-1.772
-1.782

-1.772

203.441

89.736

Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

2020
€
665.686
203.441

Stand liquide middelen per 31-12
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€

575.950
89.736
869.127
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast
(behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De
jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, 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. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte
oninbaarheid.
Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
Kernactiviteiten
Het verzorgen van primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair Onderwijs.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Er wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Van bijzondere waardevermindering
is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de opbrengstwaarde en bedrijfswaarde.
Er zijn per balansdatum geen aanwijzignen dat er vaste aciva aan bijzondere waardevermindering
onderhevig is.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
afschrijvingstermijn in
maanden

Categorie

afschrijvingspercentage per
jaar

480
240
120
180
240
180
60
48
36
120
96

Gebouwen
Terreinen - bestrating
Terreinen - overig
Machines en installaties
Meubilair
Meubilair leerlingensets
Duurzame apparatuur
ICT apparatuur
ICT computers
ICT digiborden
Leermiddelen

activeringsgrens in €

2,50%
5,00%
10,00%
6,70%
5,00%
6,70%
20,00%
25,00%
33,33%
10,00%
12,50%

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Gebouwen
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en een bestemmingsreserve.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
Omschrijving
- Reserve nulmeting
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Doel
Afschrijving nulmeting

Beperkingen
Activa nulmeting
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron DNB) -/- inflatie (bron: CBS)
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.
Voor 2020 wordt er gerekend et een rekenrente van 0,80%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de infaltie 1,20% is.
Jubileumuitkeringen
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde
van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd.
Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2020 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Leasing
Operationele leasing
Er wordt verondersteld sprake te zijn van Operational Lease als er sprake is van een geidentificeerd
actief, de afnemer heeft gedurende de gehele gebruiksperiode het recht op vrijwel alle economische
voordelen uit het gebruik van het geidentificeerde actief; en de afnemer heeft gedurende de gehele
gebruiksperiode het recht op het gebruik van het geidentificeerde actief te bepalen.
Verplichtingen inzake Operational Lease welke over langere perioden is aangegeaan als lesse met
bedragen van betekenis zijn opgenomen in de Niet in de balans opgenomen verplichtingen met de
looptijdanalyse. De periodiek te betalen leasebedragen worden in dezelfde periode direct ten laste
van de winst- en verliesrekening gebracht.
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Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Onder deze post vallen de vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten
zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden
onder vooruitontvangen investeringssubsidies.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en de
bestemmingsreserve die door het bestuur zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies
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 Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
·
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·
er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
·
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
·
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. 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.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
Rente- en kasstroomrisico
Voor vorderingen en schulden loopt de instelling risico en aanzien an toekomstige kasstromen.
Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in
het verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de
lasten door afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen die in het verslagjaar niet tot een
kasstroom leiden.
Het saldo van de baten en lasten wordt tevens gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende
vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar.
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.
Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.
Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2

Materiële vaste activa

1.1.2.1
Gebouwen

1.1.2.2
Terreinen

1.1.2.3
1.1.2.4
Inventaris en Overige
Totaal
apparatuur materiële
materiële
vaste activa vaste activa

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa
per 01-01-2020
Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Mutatie gedurende 2020

423.271

43.145

752.268

268.679

1.487.363

117.777

7.808

496.138

184.940

806.663

305.494

35.337

256.130

83.739

680.700

14.355

10.158
4.484

17.514
2.847
48.529

5.599
16.956

33.271
2.847
84.324

-

-

1.661

-

1.661

-14.355

5.674

-32.202

-11.357

-52.240

423.271

53.303

766.935

274.278

1.517.787

132.132

12.292

543.007

201.896

889.327

291.139

41.011

223.928

72.382

628.460

Stand per 31-12-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa
per 31-12-2020
Terreinen
In 2020 is kunstgras aangelegd.
Inventaris en apparatuur
Dit betreft met name investeringen in ICT.
Overige materiële vaste activa
Dit betreft met name nieuwe of uitbreiding methodes.
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen
€

1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.10

OCW
Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
Overige vorderingen

31-12-2020
€
143.903
18.168
3.503

Subtotaal vorderingen
1.2.2.12
1.2.2.14
1.2.2.15

€

31-12-2019
€
142.633
520

165.574

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa

143.153

11.741
3.306

16.773
10
101.010

Overlopende activa

15.047

117.793

Totaal Vorderingen

180.621

260.946

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar .
De overige overlopende passiva nemen af door met name de afrekening TEC in 2019.
1.2.2.10

Overige vorderingen
€

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

31-12-2020
€
3.503

520

Totaal Overige vorderingen

1.2.2.15

3.503

Overige overlopende activa
€

1.2.2.15.1 Nog te ontvangen posten

31-12-2020
€

Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Totaal liquide middelen

Versie: 1

31-12-2019
€

€

101.010
3.306

€
1.2.4.1
1.2.4.2

520

3.306

Totaal Overige overlopende activa

1.2.4

31-12-2019
€

€

31-12-2020
€
354
868.773

101.010

31-12-2019
€

€

379
665.307
869.127
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Totaal Eigen vermogen

Stand per
01-01-2019

€

Resultaat
2019

Overige
mutaties

€
797.300
11.055
808.355

Stand per
31-12-2019

€

Stand per
01-01-2020

€

102.772
-2.980
99.792

-

€
900.072
8.075
908.147

Resultaat
2020

€
900.072
8.075
908.147

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2020

€

€

5.154
-2.274
2.880

-

905.226
5.801
911.027

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves is/zijn vermeld in de Grondslagen.
2.1.1.2

Bestemmingsreserves
(publiek)

Stand per
01-01-2019

€
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting
Totaal bestemmingsreserves
(publiek)

2.2

Stand per
01-01-2020

Voorzieningen
€

2.2.1
2.2.3

2.2.1

2.2.1.2
2.2.1.4

2.3

Resultaat
2019

Overige
mutaties

€

€

€

Stand per
31-12-2020

€

€

8.075

8.075

-2.274

-

5.801

11.055

-2.980

-

8.075

8.075

-2.274

-

5.801

Dotatie 2020

Onttrek-king
2020

€

€

Vrijval 2020

Stand per
31-12-2020

Mutatie

€

€

€

Bedrag
< 1 jaar

€

Bedrag 1 t/m
5 jaar

€

Bedrag
> 5 jaar

€

Personele
voorzieningen
Voorzieningen voor
groot onderhoud

46.921

964

-

1.602

-

46.283

5.600

12.237

28.446

333.358

35.000

7.575

-

-

360.783

58.802

301.981

-

Totaal
Voorzieningen

380.279

35.964

7.575

1.602

-

407.066

64.402

314.218

28.446

Dotatie 2020

Onttrek-king
2020

€

€

Personele
voorzieningen

Stand per
01-01-2020

€

Vrijval 2020

Stand per
31-12-2020

Mutatie

€

€

€

Bedrag
< 1 jaar

€

Bedrag 1 t/m
5 jaar

€

Bedrag
> 5 jaar

€

Verlofsparen en
sabbatical leave
Jubileumuitkeringen

3.662
43.259

964
-

-

1.602

-

4.626
41.657

3.675
1.925

951
11.286

28.446

Totaal personele
voorzieningen

46.921

964

-

1.602

-

46.283

5.600

12.237

28.446

Aangega-ne
lening in
2020

Aflossing in
2020

€

€

Langlopende schulden

Stand per
31-12-2020

€

Looptijd
> 1 jaar

€

Looptijd
> 5 jaar

€

Overige langlopende schulden

10.598

-

1.782

8.816

7.128

1.688

Totaal Langlopende schulden

10.598

-

1.782

8.816

7.128

1.688

Overige langlopende schulden
€

Versie: 1

€

Overige
mutaties

-

Stand per
01-01-2020

2.3.7.5

€

Resultaat
2020

-2.980

€

2.3.7

Stand per
01-01-2020

11.055

Stand per
01-01-2020

2.3.7

Stand per
31-12-2019

Aangega-ne
lening in
2020

Aflossing in
2020

€

€

Stand per
31-12-2020

€

Looptijd
> 1 jaar

€

Looptijd
> 5 jaar

€

Vooruitontvangen investeringssubsidies

10.598

-

1.782

8.816

7.128

1.688

Totaal Overige langlopende schulden

10.598

-

1.782

8.816

7.128

1.688
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2.4

Kortlopende schulden
€

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

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

31-12-2020
€
19.593
118.365
34.443
201

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.19

Versie: 1

Vooruit ontvangen subsidies OCW
Vooruit ontvangen investeringssubsidies
Vooruit ontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva

€

31-12-2019
€
39.249
117.970
34.542
875

172.602
68.054
1.782
82.320
26.542

192.636
10.986
1.782
1.199
81.238
20.467

Overlopende passiva

178.698

115.672

Totaal Kortlopende schulden

351.300

308.308
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten
De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.
Vlg
Nr. Omschrijving
1 Kinderopvang Walcheren

Periode van t/m
1-1-2021

31-12-2021

Looptijd
Mndn
12

Bedrag per
maand
€

Bedrag
verslagjaar
€

2.063

Bedrag
< 1 jaar
€

28.658

Bedrag
1 - 5 jaar

Bedrag
> 5 jaar

€

Bedrag
totaal

€

24.754

€

-

-

24.754

Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
Vlg
Nr. Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8

Versie: 1

Renewi
Bouwman (kopieerapparatuur)
DVEP
Dean
Your Safety Net
Heutink ICT
Dyade
Stoffels

Periode van t/m
1-1-2019
1-1-2018
1-1-2021
1-9-2019
1-1-2021
1-1-2020
1-1-2021
1-1-2021

31-12-2023
31-12-2023
31-12-2025
31-8-2022
31-12-2021
31-12-2021
31-12-2021
31-12-2021

Looptijd
Mndn
60
72
60
36
12
24
12
12

Bedrag per
maand
€
383
1.187
1.996
94
131
674
2.069
4.741

Bedrag
verslagjaar
€

Bedrag
< 1 jaar
€

4.599
14.244
23.952
1.128
1.567
8.085
24.828
61.858
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Bedrag
1 - 5 jaar
€

4.599
14.244
23.952
1.128
1.567
8.085
24.828
56.892

Bedrag
> 5 jaar

Bedrag
totaal

€
9.198
28.488
95.808
752
-

€
-

13.797
42.732
119.760
1.880
1.567
8.085
24.828
56.892
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen
€

3.1.1
3.1.1.1

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW

2020
€

2.815.818

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2
3.1.2.1

2.815.818

Overige subsidies
Overige subsidies OCW

Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

€
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW
3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3.1.2.1.3 Toerekening investeringssubsidies
OCW
3.1.2.1.4 Overige subsidies OCW

3.2.2
3.2.2.2

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden
Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen en -subsidies

114.852
116.618

114.852

85.503

40.000

111.940

2.876.121

2.900.029

2020
€

€

Begroot 2020
€

€

2019
€

40.593
110.136

10.000
106.618

5.039
109.474

-

-

340
-

150.729

€

2.673.237

3.052.050

Totaal overige subsidies OCW

3.2

2019
€

2.673.237

116.618
150.729

Overige subsidies OCW

€

2.719.503

150.729

Totaal Rijksbijdragen

3.1.2.1

Begroot 2020
€

2.719.503

Totaal Rijksbijdragen
3.1.4

€

2020
€

116.618

€

14.078

Begroot 2020
€

114.853

€

-

2019
€

1.869

Totaal Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

14.078

-

1.869

Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

14.078

-

1.869

De overige overheidsbijdragen en subsidies hebben een structureel karakter.
3.5

Overige baten
€

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.10

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Totaal overige baten

Versie: 1

2020
€

€

28.658
30.016
185.520
11.269

Begroot 2020
€
24.000
60.000
190.000
50.000

255.463

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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€

2019
€
30.275
78.666
191.399
38.128

324.000

338.468
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten
€

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenpremies

2020
€

2.097.415
296.860
76.783
56.151
306.910

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Begroot 2020
€

2.834.119

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige

1.871.547
264.857
68.627
66.054
296.626
2.567.711

11.000
1.500
54.300

4.443
510
64.123

67.761

66.800

18.360
47.806

69.076

40.000

16.866
17.603

66.166

40.000

34.469

2.835.714

2.663.610

2.602.318

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
Totaal personele lasten

2019
€

2.636.810

-638
1.900
66.499

Ontvangen uitkeringen personeel
Uitkeringen Vervangingsfonds
Overige uitkeringen personeel

€

2.636.810
-

Totaal overige personele lasten
4.1.3
4.1.3.2
4.1.3.3

€

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 55 in 2020 (2019: 55). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

2020

2019

2
45
8

2
45
8

Totaal gemiddeld aantal werknemers

55

55

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2020 (2019: 0).
4.2

Afschrijvingen
€

4.2.2

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

2020
€
84.324

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Gebouwen
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

Versie: 1

Begroot 2020
€

€

€

89.787
84.324

Totaal afschrijvingen
4.2.2

€

2020
€

2019
€
76.431

89.787

€

14.355
4.484
64.542
942

Begroot 2020
€
15.053
5.936
67.855
943

84.323

PricewaterhouseCoopers
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76.431

€

2019
€
13.868
4.260
57.361
942

89.787

76.431
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4.3

Huisvestingslasten
€

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige

2020
€
31.343
937
25.680
68.492
3.927
35.000
11.990

Overige lasten
€

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Begroot 2020
€

Administratie en beheerlasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

2020
€

2019
€
28.379
5.598
29.976
61.917
3.856
70.381
13.128

201.500

€

58.524
628
101.853
60.300

Begroot 2020
€

213.235

€

32.000
2.000
92.500
91.100
221.305

Totaal overige lasten

€

54.000
6.000
24.000
70.000
2.200
35.000
10.300
177.369

Totaal huisvestingslasten

4.4

€

2019
€
41.801
4.687
90.307
111.806

217.600

248.601

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het
resultaat gebracht:

€
4.4.1.1.1
4.4.1.1.2
4.4.1.1.3
4.4.1.1.4

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

2020
€

€

7.079
-

Begroot 2020
€

€

7.079

2019
€
6.534
-

-

6.534

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten
€

6.1.1

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Totaal financiële baten

Versie: 1

2020
€

€

-

Begroot 2020
€

€

-

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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2019
€
10

-

10
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10

Reserve nulmeting

5.154

-2.274

Totaal bestemmingsreserves publiek

-2.274
2.880

Totaal resultaat

Versie: 1

Resultaat 2020
€
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

Versie: 1
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische vorm
2020

Statutaire
zetel

Code
activiteiten

SWV PO Walcheren
Kinderopvang Walcheren

Stichting
Stichting

Vlissingen
Middelburg

4
4

Deelnamepercentage
0%
0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Versie: 1
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

Ja
Nee

Ja
Ja

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
Omschrijving
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie zij-instromers
Subsidie zij-instromers
inhaal- en
ondersteuningsprogramma's

Toewijzing
Kenmerk
Datum
1007387-1
1090820-1
1083277-1
1102891-1

30-09-2019
28-08-2020
25-05-2020
30-11-2020

IOP-30715-PO 16-10-2020

Prestatie is ultimo 2020 conform subsidiebeschikking
geheel afgerond
niet afgerond
x
x
x
x
x

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2020

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1

Bezoldigingsklasse

A

4
€ 119.000

Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
2
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Ja

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, zijn in de
tabel hieronder opgenomen.
Naam
Functiegegevens (2020)

4

3

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

De heer S. Sanderse
2

Mw. J.E.M. van Os
1

Uitvoerend bestuurder
01-01
30-06

Uitvoerend bestuurder
01-07
31-12

1,000
Ja

0,850
Ja

29.947
5.213
35.160

Bezoldiging (2020)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

-

-

43.375
6.537
49.912

-

-

59.175

50.851

-

-

n.v.t.
49.912
N.v.t.

n.v.t.
35.160
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

Gegevens (2019)
ONWAAR

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Bezoldiging

Versie: 1

ONWAAR

WAAR

ONWAAR

Uitvoerend bestuurder
01-01
31-12
1,000
Ja

-

-

82.778
14.535
97.313

-

-

115.000
97.313
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WNT-VERANTWOORDING 2020
8
Nee
1b. Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de
functievervulling.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
6

Ja

1c. Toezichthoudend topfunctionaris
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Naam toezichthouder
Functiegegevens 2020
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

I.M. Duker - van der
Sluijs
4

M.J. Meeuwse

S.M.M. Loyens

F. Leeman

3

2

1

Voorzitter
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
07-01
31-12

-

-

-

-

17.850

11.900

11.900

11.705

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging in 2020
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
WAAR

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Versie: 1

WAAR

WAAR

Voorzitter
19-03
31-12
-

Lid
01-01
31-12
-

Lid
19-03
31-12
-

13.611

11.500

9.074

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

ONWAAR

71

Jaarrekening 2020
30715 / Basisonderwijs Algemene Grondslag, te Middelburg

Naam toezichthouder
Functiegegevens 2020
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

M.Schooleman
5

C.L. Ruissen
6

R.W. Leijnse
7

P.H.A. van Namen
8

Lid
01-08
31-12

Lid
01-01
30-06

-

-

4.975

5.917

-

-

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

-

-

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging in 2020
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2019
ONWAAR

Naam toezichthouder
Functiegegevens 2020

WAAR

WAAR

WAAR

Lid
01-01
31-12
-

Voorzitter
01-01
19-03
-

Lid
01-01
21-11
-

11.500

3.686

10.240

I.M. Duker - van der
Sluijs
9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging in 2020
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

Gegevens 2019
WAAR

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Versie: 1

ONWAAR

ONWAAR

ONWAAR

Lid
01-01
19-03
2.458
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WNT-VERANTWOORDING 2020 Basisonderwijs Algemene Grondslag
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een
bezoldiging van € 1.700 of minder.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
12
1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies
bij het bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen

Nee

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
8
Nee
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
Nee
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling
van toepassing is
Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een bezoldiging
van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
8
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Nee

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.

Versie: 1
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WNT-VERANTWOORDING 2020
8
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Niet van toepassing, naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Versie: 1
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Naam:
Rechtsvorm:
Zetel:
KvK nummer:

Basisonderwijs Algemene Grondslag
Stichting
Middelburg
41114163

Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Internetsite:

Zuidsingel 17, 4133 RR Middelburg
0118-613508
directie@absmiddelburg.nl
www.absmiddelburg.nl

Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

J.E.M. van Os
0118-613508
directie@absmiddelburg.nl

Bestuursnummer:

30715

BRIN-nummers:

22MP

Versie: 1
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR

Bestuurder(s)
Naam
type bsd naam

J.E.M. van Os

Plaats
plaats

Datum
datum

Reden niet ondertekend /
Ondertekend Ondertekening
ondertekend

reden

Middelburg

Toezichthouder(s)
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M. Schooleman
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
21 juni 2021

Aan: het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur van Stichting voor Basisonderwijs op
Algemene Grondslag te Middelburg

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te
Middelburg te Middelburg gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te
Middelburg op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
•
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2020;
•
de staat van baten en lasten 2020; en
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg, zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
AT5UEDNYP52K-1328361754-14
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
het bestuursverslag bestaande uit;
−
Voorwoord
−
1. Algemeen
−
2. Beleid
−
3. Financiën
−
4. Continuïteitsparagraaf
−
5. Verslag Toezichthouder
•
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het uitvoerend bestuur en het
toezichthoudend bestuur voor de jaarrekening
Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het uitvoerend
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
In dit kader is het uitvoerend bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het uitvoerend bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het uitvoerend bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het uitvoerend bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het uitvoerend bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het uitvoerend bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Rotterdam, 30 juni 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door A.P. Boonman MSc RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•
het identificeren en inschatten van de risico’s
o
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn;
•
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
•
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
•
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het uitvoerend bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan;
•
het vaststellen dat de door het uitvoerend bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling
haar continuïteit niet langer kan handhaven;
•
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
•
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het toezichthoudend bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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