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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting voor 
Basisonderwijs op Algemene Grondslag te 
Middelburg (ABS) voor het jaar 2021. Met dit 
jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over 
het gevoerde beleid en de resultaten die uit dit 
gevoerde beleid zijn voortgekomen het afgelopen 
jaar. 

In dit jaarverslag geeft het bevoegd gezag een 
toelichting op de structuur van de organisatie, het 
gevoerde financieel beleid, de stand van zaken op 
de balansdatum en ontwikkelingen op 
verschillende beleidsterreinen. 

Het afgelopen boekjaar stond vooral ook opnieuw 
in het teken van de pandemie door COVID-19. 
Voor onze stichting betekende dit dat de school 
gedurende een aantal weken gesloten is geweest 
en thuisonderwijs is verzorgd. De periode na dit 
afstandsonderwijs en de school open was, 
betekende een onzekere en onrustige periode. 
Veel leerlingen, hun ouders en medewerkers van 
de school kampten met ziekte, periode van 
quarantaines voor individuen, maar regelmatig 
ook hele klassen. Dit heeft een grote impact 
gehad op zowel leerlingen als personeel. 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.  

COVID-19 zorgde helaas ook voor een aantal 
grote uitdagingen om langdurige ziekte ten 
gevolge van corona, op te vangen. In tijden van 
lerarentekort is dat steeds beter voelbaar, ook in 
Zeeland.  

Ondanks deze enorme impact, waren er op de 
ABS ook in 2021 nieuwe ontwikkelingen. In 
november 2021 werd een nieuwe adjunct-
directeur binnen de schoolleiding benoemd en 

daarmee is de schoolleiding weer op volledige 
sterkte.  

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 boekten een positief financieel resultaat. De 
NPO-gelden, die niet begroot waren bij de start 
van het boekjaar, dragen bij aan dit resultaat. Voor 
de verdere besteding van deze gelden wordt een 
gedegen plan gemaakt. 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.  

We zijn 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

VOORWOORD 
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HET JAAR 2021 IN BEELD

517
leerlingen

62
medewerkers

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

UITSTROOM 
43% VWO 
16% HAVO/VWO 
12% HAVO 
12% MAVO/HAVO 
4%   MAVO 
9%   VMBO B/K /MAVO 
4% VMBO B/K

FINANCIËN

ICT 
Versnelling door 
thuisonderwijs

DUURZAAMHEID 
Afvalscheiding

KINDGERICHT GROEP 2 naar 3 
Realiseren 
vloeiende overgang

TUSSENRESULTATEN 
Begrijpend lezen 
Woordenschat 
Engels 
Spelling

Rekenen 

PERSONEEL

12,9%
verzuim-
percentage

43
FTE

10
nieuwe 
collega’s

4x 
afscheid 
nemen

OPLEIDINGEN 
Master leren en 
innoveren 
Master SEN 
Leraarondersteuner 

WERKDRUKVERLAGING: onderwijsassistentie, leerkrachtondersteuning, vakspecialist 

HUISVESTING & FACILITAIR
DUURZAAMHEID 
Onderzoek naar 
verduurzaming 
gebouw

GROEN 
SCHOOLPLEIN 
Realisatie 
schoolplein

€302K
Resultaat

4,19
Liquiditeit

0,84 
Solvabiliteit

0,33
Weerstands-
vermogen

0,08
Rentabiliteit

HGW 
Implementatie 
van nieuwe 
werkwijze en 
verhoging van 
efficiency

24
groepen

3
gebouwen

BESTUUR

- Keuze
administratiekantoor.
- Aanschaf nieuwe
leesmethode.
- Ondersteuning
inzetten voor duurzaam
meerjarig huisvestings-
beleid.
-Teruggave van deel
ouderbijdrage dat
niet is
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39 + 5 
Dagen schoolsluiting

Post HBO 
Bewegingsonderwijs 
Nieuwkomers 
Remedial Teaching 

Inrichting 
speelzolder 
groep 3
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01 ALGEMEEN 
Dit hoofdstuk beschrijft de algemene informatie over het 
schoolbestuur.

Stichting voor Basisonderwijs op Algemene 

Grondslag te Middelburg 

Bestuursnummer: 30715 

Zuidsingel 17 

tel. 0118 613508 

E-mail: bestuur@absmiddelburg.nl 

Website: www.absmiddelburg.nl

Contactpersoon 
Mevrouw J.E.M. van Os, MSc 

Directeur-bestuurder 

tel. 0118-613508

Overzicht scholen: 
ABS Middelburg 

BRIN-nummer: 22MP 

Aangeboden opleiding: Basisonderwijs 108A129 

- 109X015

Juridische structuur: 
Stichting 

Nummer Kamer van Koophandel: 41114163

1.1 ALGEMENE GEGEVENS
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School 
De school van onze Stichting voor Basisonderwijs op  

Algemene Grondslag is gelegen in het centrum van  

Middelburg. Sinds de oprichting in 1988 is de school  

doorgegroeid naar een grote basisschool, waar een 

veilig pedagogisch klimaat de basis is van alle 

ontwikkelingen. Immers, alleen in een omgeving 

waar een kind zich fysiek en emotioneel veilig voelt, 

zal het zich op een positieve wijze ontwikkelen.  

De onderwijskwaliteit, de ondersteuning aan alle  

leerlingen, de ouderbetrokkenheid en de kwaliteit en  

toewijding van het team zijn sinds de start van de 

school de kracht.  

Code Goed bestuur 
Het bestuur is lid van de PO-Raad, de 

brancheorganisatie voor primair onderwijs en 

onderschrijft de Code Goed Bestuur Primair 

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

primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd 

omtrent professionaliteit van bestuurders, 

toezichthouders en managers in het primair 

onderwijs. Het bestuur handelt volgens deze code.  

Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld de functionele 

scheiding tussen de functies van bestuur en intern 

toezicht. Het bestuur bestaat uit een directeur-

bestuurder, welke uitvoerend bestuurder is. Het 

toezicht wordt gehouden door het toezichthoudend 

bestuur. 

Binnen het bestuur wordt er tussen uitvoerend en 

toezichthoudend bestuur open gecommuniceerd. 

Ook is er open communicatie tussen het bestuur en 

de Medezeggenschapsraad. Er is sprake van een zo 

transparant mogelijke facilitering van het toezicht. 

De afspraken zijn vastgelegd in het 

Bestuursreglement/Managementstatuut [pdf] van het 

bestuur. 

Functiescheiding  
Het bestuur heeft de functies van bestuur en intern 

toezicht gescheiden middels een functionele 

scheiding in een one-tier-model. 

De Stichting heeft één uitvoerend bestuurder. Deze 

is tevens directeur van de school. Sinds 1 juli 2020 

bekleedt mevrouw Anneke van Os deze positie.

Toezichthoudend bestuur

Uitvoerend bestuur

Adjunct-

Bouwcoördinator 
onderbouw

Bouwcoördinator 
middenbouw

Bouwcoördinator 
bovenbouw

Leerkrachten 
groep 1/2

Leerkrachten 
groep 3,4,5

Leerkrachten 
groep 6,7,8

Administratief 

MR

M
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Naam:   mevrouw J.E.M. van Os, MSc 

Functie:  directeur-bestuurder  

Nevenfuncties: lid bestuur Samenwerkingsverband 

Kind op 1 op 1 

Uitvoerend bestuur

Naam:   mevrouw drs  I.M. van der Sluijs-Duker 

Functie:  voorzitter 

Nevenfuncties: Promovendus - University College Roosevelt/Utrecht University 

Intern toezichtsorgaan

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  

Functie:  lid 

Nevenfuncties: Technisch Manager - Rijkswaterstaat 

Naam:   de heer M. Schooleman 

Functie:  lid 

Nevenfuncties: Lobbyist - ZLTO 
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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 doen we dit vanuit een beredeneerd 
aanbod en ontwikkelingsdoelen. 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.  

In ons onderwijs zoeken we naar een balans van 
differentiatie op basis van leerbehoeften of sociaal-
emotionele uitgangspunten. Facetten als 
zelfstandigheidsbevordering en zelfsturing zij 
hierbij van belang.  
ICT kan hierbij ondersteunend zijn.   
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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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 sluiten de 
directeur-bestuurder en adjunct-directeur 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. 

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. 

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 2021 geen formele klachten 
ontvangen. 

We hanteren de Klachtenregeling [pdf], opgesteld 
in 2014. 
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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.
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Tabel 1. Overzicht verbonden partijen vervolg

Organisatie / groep Omschrijving van samenwerking

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.

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.
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TAMARA VLIEGENTHART 

ADJUNCT-DIRECTEUR 

. 
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In dit hoofdstuk verantwoorden we de in 2021 
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 2021 
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 
Ons  kwaliteitsbeleid [pdf] is voor het laatst 
geactualiseerd in 2019. In schooljaar 2022/2023 
wordt het kwaliteitsbeleid opnieuw herijkt. 
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 adjunct-
directeur. 
Het toezichthoudend deel van het bestuur wordt 
geïnformeerd middels rapportages over alle 
aspecten van kwaliteitszorg. In 2021 is een nieuw 
format ontwikkeld om de opbrengsten in beeld te 
brengen en risico’s, successen en interventies te 
benoemen. 

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. Een overzicht van 
alle doelen uit het jaarplan en het behalen van 
deze doelen is weergegeven op de volgende 
pagina. 

Onze kwaliteitsafspraken over het primaire proces 
zijn vastgelegd in een aantal borgingsdocumenten 
en kwaliteitskaarten.  
De bespreking van deze kwaliteitskaarten en 
bergingsdocumenten vinden plaats volgens een 
opgestelde kalender.  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.  

Doorgaande ontwikkeling 
In 2021 is er een vervolg gegeven aan de 
ontwikkeling van een vloeiende doorgang van 
groep 2 naar groep 3. Voorbeelden van 
gerealiseerde doelen: in groep 3 is er meer 
aandacht voor spelend leren. Een speelzolder is 
ingericht voor de kinderen, waarbij er 
spelenderwijs aan ontwikkelings- en leerdoelen kan 
worden gewerkt. Het beredeneerd aanbod en 
ontwikkelingslijnen en leerdoelen zijn besproken 
door medewerkers van groep 1/2 en 3. Ook is er 
sprake van intervisiemomenten, waarbij de 
doorstroom van individuele kinderen en 
groepsgebonden zaken worden besproken.  

ICT 
De versnelling van vaardigheden op het gebied 
van ICT heeft zich in 2021 doorgezet. Door een 
periode van thuisonderwijs en regelmatige 
quarantaine van kinderen en leerkrachten zijn hier 
grote stappen in gezet. 

Onderwijsresultaten 
Centrale Eindtoets 
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.  
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. 
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Figuur 3. Referentieniveaus 2016-2019

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

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

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

Tabel 2. Resultaten Centrale Eindtoets

Schooljaar ABS Landelijk 
gemiddeld

2021 536,7 534,5

2020 geen geen

2019 538,6 536,1
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Centrale Eindtoets en schooladviezen 
Figuur 1 geeft een overzicht van de percentages 
van het vervolgonderwijs in 2021.  

Percentage herziening schooladvies op basis van 
uitkomst Centrale Eindtoets: 2,7% 

Duurzaamheid 
Een van de doelen in het schoolplan is 
duurzaamheid en de bijdrage aan een 
verduurzaming van de schoolomgeving. Er loopt 
een onderzoek naar verduurzaming van het 
schoolgebouw in combinatie met het 
meerjarenonderhoud.  
In 2021 wordt door de hele school afval 
gescheiden. In samenwerking met de gemeente 
wordt ook plastic gescheiden in iedere groep. 
Daarnaast zijn er in een aantal groepen initiatieven 
geweest voor verduurzaming. Groep 6 heeft de 
wedstrijd e-waste verzamelen van de gemeente 
gewonnen. Het zorgde door de hele school voor 
bewustwording op het vlak van afvalscheiding. 
Daarnaast leverde het de kinderen een leuk tripje 
naar de Ontdekfabriek in Breda op.  

Handelingsgericht werken 

In 2021 is een nieuwe werkwijze rondom 
handelingsgericht werken geïmplementeerd. Deze 
nieuwe werkwijze had vooral ten doel om efficiënt 
en doelgericht te werken. Zo is het aantal periodes 
teruggebracht naar twee en zijn administratieve 
zaken gestroomlijnd. Een mooi voorbeeld van. 
samenwerking tussen interne begeleiding, 
bouwcoordinatoren en leerkrachten. 
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Figuur 1. Verdeling uitstroom voortgezet 
onderwijs
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Internationalisering 
Er is geen beleid voor internationalisering en ook 
geen intentie daartoe. 

Onderzoek 
Er is geen beleid op het thema onderzoek 

Inspectie van het Onderwijs 
Er is in 2021 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. 

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. 

De ontvangen middelen vanuit de Lumpsum zijn 
uitgegeven aan personele inzet: de school heeft 
onder andere drie intern begeleiders aangesteld 
die een coördinerende rol op het gebied van 
passend onderwijs hebben. Daarnaast is er een 
bewust gekozen voor een een maximum 
groepsgrootte, waardoor kwaliteit en passend 
onderwijs gewaarborgd kan blijven in de groepen. 
Daarnaast worden vanuit de middelen vanuit het 
samenwerkingsverband leerkrachtondersteuners 
ingezet die extra ondersteuning vooral binnen en 
soms buiten de groep bieden. Op deze manier 
wordt gewerkt aan doelen vanuit opgestelde 
ontwikkelingsperspectieven voor deze kinderen en 
bieden we kinderen een passende plek op onze 
school. 

De processen van zorg en extra ondersteuning zijn 
vastgelegd in het ondersteuningshandboek. In 

2022 wordt dit handboek herzien. De intern 
begeleiders vervullen een belangrijke rol in de 
processen om beleid en praktijk goed aan elkaar te 
koppelen. 

Corona 
Vlak voor de kerstvakantie 2020 en begin 2021 is 
de school opnieuw geconfronteerd met een 
schoolsluiting. De school is in de periode van 
december 2020 tot eind februari 2021 dicht 
geweest. In die periode is er thuisonderwijs 
verzorgd. Lessen die geleerd waren van een 
eerdere sluiting zijn meegenomen en het 
programma wat geboden werd is verbeterd. Er is 
meer ingestoken op online instructies en langere 
periodes dat een klas online was (dit gold met 
name voor de groepen 4 t/m 8). 
Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en ouders 
met vitale beroepen werd op school noodopvang 
verzorgd. De grootste groep bestond uit kinderen 
van ouders met een beroep in de vitale sector. 
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de 
noodopvang. Bijna 25% van de kinderen heeft  
één of meerdere dagen aan de noodopvang 
deelgenomen. Dit is een stijging van meer dan 
20% ten opzichte van de noodopvang in 2020. 

Naast de schoolsluiting in de winterperiode is het 
in de periode daarna lastig geweest om de 
continuïteit te waarborgen. Door strenge 
maatregelen bij besmettingen, zorgde dit ervoor 
dat individuele kinderen, maar ook volledige 
klassen en leerkrachten thuis kwamen te zitten 
vanwege quarantaine. Dit zorgde er soms voor dat 
kinderen lang thuis moesten blijven en opnieuw 
aangewezen waren op thuisonderwijs.  

Het gebrek aan continuïteit, maar ook de 
onzekerheid die deze periode met zich meebracht 
hebben een groot beroep gedaan op de 
flexibiliteit, creativiteit van de kinderen, hun 
ouders/verzorgers en de medewerkers van de 
school.  
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Tabel 3. Tussendoelen (op basis van gegevens eindtoetsen juni 2021)

Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter?

Begrijpend lezen 
Woordenschat 
Engels 
Studievaardigheden 
Spelling

Technisch lezen Rekenen 
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ERIK VELINGA 

GROEPSLEERKRACHT GROEP 1/2 & BOUWCOORDINATOR ONDERBOUW 

Dit schooljaar hoop ik met goed gevolg de tweejarige masteropleiding Leren en Innoveren aan de hogeschool  
Rotterdam af te ronden. Binnen deze masteropleiding leer je als veranderaar en onderwijsinnovator aan het werk  
te gaan. Hetgeen wat ik tijdens de opleiding aan kennis en ervaring op doe, probeer ik zoveel mogelijk te vertalen  
naar mijn handelen als bouwcoördinator van het onderbouwteam en mijn eigen handelen in de klas. Hierbij richt ik  
mij vooral op ontwikkelingen welke zich afspelen op het gebied van spelend leren en meer kindgericht onderwijs  
bij de kleuters. Het ingang zetten van veranderprocessen en het begeleiden van collega’s staan hierbij centraal.  

Vorig schooljaar heb ik mij onder andere bezig gehouden met het voor de leerlingen zichtbaar maken van leerdoelen  
tijdens spel in de themahoek. Dit gerelateerd aan de Visible Learning theorie van Hattie en literatuur met  
betrekking tot spelend leren. Leerlingen bewuster en doelgerichter tot spelen en ontwikkelen te laten komen was  
hierbij het onderliggende doel.  

In het kleuteronderwijs vindt kennisoverdracht nog veel plaats tijdens klassikale activiteiten waarbij leerlingen in  
de kring zitten. Met mijn afstudeeronderzoek focus ik juist op het aanbieden van leer- en ontwikkelingsdoelen in  
een spelsituatie. Door leerkrachten mee te nemen in hoe je  ontwikkelingsdoelen in een spelsituatie kunt  
implementeren, hoop ik met het onderbouwteam nog meer tegemoet te kunnen komen aan de wijze waarop 
een kleuter het beste tot leren en ontwikkelen komt. Hierbij zijn vanuit de literatuur aangetoonde effectieve  
spelkenmerken en juist leerkrachthandelen leidend. Kortom biedt de opleiding mij de mogelijkheid tot verdere  
professionalisering. Ik ervaar hierbij veel plezier en vindt het mooi wanneer ik zie dat ik mijn eigen enthousiasme  
kan overbrengen op mijn collega’s.  

‘Door leerkrachten mee te nemen in hoe je  
ontwikkelingsdoelen in een spelsituatie kunt  
implementeren, hoop ik met het onderbouwteam nog meer 
tegemoet te kunnen komen aan de wijze waarop 
een kleuter het beste tot leren en ontwikkelen komt.’
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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 nastreven. 
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. 

Formele scholing in 2021: 
- Een medewerker startte in jaar 2 Master Leren 

en Innoveren 
- Een medewerker startte met Master SEN - 

pedagogiek 
- Een medewerker behaalde het diploma 

Schoolleider Basisbekwaam 
- Twee medewerkers zijn gestart met de niveau 5 

opleiding Leraarondersteuner. Een medewerker 
heeft deze inmiddels met goed resultaat 
afgerond. 

- Een medewerker startte met de post-HBO 
opleiding Onderwijs aan Nieuwkomers 

- Een medewerker startte met een postHBO 
opleiding remedial teaching. 

- Drie medewerkers hebben met goed resultaat 
hun post HBO Vakbekwaamheid 
Bewegingsonderwijs afgerond 

Daarnaast vonden een aantal individuele 
scholings- en begeleidingstrajecten plaats op het 
gebied van rekenen, gedrag, faalangstreductie. 

Schoolleidersregister 
De directeur-bestuurder is geregistreerd in het 
schoolleidersregister. Binnen de gesprekkencyclus 
die het toezichthoudend bestuur met de directeur-
bestuurder 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 (niet-
werkgerelateerd) verzuim. 
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De ziekteverzuimcijfers zijn in de loop van 2021 
ernstig veranderd. De school kampt met een groot 
aantal percentage langdurig zieke medewerkers. 
Het grootste deel van deze medewerkers zijn in 
het voorjaar van 2021 ziek geworden ten gevolge 
van COVID-19. Zij kampen met ernstige en 
langdurige longcovid klachten. Dit heeft een zware 
wissel getrokken op het personeelsbestand en 
beschikbare mensen. 
 
Het verzuimpercentage en de ontwikkeling hiervan 
wordt in de managementrapportages met het 
toezichthoudend bestuur besproken.  

Personele bezetting 
De gemiddelde personele bezetting in 2021 was: 

Uit tabel 4 blijkt dat het aantal fte in 2021 is 
toegenomen. Dit heeft met vervangingen van 
langdurig zieke medewerkers te maken.. Dit is 
overeenkomstig het bestuursformatieplan. Er zijn 
62 medewerkers in dienst. 

Uit het overzicht in tabel 5 blijkt dat ruim 66% van 
de medewerkers jonger is dan 45 jaar. 3,2 % van 
de medewerkers is 60 jaar en ouder. 

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.   

Personeelsverloop 
In 2021 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. Ook is een medewerker met 
pensioen gegaan. We hebben een aantal 
bevlogen nieuwe medewerkers in het team mogen 
verwelkomen. 

Tabel 3. Ziekteverzuim

2020 2021

Ziekmeldingsfrequentie 1,01 1,22

Verzuimpercentage 2,62% 12,87%

Gemiddelde verzuimduur  
(in dagen)

9,80 14,55

Tabel 4. Personele bezetting 2021, peildatum 31-12-2021

Functie 1-1-‘21 31-12-
‘21

Onderwijspersoneel (OP) 31,2 33,9

Onderwijsondersteunend 
personeel (OOP)

5,25 7,11

Directie 2,00 2,00

Totaal 38,45 43,01

Tabel 5. Verdeling naar leeftijd, peildatum 31-12-2021

Leeftijds-
categorie

Aantal % FTE %

<25 7 11,3% 5,2 11,6%

25-34 15 24,2% 10,7 23,9%

35-44 19 30,6% 13 29,1%

45-54 16 25,8% 11,7 26,2%

55-59 3 4,8% 2,4 5,4%

60-+ 2 3,2% 1,7 3,8%

Totaal 62 100,0% 44,7 100%

Tabel 6. Verdeling man-vrouw

Functie 1-1-
21

wtf % 31-1
2

wtf %

Man 6 5,6 12,4% 7 6,4 14,1%

Vrouw 47 32,1 87,6% 55 39,1 85,9%

Totaal 53 37,7 100% 62 45,5 100%

Tabel 7. Overzicht medewerkers in en uit dienst 2021

Functie Aantal

Nieuw in dienst 10

Uit dienst op eigen verzoek 3

Afloop contract (niet verlengd) 0

Gepensioneerd 1
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Uitkeringen na ontslag 
De ABS volgt een gesprekkencyclus waarbij 
ontwikkelgesprekken, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken aan de orde komen. Bij 
personeel wat tijdelijk in dienst is, wordt een 
protocol opgevolgd, waarbij ook een 
beoordelingsgesprek behoort. Deze beoordeling 
en voortzetting of beëindiging van het contract 
wordt tijdig meegedeeld aan de medewerker.  

Bij casussen waar eventueel disfunctioneren een 
rol speelt, wordt ingezet op maatwerk om 
disfunctioneren te voorkomen. Gedacht kan 
worden aan coaching, loopbaantraject en gericht 
verbetertraject. 

Er zijn in 2021 geen kosten voor uitkeringen na 
ontslag in het verslagjaar. 

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 2020-2021 een 
bedrag van €225 per leerling ontvangen. Met de 
drie bouwen (onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw) 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.  
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 2021 ingezet voor: 
• Inzet onderwijsassistentie in groep 1 t/m 8. 
• Vakspecialist muziek voor de middenbouw; 
• Vakspecialist Engels voor de bovenbouw; 

• Een aantal uitgeroosterde dagen van de 
groepsleerkrachten op jaarbasis om te werken 
aan administratieve en lesvoorbereidende 
activiteiten. 

Deze werkdrukgelden zijn door de 
omstandigheden van corona en langdurige ziekte 
van medewerkers deels ingezet. Met name de 
uitgeroosterde dagen zijn niet genoeg ingezet, 
vanwege een tekort aan personeel. Over het 
bedrag wat niet besteed is, is met de PMR overleg 
gevoerd over de inzet van deze gelden.  

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. 
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 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 op 
-en 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.  

19PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



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. 

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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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; 

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 speel-
werklokaal 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. 

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. 
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ELVERA ALEWIJNSE - WATTEL 

GROEPSLEERKRACHT GROEP 7 & VOORZITTER WERKGROEP PLEIN 

Samen toe naar een gezellig, divers en groen schoolplein. 

In de aanloop naar het vernieuwen van ons schoolplein hebben we met het team gekeken naar de wensen  
van een ieder. Aan de hand van deze ideeën is er een plan gerealiseerd waarin we de visie van het buitenspel  
terug zagen komen.  
Diversiteit voor alle groepen, een plek voor het voetbalspel, het behouden van de speeltoestellen die er zijn  
en het aanbrengen van vergroening waardoor de leerlingen speelmogelijkheden hebben op verschillende vlakken. 
Er werd via de kinderraad navraag gedaan naar de wensen van de leerlingen. Zij hebben ook tekeningen kunnen  
maken met de plannen die de hadden. 
Na alles verzameld te hebben konden we aan de slag met het maken van een mood board.  
In de tussentijd liep de aanvraag bij het IVN voor een subsidie aanvraag voor het vergroenen van het plein. Na het 
 toekennen van deze subsidie konden we afspraken gaan maken met de verschillende hoveniers en hebben we uit  
een aantal tekeningen een definitieve keuze gemaakt. 
In de herfstvakantie van 2021 zijn de hoveniers begonnen met het veranderen van het plein. Na ongeveer 3/4 weken  
was het grootste gedeelte vormgegeven en konden de eerste planten en bomen geplant worden. 
De leerlingen hebben de nieuwe speelomgeving al goed in gebruik genomen. Er ontstaat nieuw en  
ander spel. Nu wachten we op het voorjaar wanneer alles zal gaan bloeien en groeien. 
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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.   

Het treasurystatuut voldoet aan de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. 

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 2021 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 2021 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 2021. 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 2022.  

Subsidies vanwege corona
De school heeft gedurende 2021 een aantal 
subsidies ontvangen en ingezet voor 
ontwikkelingen op het gebied van corona: 

- Inhaal- en ondersteuningsprogramma corona
De school heeft een subsidie ontvangen van ruim
41K voor het bieden van een
ondersteuningsprogramma. Deze subsidie is
gebruikt om in twee jaargroepen extra
ondersteuning in te zetten. Er is gekozen voor de
groepen 4 en 7, omdat we in de cijfers terug
konden zien dat deze groepen veel last hebben

gehad van de eerdere schoolsluiting.  In de 
groepen 4 in schooljaar 2020-2021 is vanaf januari 
tot eind juli een extra onderwijsassistent ingezet 
voor twee dagdelen per week. Er zijn twee nieuwe 
onderwijsassistenten voor aangetrokken. Zij 
hebben in de klas extra ondersteuning geboden, 
zodat er voor de leerkracht meer ruimte was om 
verlengde en extra instructie aan te bieden. Op 
deze manier profiteerden veel kinderen van deze 
gelden.  
In groep 7 is een programma ingezet voor extra 
ondersteuning op het gebied van taal/spelling en 
rekenen. In de eerste periode is dit gedaan door 
samenwerking tussen de groepsleerkracht en 
onderwijsassistent. Na de zomervakantie is dit werk 
voortgezet door een leerkracht met specialisatie 
op het gebied van remedial teaching.  

De precieze opbrengsten in groep 7/8 laten zich 
over een korte periode lastig meten en worden 
niet goed zichtbaar in gemiddelden, deze zijn 
vooral terug te zien in individuele groei van 
kinderen We zien in groep 4 dat met name de de 
resultaten op het gebied van technisch lezen en 
rekenen zijn verbeterd.  Ook hier geldt dat op 
individueel niveau resultaten en groei beter 
zichtbaar en te duiden zijn.  

- Extra handen in de klas
Deze subsidie is aangevraagd door RAP Zeeland,
door alle besturen voor PO en VO gezamenlijk. De
ABS is geen penvoerder, dit ligt bij een ander
schoolbestuur.
De ABS heeft de gelden vooral ingezet voor extra
onderwijsassistentie, het aannemen van twee LIO-
stagiaires met een contract, met name in de
tweede helft van het jaar 2021.

- Nationaal Programma Onderwijs
De ABS heeft in mei/juni 2021 een schoolscan
gemaakt. Op basis van zogenaamde harde
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Tabel 8. Eigen Financiële streefwaarden bestuur

Onderdeel Streefwaarde 2020 2021

Solvabiliteit > 0,3 0,79 0,84

Liquiditeit > 2,0 3,04 4,19

Rentabiliteit (laatste 3 jaar) 0-5 0,00 0,08
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gegevens, als resultaten, maar ook op basis van 
‘zachte gegevens’ zoals observaties en 
bevindingen van leerkrachten en 
onderwijsassistenten. De schoolscan heeft geleid 
tot een plan voor interventies, welke in het 
reguliere jaarplan zijn opgenomen. Er is gekozen 
voor een vooral duurzame inzet van de middelen: 
professionalisering van medewerkers, maar ook 
extra personele inzet door leerkrachtondersteuners 
en onderwijsassistenten. Daarnaast zijn middelen 
beschikbaar gemaakt om in te zetten op extra 
kunst- en cultuuronderwijs, workshops 
talentontwikkeling en bevordering van lezen en 
plezier in lezen. 
In overleg met het toezichthoudend bestuur en de 
MR is het plan vastgesteld.  
Het plan is in de eerste maanden lastig uitvoerbaar 
geweest door alle omstandigheden op het gebied 
van corona.  
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2.5 RISICO’S en RISICOBEHEERSING 

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. 

Het bestuur hanteert een stelsel waarin risico’s zijn 
benoemd en waar kwantitatieve normen worden 
gehanteerd. Het bestuur hanteert het PO-
instrument 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.  

De belangrijke risico’s en onzekerheden 
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. 

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. 

Een risico ligt bij het langdurig verzuim van 
medewerkers ten gevolge van COVID-19. De 
nasleep van een doorgemaakte ziekte is bij een 
aantal medewerkers langdurig. Dit heeft een risico 
tot langdurige uitval van medewerkers.  

Een risico ligt ook in de toename van benodigde 
investeringen in leermiddelen en huisvesting. Er is 
een meerjareninvesteringsplan opgesteld waarin 
prioriteiten zijn aangegeven.   
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CHLOE DE WITTE 

GROEPSLEERKRACHT GROEP 3 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is groot, van het spelen en werken in hoeken in groep 2  
naar het formele leren in groep 3. Voor de ene leerling een natuurlijke volgende stap, maar voor  
de andere leerling een grote stap, waarbij een langere wenperiode nodig is. Samen met collega’s  
van de groepen 2 en 3 zijn we de afgelopen periode veel met de overgang van groep 2 naar  
groep 3 bezig geweest. Het spelend leren en betekenisvolle thema’s waren hierbij de speerpunten.  
Samen met mijn groep 3 collega’s zijn we ons gaan verdiepen in het spelend leren in een groep 3 en  
hebben hierbij een cursus gevolgd. Samen met de leerlingen starten wij een thema waarbij zij leervragen  
centraal stellen en deze beantwoorden door zelf of samen met de leerkracht informatie te verzamelen  
over het thema. Ook hebben de leerlingen een grote rol bij het creëren van de hoeken wat zorgt voor  
een hoge betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Leerlingen werken hierdoor doelgericht aan lezen,  
rekenen, schrijven en andere motorische activiteiten naast de methodelessen. De aanwinst van de  
speelzolder is hierbij een mooie aanvulling waardoor de leerlingen in groep 3 alle ruimte hebben  
om spelend te leren. Een mooie ontwikkeling die past bij het jonge kind!  

‘De leerlingen hebben een grote rol bij het creëren van de 
hoeken, wat zorgt voor een hoge betrokkenheid en 
nieuwsgierigheid’
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Onderstaand is de balans van 31 december 2021 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 
december 2020. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 

Toelichting op de balans: 

Activa 

materiële vaste activa 
In 2021 is in totaal € 111.623 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Hiervan had € 60.096 betrekking op 
gebouwen en terreinen. Daarnaast is er nog geïnvesteerd in inventaris, apparatuur, ICT en leermiddelen. 
De afschrijvingslasten bedroegen € 82.879. De investeringen waren € 28.744 hoger dan de 
afschrijvingslasten waardoor de boekwaarde van de materiële vaste actie met dit bedrag is gestegen.  

vorderingen 
De belangrijkste vordering is de vordering op het ministerie in verband met het betaalritme van de 
personele bekostiging. In de periode augustus-december wordt minder dan 5/12 van de 
schooljaarbekostiging ontvangen. De vordering loopt in de periode januari-juli terug tot € 0. Vanaf augustus 
neemt de vordering toe tot het nieuwe balanssaldo. De vordering op het ministerie op 31 december 2021 
is hoger dan de vordering op 31 december 2020 en bedraagt in totaal € 145.060. 
De overige vorderingen zijn € 39.988 hoger dan op 31 december 2020.  
Aan de vorderingen zijn geen risico's verbonden. Er is derhalve geen voorziening voor oninbaarheid 
opgenomen. 

liquide middelen 
De omvang van de liquide middelen is in 2021 met € 279.774 toegenomen. Deze toename is € 22.344 
lager dan het positieve resultaat (€ 307.118) over 2021. 

Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lasten die geen invloed hebben op de omvang van de liquide middelen, 
zoals de afschrijvingen en de toevoegingen aan de voorzieningen. Daar tegenover staan de investeringen 
in materiële vaste activa en de onttrekkingen aan de voorzieningen. Deze posten zorgen voor een verlaging 
van de liquide middelen, maar hebben geen invloed op het resultaat. Per saldo waren de afschrijvingen en 

Activa 31-12-2021 31-12-202
0

Passiva 31-12-202
1

31-12-202
0

Materiële vaste activa 657.204 628.461 Eigen vermogen 1.218.144 911.027

Vorderingen 198.939 180.622 Voorzieningen 458.172 407.066

Langlopende 
schulden

7.034 8.816

Liquide middelen 1.148.901 869.127 Kortlopende schulden 321.694 351.301

Totaal activa 2.005.044 1.678.210 Totaal passiva 2.005.044 1.678.210
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de toevoegingen aan de voorzieningen hoger dan de investeringen en onttrekkingen aan de voorzieningen 
wat leidt tot een positief effect op de liquide positie. 

Verder zijn de vorderingen toegenomen en de schulden afgenomen. Beide posten worden niet als zodanig 
verwerkt in het resultaat maar hebben wel effect op de liquide middelen. Een toename van de vorderingen 
betekent dat de inkomende geldstroom lager is dan in de baten en lasten verwerkt. Dit heeft een negatief 
effect op de liquide positie. Een afname van de schulden betekent dat de uitgaande geldstroom hoger is 
dan in de baten en lasten verwerkt. Dit heeft een negatief effect op de liquide positie.  

Het negatieve effect van de toename van de vorderingen bedraag € 18.317 Het negatieve effect van de 
afname van de schulden bedraagt € 31.389. Het positieve effect van de lasten die geen invloed hebben op 
de omvang van de liquide middelen bedraagt € 22.362. Per saldo is er hierdoor sprake van een negatief 
effect van € 22.344 op de liquide positie. 

Een nadere toelichting op de ontwikkeling van de omvang van de liquide middelen is weergegeven in het 
kasstroomoverzicht. 

Passiva 

eigen vermogen 
Het positieve resultaat van € 307.118 is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het eigen vermogen 
bedraagt op 31 december 2021 in totaal € 1.218.144. Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een 
algemene reserve en een bestemmingsreserve. 

Bij de resultaatverdeling is € 103.368 aan de algemene reserve toegevoegd. De algemene reserve 
bedraagt op 31 december 2021 € 1.008.593. 

De bestemmingsreserve publiek bestaat uit de volgende bestemmingen die er door het bestuur aan 
toegekend zijn: personeel werkdrukverlichting, personele kosten NPO, NPO en nulmeting. De 
bestemmingsreserve publiek bedraagt op 31 december 2021 € 209.551. 

voorzieningen 
De stichting heeft drie personele voorzieningen (verlofsparen, jubileumuitkeringen en langdurig zieken) en 
een onderhoudsvoorziening. 

De personele voorziening verlofsparen is bedoeld ter dekking van de salarislasten bij de opname van 
gespaarde uren €me inzetbaarheid. In 2021 zijn geen uren gespaard of opgenomen. Wel is € 1.317 
vrijgevallen. Ultimo 2021 bedraagt de voorziening verlofsparen € 3.309. 

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienstverband. In 
2021 is € 3.489 onttrokken aan de voorziening. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening bepaald op 
basis van het zittend personeelsbestand, hun leeftijd en de blijf kans. In 2021 is € 13.691 toegevoegd aan 
de voorziening. De voorziening bedraagt op 31 december 2021 € 51.859. 

De voorziening langdurig zieken is bestemd voor de kosten in verband met langdurig verzuim. Deze 
voorziening is in 2021 gevormd en in 2021 is € 20.340 aan deze voorziening gedoteerd zodat de 
voorziening ultimo 2021 € 20.340 bedraagt. 

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking en egalisatie van de lasten van het groot 
onderhoud. In 2021 is op basis van het meerjarenonderhoudsplan en in overleg € 30.000 gedoteerd. Er is  
voor € 8.119 aan de voorziening onttrokken wegens uitgevoerde werkzaamheden. De voorziening bedraagt 
per 31 december 2021 € 382.664. 
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kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan voor 85% uit salaris gebonden schulden zoals af te dragen loonheffing en 
pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari respectievelijk 
eind mei betaald. De salaris gebonden schulden zijn € 39.482 hoger dan eind 2020 en bedragen op 31 
december 2021 € 274.610. 

De overige kortlopende schulden zijn in totaal € 68.887 lager dan op 31 december 2020. Dit komt met 
name doordat de vooruit ontvangen subsidies OCW ultimo 2021 lager zijn.  

Analyse resultaat 

De begroting van 2021 liet een positief resultaat zien van € 2.590. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat in boekjaar 2021 van € 307.118, een verschil van € 304.518 met de begroting. 
Het positief resultaat over het boekjaar 2020 bedroeg € 2.880. 

Analyse resultaat ten opzichte van begroting en ten opzichte van vorig boekjaar 

30

Staat van baten en lasten Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil Realisatie 2020 Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCW           3.414.313           3.034.333      379.980           3.052.050        362.263 

Overige overheidsbijdragen 31.087        31.087 14.078          17.009 

Overige baten 226.420 198.000        28.420 255.463 -29.043

Totaal baten 3.671.820 3.232.333 439.487 3.321.591 350.229 

Lasten

Personele lasten           2.884.370           2.720.405      163.965           2.835.714          48.656 

Afschrijvingen 82.879 82.388             491 84.324 -1.445

Huisvestingslasten 178.582 182.500 -3.918 177.369            1.213 

Overige lasten 221.327 244.450 -23.123 221.304 23 

Totaal lasten 3.367.158 3.229.743 137.415 3.318.711 48.447 

Saldo baten en lasten 304.662 2.590 302.072 2.880 301.782 

Financiële baten en lasten

Financiële baten 10 -                  -   -                    -   

Financiële lasten 2.554 - 2.554 - 2.554

Totaal financiële baten en lasten -2.544 - -2.554 - -2.554

Totaal resultaat 302.118 2.590 299.518 2.880 299.228 
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In de volgende tabel een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en 
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2020. 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en de overige subsidies van het ministerie van OCW en de 
vergoeding van het samenwerkingsverband. In 2021 werd net als in 2020 voor gemiddeld 544 leerlingen 
bekostiging ontvangen. 

De rijksbijdragen OCW zijn € 301.733 hoger dan begroot en € 284.016 hoger dan in 2020 ontvangen. De 
verhoging wordt met name veroorzaakt door extra middelen die zijn ontvangen als gevolg van het 
Nationaal Programma Onderwijs. Bij het opstellen van de begroting was er nog geen sprake van de 
ontvangst van deze aanvullende subsidie.  
Daarnaast zijn de rijksbijdragen ook gestegen vanwege de verhoging van de normbedragen.  

Staat van baten en lasten Realisatie 
2021

Begroting 
2021

Verschil Realisatie 
2020

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCW 3.336.066 3.034.333 301.733 3.052.050 284.016

Overige overheidsbijdragen 36.087 36.087 14.078 22.009

Overige baten 299.667 198.000 101.667 255.463 44.204

Totaal baten 3.671.820 3.232.333 439.487 3.321.591 350.229

Lasten

Personele lasten 2.884.370 2.720.405 163.965 2.835.714 48.656

Afschrijvingen 82.879 82.388 491 84.324 -1.445

Huisvestingslasten 173.582 182.500 -8.918 177.369 -3.787

Overige lasten 221.327 244.450 -23.123 221.304 23

Totaal lasten 3.362.158 3.229.743 132.415 3.318.711 43.447

Saldo baten en lasten 309.662 2.590 307.072 2.880 306.782

Financiële baten en lasten

Financiële baten 10 0 0 0 0

Financiële lasten 2.554 0 2.554 0 2.554
Totaal financiële baten en 
lasten

-2.544 0 -2.554 0 -2.554

Totaal resultaat 307.118 2.590 304.518 2.880 304.228
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De vergoeding van de Samenwerkingsverbanden was in 2021 € 8.796 hoger dan begroot en € 59.933 lager 
dan in 2020 ontvangen.  

overige overheidsbijdragen 
De gemeentelijke vergoeding was voor 2021 niet begroot. Uiteindelijk is er € 36.087 ontvangen. In totaal € 
22.009 meer dan in 2020 ontvangen. 

overige baten 
Aan overige baten is in de begroting met name rekening gehouden met ouderbijdragen en verhuur 
opbrengsten. Uiteindelijk is er in totaal € 101.667 meer ontvangen dan begroot en € 44.204 meer  dan in 
2020 ontvangen. Dit is met name veroorzaakt door de ontvangst van een overige subsidie.  De 
ouderbijdragen waren ongeveer gelijk aan de begroting (€ 170.000) en ca. € 15.000 lager dan in 2020 
ontvangen. De verhuur opbrengsten waren ca. € 3.000 lager dan begroot en dan in 2020 ontvangen. 
Verder zijn er in 2021 geen opbrengsten ontvangen voor detachering personeel.  

personele lasten 
De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten. Deze waren in totaal 
€ 163.965 hoger dan begroot en € 48.656 hoger dan in 2020. 

De lonen en salarissen zijn € 277.942 hoger dan begroot en € 69.928 hoger dan in 2020 gerealiseerd. In de 
begroting was uitgegaan van een formatieve inzet, exclusief vervangingen, van gemiddeld 35,93 fte. De 
werkelijke inzet bedroeg 37,53 fte (2020  36,37 fte). Aan uitkeringen is in 2021 € 132.798 (2020 € 66.166) 
ontvangen. 

De overige personele lasten waren € 18.820 hoger dan begroot en € 45.359 hoger dan in 2020 
gerealiseerd. Dit is met name veroorzaakt door de dotatie aan de personele voorzieningen. Het bestuur 
heeft een voorziening langdurig zieken gevormd in 2021.  

afschrijvingen 
De afschrijvingslasten waren in 2021 € 491 hoger dan begroot en € 1.445 lager dan in 2020 gerealiseerd. 

huisvestingslasten 
De huisvestingslasten waren in totaal € 8.918 lager dan begroot en € 3.787 lager dan in 2020. 
De verlaging ten opzichte van de begroting is met name veroorzaakt doordat de kosten voor klein 
onderhoud en de schoonmaakkosten lager waren. De verhoging ten opzichte van 2020 is met name 
veroorzaakt doordat de kosten voor klein onderhoud en de kosten voor energie en water in 2020 hoger 
waren. De dotatie aan de voorziening is € 5.000 lager dan begroot en dan in 2020 gerealiseerd.  

overige instellingslasten 
De overige lasten bestaan uit administratie en beheerlasten, uit de lasten inventaris en apparatuur, uit de 
lasten leer- en hulpmiddelen en uit overige lasten. 

Overige lasten Realisatie Begroot Verschil Realisatie Verschil

2021 2021 2020

Administratie en beheerlasten 50.746 50.500 246 58.524 -7.778

Inventaris en apparatuur 750 2.000 -1.250 628 122

Leer- en hulpmiddelen 94.317 97.500 -3.183 101.853 -7.536

Overige 75.515 94.450 -18.935 60.300 15.215

Totaal 221.328 244.450 -23.122 221.305 23
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In totaal waren deze kosten € 23.122 lager dan begroot en € 23 hoger dan in 2020 gerealiseerd. 

De administratie en beheerlasten waren hoger dan begroot en lager dan in 2020. Het verschil is met name 
veroorzaakt doordat de kosten voor uitbesteding administratie en de accountantskosten lager waren in 
2021. De kosten voor bestuurs- en managementondersteuning waren hoger in 2021. 

Het verschil van inventaris en apparatuur komt doordat er in 2021 minder kleine inventaris is aangeschaft. 

In 2021 zijn minder leer- en hulpmiddelen aangeschaft dan in 2020. Ten opzichte van de begroting is er 
minder verbruiksmateriaal aangeschaft maar wel meer leermiddelen en ICT.  

De verlaging van de overige overige lasten ten opzichte van de begroting is met name veroorzaakt doordat 
er minder uitgegeven is in 2021 aan culturele vorming en aan tussen-/naschoolse opvang.  De afwijking ten 
opzichte van 2020 is veroorzaakt doordat de kosten voor werkweken/reizen in 2021 hoger waren dan in 
2020. 

financiële baten en lasten 
Voor 2021 was geen rekening gehouden met financiële lasten maar door de lage rentestand zijn nagenoeg 
alle banken vanaf 1 juli 2021 een negatieve rente gaan berekenen over het saldo van de bank- en 
spaartegoeden dat uitkomt boven de € 100.000. Voor de stichting ging het om € 2.554 aan rentelasten. 

Investeringen en financieringsbeleid

Er worden geen belangrijke wijzigingen in de financieringsstructuur voorzien.  De ontwikkeling van de 
materiële vaste activa volgt feitelijk uit de investeringen en afschrijvingslasten 

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.  

Uit de meerjarenbalans blijkt dat de omvang van de liquide middelen de komende jaren van voldoende 
omvang zal zijn om aan alle verplichtingen te voldoen. Er zal derhalve ook de komende jaren geen sprake 
zijn van het aantrekken van externe financiering. 

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 Regelen Beleggen lenen 
en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn 
direct opeisbaar.  
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EVELYN KLIJN 

VAKDOCENT ENGELS & GROEPSLEERKRACHT GROEP 7 

Ik ben 10 jaar werkzaam bij de ABS, waarvan de laatste 3 jaar ook als vakleerkracht Engels voor de  
groepen 6,7 en 8. Dit komt in het Basisonderwijs nog niet zo veel voor, dus voel ik me bevoorrecht  
deze rol te kunnen en mogen vervullen op de ABS. Naast gebruik van de methode Take it Easy, zingen 
 we Engelse liedjes en doen we spellessen om ook het mondeling Engels te bevorderen. Onze 2-talige  
leerlingen daag ik uit met lees, schrijf en grammatica opdrachten op hun eigen niveau. In groep 8 krijgen  
de VWO en TTO leerlingen in de laatste periode extra huiswerk Engels. Ook heb ik dit schooljaar een  
extra digitaal leermiddel (Languagenut) in mogen zetten voor de groepen 6,7 en 8. Hiermee kunnen  
leerlingen op school spelenderwijs zelfstandig oefenen en indien gewenst ook thuis iets aan Engels doen.  
Middels dit rijke aanbod, hoop ik leerlingen mee te geven dat het leren van mondeling en schriftelijk  
Engels het leven verrijkt! Ze zullen grapjes in films en boeken sneller snappen, liedjes mee kunnen zingen  
én begrijpen en in het Engels kunnen chatten tijdens het gamen. Ook op vakantie zullen ze sneller contact 
leggen met anderstaligen, als ze zich wat zekerder voelen in de Engels taal. 

‘Middels dit rijke aanbod, hoop ik leerlingen mee te geven 
dat het leren van Engels het leven verrijkt!’
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee wordt een 
beeld gegeven van de continuïteit van de stichting. 
Er is geen sprake van majeure investeringen of van volledige doorcentralisatie van de huisvesting. De 
opgenomen vooruitblik heeft derhalve betrekking op de voorgeschreven drie jaar. 

Toelichting op de kengetallen: 

Ontwikkeling van het leerlingaantal 

De leerling 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. 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. 

Het gebruik van het plaatsingsbeleid blijft onderwerp van gesprek en evaluatie binnen het bestuur. Waar 
nodig passen we dit aan. 

Ontwikkeling opbouw personele bezetting 

Kengetallen Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

2020 2021 2022 2023 2024

Aantal leerlingen op 1 oktober 535 516 530 525 525

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 1,85 2,00 2,00 2,00 2,00

Personeel primair proces (fte) 29,95 33,21 30,78 30,36 30,36

Ondersteunend personeel (fte) 4,58 6,23 4,83 4,03 4,03

Totale personele bezetting (fte) 36,38 41,44 37,61 36,39 36,39

Overige kengetallen per 31 december

Aantal leerlingen / Totaal personeel 14,71 12,45 14,09 14,43 14,43

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel 17,86 15,54 17,22 17,29 17,29
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De personele bezetting is in 2021 licht gestegen. De verwachting is dat de personele bezetting in 2022 af 
zal nemen en de jaren daarna zal stabiliseren.  

Er zijn jaarlijks twee momenten waarop beslissingen genomen kunnen worden over de omvang van de 
personeelsformatie. Bij zowel het opstellen van de meerjarenbegroting als het formatieplan vindt een 
confrontatie plaats tussen beschikbare middelen en lasten bij ongewijzigd beleid.  

Ontwikkeling van de balanspositie 

Hieronder een uiteenzetting van de balanspositie. 

Toelichting op de balans: 

De ontwikkeling van de balanspositie is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2024 en heeft de 
balans per 31 december 2021 als uitgangspunt.  

De omvang van de balans zal  in 2022 afnemen doordat er eind 2022 geen vordering meer op OCW zal zijn 
in verband met de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023. Daarna neemt de omvang van 
de balans in 2023 weer iets toe en in 2024 weer af vanwege het geprognosticeerde negatieve resultaat. 
Hoewel het gaat om prognosecijfers kan worden gesteld dat de kengetallen ook de komende drie jaren 
nog ruim boven de signaleringswaarden van de inspectie liggen. 

Balans Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose

31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Activa

Materiële vaste activa 628.461 657.204 600.712 502.116 403.520

Vorderingen 180.622 198.939 53.879 53.879 53.879

Liquide middelen 869.127 1.148.901 1.233.604 1.440.257 1.317.554

Totaal activa 1.678.210 2.005.044 1.888.195 1.996.252 1.774.953

Passiva

Algemene reserve 905.226 1.008.593 882.542 988.897 900.355

Bestemmingsreserve publiek 5.801 209.551 209.551 209.551 47.208

Eigen vermogen 911.027 1.218.144 1.092.093 1.198.448 947.563

Voorzieningen 407.066 458.172 469.156 472.640 504.008

Langlopende schulden 8.816 7.034 5.252 3.470 1.688

Kortlopende schulden 351.301 321.694 321.694 321.694 321.694

Totaal passiva 1.678.210 2.005.044 1.888.195 1.996.252 1.774.953
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Alleen voor 2022 zijn investeringen begroot in leermiddelen en ICT. Van 2022 t/m 2023 zijn de 
afschrijvingen hoger dan de investeringen waardoor de boekwaarde van de materiële vaste activa zal 
dalen.  

De vorderingen zullen in 2022 sterk dalen doordat er op 31 december 2022 geen vordering op het 
ministerie meer zal zijn. In de meerjarenbalans is uitgegaan van de omvang van de overige vorderingen op 
31 december 2021. 

De wijziging van de omvang van de liquide middelen wordt bepaald door de mutaties bij de andere 
balansposten. Zie hierna de liquiditeitsprognose. Met name het resultaat en de investeringen versus de 
afschrijvingen en de onttrekkingen uit de voorziening zijn van invloed op de liquide positie. Voor 2022 en 
2023 wordt een stijging verwacht van de omvang van de liquide middelen en daarna zal deze in 2024 weer 
dalen. De omvang van de liquide middelen zal alle jaren voldoende zijn om aan alle verplichtingen te 
voldoen en ligt ruim boven de minimale omvang van € 100.000, die als signaleringswaarde door de 
inspectie gehanteerd wordt. 

Kengetallen 2022 2023 2024 Signaleringswaarde inspectie

Solvabiliteit 2 83% 84% 82% risico indien lager dan 30%

Liquiditeit 4,00 4,64 4,26 risico indien lager dan 1

Rentabiliteit 1% 3% -8% n.v.t.

Weerstandsvermogen 32% 36% 32% n.v.t.

Liquiditeitsprognose 2022 2023 2024

Beginsaldo 1.148.901 1.233.604 1.440.257

begroot resultaat 17.227 104.573 -252.667

toename liquide middelen

afschrijvingen 91.492 98.596 98.596

dotatie voorziening jubileum 0 0 0

toevoeging voorziening onderhoud 35.000 35.000 35.000

afname liquide middelen

investeringen materiële vaste activa -35.000 0 0

groot onderhoud uit onderhoudsvoorziening -24.016 -31.516 -3.632

Eindsaldo 1.233.604 1.440.257 1.317.554
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De begrote resultaten zijn met het eigen vermogen verrekend. Voor de bestemmingsreserve wordt 
rekening gehouden met besteding van de NPO reserves zodat deze eind 2024 volledig besteed zijn. Er 
wordt rekening gehouden met de vrijval van de investeringssubsidie (langlopende schulden) ten gunste van 
het resultaat.  

De toevoegingen aan en de onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening zijn gebaseerd op het 
meerjarenonderhoudsplan. De onttrekkingen zijn lager dan de toevoegingen waardoor de voorziening de 
komende jaren toeneemt.  
Bij de jubileumvoorziening is geen rekening gehouden met wijzigingen. Deze worden sterk bepaald door 
wijzigingen in de formatieve inzet. 

De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de hoogte van de vorderingen, lastig te voorspellen. 
Deze hoogte is sterk afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Op 31 december 
2021 is er geen sprake van incidenteel hoge of lage kortlopende schulden. De omvang van de kortlopende 
schulden is in de toekomstbalans dan ook gelijk gehouden aan de stand van eind 2021. 

Ontwikkeling van de meerjarenbegroting 

In het najaar van 2022 is een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2022-2026 die vastgesteld is 
door het bestuur na goedkeuring van het toezichthoudend bestuur. Er is niet met meerdere scenario’s 
gewerkt. De meest invloedrijke factor in de meerjarenbegroting is het leerlingenaantal. Bij een hoger dan 
verwacht leerlingenaantal ontstaat mogelijk ruimte voor hogere formatieve inzet. Bij een lager 
leerlingenaantal zal worden bekeken of de formatieve inzet moet worden verlaagd of dat een groter deel 
van het eigen vermogen zal worden ingezet. 

Staat van baten en lasten Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023 2024

Aantal leerlingen op 1 oktober 535 516 530 525 525

Baten

Rijksbijdragen OCW 3.052.050 3.336.066 3.208.957 3.132.125 2.783.757

Overige overheidsbijdragen 14.078 36.087 10.000 10.000 10.000

Overige baten 255.463 299.667 205.000 205.000 205.000

Totaal baten 3.321.591 3.671.820 3.423.957 3.347.125 2.998.757

Lasten

Personele lasten 2.835.714 2.884.370 2.903.488 2.732.206 2.741.078

Afschrijvingen 84.324 82.879 91.492 98.596 98.596

Huisvestingslasten 177.369 173.582 183.500 183.500 183.500

Overige lasten 221.304 221.327 228.250 228.250 228.250

Totaal lasten 3.318.711 3.362.158 3.406.730 3.242.552 3.251.424

Saldo baten en lasten 2.880 309.662 17.227 104.573 -252.667
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Toelichting op de meerjarenbegroting: 

De rijksbijdragen zullen de komende jaren iets dalen. De rijksbijdragen zijn gebaseerd op de 
normbedragen van november 2021. Er is geen rekening gehouden met verhoging van de normbedragen. 
Tegenover een verhoging van de normbedragen staat meestal een verhoging van de loonkosten van een 
vergelijkbare omvang. Voor het schooljaar 2022-2023 is rekening gehouden met een NPO-subsidie van € 
500 per leerling. Dat is het bedrag dat volgens de PO-raad minimaal zal worden ontvangen. 

De overige overheidsbijdragen betreft de gemeentelijke subsidie.  

De overige baten betreffen met name de verhuur opbrengsten. Er is geen rekening gehouden met 
incidentele baten. Als deze worden ontvangen, dan zullen hier waarschijnlijk ook lasten tegenover staan.  

De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. Er wordt 
rekening gehouden met de periodieke loonsverhoging in augustus.  

De afschrijvingslasten zullen in 2022 en 2023 stijgen door de investeringen. 
  
De huisvestingslasten zijn grotendeels gebaseerd op de historische gegevens en de huidige 
termijnbedragen. Er wordt geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht. 

De overige lasten zijn grotendeels gebaseerd op de historische lasten. ln 2022 en 2023 zijn er nog 
inkomsten te verwachten in verband met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Omdat deze subsidie 
geacht wordt in zijn geheel te worden besteed, zijn er bij de lasten extra uitgaven begroot. 

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 meerjaren 
investeringsplan. Middels deze documenten wordt de uitputting bewaakt. 

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. 

Financiële baten en lasten

Financiële baten 0 10 0 0 0

Financiële lasten 0 2.554 0 0 0

Totaal financiële baten en lasten 0 -2.544 0 0 0

Totaal resultaat 2.880 307.118 17.227 104.573 -252.667
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Risicomanagement en beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 

Het bestuur hanteert het PO-instrument voor risicomanagement. Hiermee worden financiële ontwikkelingen 
en risico’s in beeld gebracht. Jaarlijks vindt evaluatie en bijstelling plaats. 

Als belangrijkste risico's worden gezien: 

- 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.

- 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 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.

- toename benodigde investeringen in leermiddelen en huisvesting. Er is een meerjaren investeringsplan
opgesteld waarin prioriteiten zijn aangegeven.

- de bekostigingssystematiek zal vereenvoudigd worden. De PO-raad heeft een model ontwikkelend op
basis waarvan kan worden bepaald wat de gevolgen van de voorgestelde systematiek is voor alle besturen
op basis van de gegevens van 1 oktober 2021. Op basis van die gegevens zou de herverdeling een
voordelig effect hebben voor de stichting. Op basis van het leerlingenaantal van 2021 zou er een voordeel
van € 19.208 voor de stichting zijn. In het model is geen rekening gehouden met het verschuiven van de
teldatum naar 1 februari. De nieuwe bekostigingssystematiek zorgt ook voor het moeten afboeken van de
vordering op het ministerie. Op basis van de huidige gegevens mag niet worden verwacht dat het
ministerie de vordering gaat betalen. Voor de stichting gaat het in totaal om € 145.060. Hier is in de
meerjarenbalans rekening mee gehouden.

- de manier waarop de omvang van de onderhoudsvoorziening moet worden bepaald wordt mogelijk
aangepast. Dit kan betekenen dat een hogere toevoeging nodig is of mogelijk een eenmalige extra
dotatie.

Normatief eigen vermogen

In 2020 heeft de onderwijsinspectie de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’ 
geïntroduceerd. Met deze signaleringswaarde kan worden geconstateerd of er sprake is van mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen.  

Het normatief eigen vermogen wordt bepaald op basis van de aanschafwaarde van de gebouwen, de 
boekwaarde van de overige materiële vaste activa en het totaal aan baten. Op basis van deze jaarrekening 
2021 is met behulp van de rekenhulp van de onderwijsinspectie het normatief eigen vermogen van de 
stichting bepaald. Dit normatief eigen vermogen bedraagt € 987.956. Het publieke eigen vermogen van de 
stichting bedraagt € 1.213.144. Dit betekent dat er mogelijk sprake is van bovenmatig eigen vermogen. 
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Het kengetal voor mogelijk bovenmatig publiek vermogen van de stichting is 1,23 (2020 0,98). Dit is hoger 
dan de signaleringswaarde, groter dan 1,00, die de onderwijsinspectie hanteert voor dit kengetal.  

Bij realisatie van de meerjarenbegroting zal het kengetal voor mogelijk bovenmatig publiek vermogen van 
de stichting zich als volgt ontwikkelen: 

 
Financiële kengetallen 

Solvabiliteit 2 
Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 
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. 
De ratio geeft aan dat 84% van het vermogen bestaat uit eigen vermogen en voorzieningen en 16% uit 
vreemd vermogen.  
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van 30% voor de solvabiliteit (definitie 2). De 
solvabiliteit van de stichting is hoger dan de door de inspectie gestelde signaleringswaarde. 

Liquiditeit 
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 
en de kortlopende schulden. 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  
De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,19 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende 
passiva.  De stichting heeft op 31 december 2021 de beschikking over € 1.148.901 aan liquide middelen en 
heeft daarnaast € 1.98.939 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 € 321.694. De liquiditeitspositie van de stichting is hierdoor goed te noemen. De 
ratio is hoger dan de door de inspectie vastgestelde signaleringswaarde van 1 voor middelgrote 
instellingen (totale baten tussen € 3 en € 12 miljoen). 
De omvang van de liquide middelen ligt op 31 december 2021 boven de signaleringswaarde van minimaal 
€ 100.000, die als absolute omvang liquide middelen door de inspectie gehanteerd wordt. 

Eigen Vermogen 2021 2022 2023 2024

Feitelijk 1.213.144 1.087.093 1.193.448 942.563

Normatief 987.956 923.175 826.063 712.034

Ratio 1,23 1,18 1,44 1,32

Kengetallen 2021 2020 Signaleringswaarde inspectie

Solvabiliteit 2 84% 79% risico indien lager dan 30%

Liquiditeit 4,19 2,99 risico indien lager dan 1

Rentabiliteit 8% 0% n.v.t.

Weerstandsvermogen 33% 27% n.v.t.
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Rentabiliteit 
Definitie: Resultaat  gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 
totale baten. 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 
resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 3.671.830, een positief resultaat behaald 
van € 302.118. Dit houdt in dat 8% van de baten niet zijn ingezet. 

Weerstandsvermogen 
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
Er zijn meerdere definities van het weerstandsvermogen, bovenstaande wordt door de inspectie gebruikt. 
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 
benadrukt. 
Het weerstandsvermogen geeft derhalve aan of het vermogen hoog genoeg is om niet-voorziene, tot de 
reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Bij toepassing en verankering van het 
risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning- en controlcyclus blijven 
altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur 
voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 
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Datum: 23 juni 2022 
Plaats: Middelburg 

Naam: J.E.M. van Os 

Functie:  directeur-bestuurder 
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One-tier model 
In 2021 heeft het bestuursmodel van ABS Middelburg effectief gewerkt. Toezichthoudend bestuur heeft 
betrokkenheid getoond door middel van aanwezigheid bij overleg over schoolsluitingen door COVID-19, 
heeft Mevrouw Anneke van Os gefaciliteerd in het uitbreiden van haar werktijdfactor, omdat deze 
structureel afweek van de werkelijke situatie. Het toezichthoudend bestuur heeft ondersteuning geboden in 
de overgang van administratiekantoor. Daarnaast heeft het toezichthoudend deel van het bestuur 
geparticipeerd in de bestuurlijke evaluatie met Kinderopvang Walcheren.  
In de vergaderingen van 2021 zijn onder andere besproken en vastgesteld: 
Begroting 2021 
Jaarrekening en Bestuursverslag 2020 
Sociaal jaarverslag  
Investeringsbegroting 

Samenstelling toezichthoudend deel bestuur 
In 2021 hebben in het toezichthoudende deel van het bestuur geen bestuurswisselingen plaatsgevonden.   

Zelfevaluatie bestuur 
In overeenstemming met de code Goed Bestuur heeft in 2021 de periodieke zelfevaluatie plaatsgevonden. 
In verschillende vergaderingen zijn de onderdelen van de vernieuwde ‘Code Goed Bestuur in het primair 
onderwijs’ van de PO-raad besproken en geëvalueerd. Toezichthoudend bestuur wil graag in gesprek 
blijven met het team, bijvoorbeeld met het MT naar aanleiding van het jaarverslag. Door de beperkingen 
van COVID-19 is dit in 2021 nog niet gerealiseerd.   

Samenstelling directie 
In 2021 heeft de adjunct-directeur besloten zijn functie per 1 november neer te leggen, waardoor er 
opnieuw een vacature is ontstaan. Voor de invulling van deze vacature is een sollicitatieprocedure gestart 
met ruimte voor zowel externe als interne kandidaten. Twee sollicitatiecommissies hebben gesprekken met 
een aantal kandidaten gevoerd. Na deze gesprekken waren de commissies unaniem in de voordracht van 
een kandidaat en na overleg met de MR is mevrouw Tamara Vliegenthart benoemd tot Adjunct-Directeur 
van de ABS. Het bestuur is blij dat de directie met de toetreding van Tamara weer compleet is. Er is veel 
vertrouwen in de kwaliteiten van de directie en in de samenwerking tussen de Adjunct-Directeur en de 
Directeur-Bestuurder.  
Vanuit de rol als werkgever van de directeur-bestuurder heeft het toezichthoudend bestuur een 
functioneringsgesprek gevoerd met mevrouw van Os. Hieraan voorafgaand is gesproken met enkele 
teamleden om een meer compleet beeld van het functioneren van mevrouw van Os te verkrijgen.  

COVID-19 
De coronapandemie heeft ook op het team van ABS Middelburg veel invloed gehad. De combinatie van 
het ziekteverzuim en het lerarentekort heeft ertoe geleid dat er veel van het team is gevraagd. Veel 
flexibiliteit en veel extra inzet waar mogelijk. Het bestuur heeft met Pasen het team de boodschap willen 
geven dat het ook belangrijk is om de eigen gezondheid en balans goed in het oog te houden. Alle 
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medewerkers hebben een gezonde lekkere attentie gekregen. Ook bij het kerstpakket heeft het bestuur de 
medewerkers dank gezegd voor de enorme inzet in tijden die veel van mensen hebben gevraagd.  
Het bestuur heeft besloten een casemanager in te zetten voor ondersteuning bij de opvolging van 
ziekmeldingen en het begeleiden van herstel. Dit om de werklast voor de Directeur-Bestuurder op dit 
gebied te verminderen 

NPO gelden 
In 2021 werd in het voorjaar bekend dat er met ingang van het nieuwe schooljaar gelden beschikbaar 
zouden komen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs, bedoeld om achterstanden, veroorzaakt door de 
schoolsluitingen door COVID-19, aan te pakken. Na de schoolscan en voorbereidingen door de directie zijn 
de plannen in de eerste vergadering van 2021-2022 gepresenteerd aan de MR en het toezichthoudend 
deel van het bestuur. De NPO gelden zijn daarbij zichtbaar en herleidbaar ingebed in de totale begroting. 
De NPO gelden hebben de mogelijkheid geboden om gericht te werken aan die vaardigheden van 
kinderen of onderdelen van het onderwijsaanbod die de afgelopen jaren onder druk hebben gestaan. 
Toezichthoudend bestuur is betrokken geweest bij het vaststellen van de bestemmingen van deze gelden 
en totale begroting, op basis van informatie over leeropbrengsten en wensen en behoeften van het team. 
Er is op toegezien dat het geld wordt besteed in lijn met de visie op goed onderwijs en goed 
werkgeverschap. Ook is er belang gehecht aan duurzame besteding en de gevolgen van de inzet op 
langere termijn. Tijdelijke gelden kunnen een goede kwaliteits- of welzijnsimpuls geven. Het is op lange 
termijn essentieel de kwaliteit te kunnen blijven bieden die nagestreefd wordt, ook als de NPO gelden 
wegvallen.    

Overgang administratiekantoor 
In 2021 is de ABS voor de financiële en personele administratie gebruik gaan maken van de diensten van 
Groenendijk Onderwijs Administratie. Na een periode van vergelijken van verschillende aanbieders is door 
het bestuur gekozen voor Groenendijk. Er is veel vertrouwen in de actuele kennis en in de kwaliteit van de 
diensten van de organisatie. De conversie naar het nieuwe systeem en de scholing van betreffende 
medewerkers is goed verlopen en dit geeft vertrouwen voor de samenwerking in de toekomst.  

Accountant 
Het toezichthoudend bestuur heeft ervoor gekozen in 2021 gebruik te blijven maken van PWC als 
accountant en om begin 2022 de keuze voor de accountant opnieuw te agenderen en te heroverwegen.  

Werving nieuwe leerlingen 
Er is in 2021 regelmatig gesproken over de gevolgen van de terugloop in het aantal aanmeldingen, welke 
voornamelijk een demografische oorzaak heeft. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de ABS 
goed in beeld te brengen en duidelijk te communiceren dat er plaats is nieuwe leerlingen.  

Bestuursbesluiten 
Belangrijke bestuursbesluiten in 2021 zijn geweest: 
- Keuze administratiekantoor. 
- Aanschaf nieuwe leesmethode. 
- Ondersteuning inzetten voor duurzaam meerjarig huisvestingsbeleid.  
- Teruggave van deel ouderbijdrage dat niet is aangewend voor schoolreizen in 2021.  
- Meerjarenbegroting 

Ondertekening: 

I. Van der Sluijs - Duker 
23-06-2022 
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ANNEWIL STROO 

LEERKRACHTONDERSTEUNER 

Als leraarondersteuner begeleid ik leerlingen (individueel of in kleine groepjes) die nét even die extra hulp, instructie, 
aandacht of uitdaging nodig hebben. 
  
Ik ondersteun in zowel de midden- als de bovenbouw, waardoor ik in verschillende groepen kom en nauw  
samenwerk met verschillende leraren en met de ib-ers. Samen zoeken we naar mogelijkheden om het beste uit  
een leerling te halen, zodat deze zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Er zijn hierbij korte lijntjes tussen school, 
ouders en andere disciplines. Dat werkt heel prettig! 
Ik vind het belangrijk dat een leerling zich gezien en begrepen voelt. Daarom probeer ik ieder kind op zijn of  
haar eigen manier te benaderen en zo aan te sluiten bij wat het op dat moment nodig heeft. Op die manier  
hoop ik een rustpunt, een vertrouwd gezicht en een luisterend oor te kunnen zijn voor de leerlingen.  
  
Mijn werkzaamheden zijn heel afwisselend. Sommige kinderen help ik met het overzichtelijk maken van hun dag,  
het plannen van hun werk en het taakgericht werken. Andere leerlingen help ik met het verwoorden van hun 
gevoelens of het beter omgaan met boosheid en teleurstellingen. Soms ben ik in de speelzaal of op het schoolplein  
te vinden om met een kind te spelen, zodat het even kan ontladen. Of ik ga in gesprek met een leerling, omdat er  

iets is voorgevallen wat besproken moet worden. Ik help om te leren denken vanuit een groeimindset en probeer te 
bouwen aan het zelfvertrouwen. Daarnaast ondersteun ik regelmatig in de klas, bijv. op het gebied van rekenen, taal of 
spelling. De ene keer geef ik preteaching en verlengde instructie, de andere keer begeleid ik leerlingen die behoefte 
hebben aan meer uitdaging. 
  
Deze veelzijdigheid en het veelal één op één bezig zijn met de kinderen maken mijn werk leuk en geven me  

‘Het mooiste is als ik leerlingen die ik begeleid zie groeien 
en bloeien.’
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Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa 657.204            628.461            

Totaal vaste activa 657.204            628.461            

1.2 Vlottende Activa
1.2.2 Vorderingen 198.938            180.622            
1.2.4 Liquide middelen 1.148.901         869.127            

Totaal vlottende Activa 1.347.840         1.049.749         

TOTAAL ACTIVA 2.005.044         1.678.210         

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 1.218.144         911.027            
2.2 Voorzieningen 458.172            407.066            
2.3 Langlopende schulden 7.034                8.816                
2.4 Kortlopende schulden 321.694            351.301            

TOTAAL PASSIVA 2.005.044         1.678.210         

31-12-2021 31-12-2020
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Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 3.336.066     3.034.333     3.052.050     
3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 

overige overheden 36.087          - 14.078          
3.5 Overige baten 299.666        198.000        255.463        

Totaal Baten 3.671.820    3.232.333    3.321.591    

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 2.884.370     2.720.405     2.835.714     
4.2 Afschrijvingen 82.879          82.388          84.324          
4.3 Huisvestingslasten 173.582        182.500        177.369        
4.4 Overige lasten 221.327        244.450        221.304        

Totaal lasten 3.362.158    3.229.743    3.318.711    

Saldo baten en lasten 309.662       2.590 2.880

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 10 - - 
6.2 Financiële lasten 2.554 - - 

Saldo financiële baten en lasten -2.544 - -

Totaal resultaat 307.118        2.590 2.880 

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Begroting 2021
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Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

 Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten) 309.662        2.880            

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen -/- 4.2 82.879          84.324          
Mutaties voorzieningen 2.2 51.106          26.787          

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 133.985        111.111        

Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) -18.317         80.314          
Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) -29.607         42.993          

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -47.924         123.307        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 395.723        237.298        

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 10                 10                 
Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -2.554           -                    

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 393.179        237.308        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -111.623       -33.271         

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -111.623       -32.085         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 2.3 -1.782           -1.782           

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.782           -1.782           

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 279.774        203.441        

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €
Stand liquide middelen per 1-1 869.127        665.686        
Mutatie boekjaar liquide middelen 279.774        203.441        

Stand liquide middelen per  31-12 1.148.901     869.127        

2021 2020

2021 2020
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden partijen

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

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.

Het verzorgen van primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair Onderwijs

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar.

Kernactiviteiten

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. 

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. 

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.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage 

per jaar

activerings-
grens in € 

Gebouwen 480 2,50% 500
Terreinen - bestrating 240 5,00% 500
Terreinen - overig 120 10,00% 500
Machines en installaties 180 6,70% 500
Meubilair 240 5,00% 500
Meubilair leerlingensets 180 6,70% 500
Duurzame apparatuur 60 20,00% 500
ICT apparatuur 48 25,00% 500
ICT computers 36 33,33% 500
ICT digiborden 120 10,00% 500
Leermiddelen 96 12,50% 500

Gebouwen en terreinen

Vorderingen

Liquide middelen

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.

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.

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.

Categorie

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. Op terreininventaris wordt wel afgeschreven.
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Eigen vermogen

Omschrijving EUR
Doel
Beperkingen
Saldo 4.479€            
Doel
Beperkingen
Saldo 42.729€          
Doel
Beperkingen
Saldo 137.343€        
Doel
Beperkingen
Saldo 25.000€          

Voorzieningen

Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Jubileumuitkeringen

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 contante 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.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voorde inflatie 2,60% is.

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. 

NPO Inzet middelen NPO
Geen beperkingen

Personele kosten 
NPO

Inzet middelen NPO t.b.v. personeel
Personele kosten

Personeel Werkdrukverlichting

Nulmeting Afschriving nulmeting
Activa nulmeting

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 
is aangebracht.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
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Voorziening duurzame inzetbaarheid

Voorziening groot onderhoud

Langlopende schulden

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.

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.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft. 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de 
bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar 
in mindergebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden onder 
vooruitontvangen investeringssubsidies.

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 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

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.

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.
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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.

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 2021 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 110,20%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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.

Subsidies m.b.t. 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.
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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.

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. 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.
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.
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur
Overige materiële 
vaste activa

Totaal materiële 
vaste activa

€ € € € €

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 423.271                53.303                  766.935                274.278                1.517.787             
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 132.132                12.292                  543.007                201.896                889.327                
Cumulatieve herwaarderingen -                           -                           -                           -                           -                           
Materiële vaste activa per 01-01-2021 291.139                41.011                  223.928                72.383                  628.460                

Verloop gedurende 2021
Investeringen 4.582                    55.514                  21.090                  30.436                  111.622                
Desinvesteringen -                           -                           -                           -                           -                           
Afschrijvingen 14.365                  5.398                    45.347                  17.769                  82.879                  
Mutatie gedurende 2021 -9.783                   50.116                  -24.257                 12.667                  28.743                  

Stand per 31-12-2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 427.853                108.817                788.025                304.714                1.629.409             
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 146.496                17.690                  588.354                219.664                972.205                
Cumulatieve herwaarderingen -                           -                           -                           -                           -                           
Materiële vaste activa per 31-12-2021 281.356                91.127                  199.671                85.050                  657.204                

Terreinen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

In 2021 is het schoolplein vernieuwd.
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 145.060             143.903             
1.2.2.3 Gemeenten -                         18.168               
1.2.2.10 Overige vorderingen -                         3.503                 

Subtotaal vorderingen 145.060             165.574             

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 14.811               11.741               
1.2.2.15 Overige overlopende activa 39.067               3.306                 

Subtotaal overlopende activa 53.878               15.047               

Totaal Vorderingen 198.938             180.621             

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 354                    354                    
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.148.547          868.773             

Totaal liquide middelen 1.148.901          869.127             

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.1 Eigen vermogen
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 900.072        5.154            -                    905.226        905.226        103.368        -                    1.008.593     
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 8.075            -2.274           -                    5.801            5.801            203.750        -                    209.551        

Totaal Eigen vermogen 908.147        2.880            -                    911.027        911.027        307.118        -                    1.218.144     

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

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel werkdrukverlichting -                    -                    -                    -                    42.729          42.729          
2.1.1.2.4 Reserve personele kosten NPO -                    -                    -                    -                    137.343        137.343        
2.1.1.2.5 Reserve NPO -                    -                    -                    -                    25.000          25.000          
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 8.075            -2.274           5.801            5.801            -1.322           4.479            

8.075            -2.274           -                    5.801            5.801            203.750        -                    209.551        

2.2 Voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 46.283          34.031          3.489            1.317            75.508          25.199          20.742          29.567          
2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 360.783        30.000          8.119            -                    382.664        47.304          308.030        32.330          

Totaal voorzieningen 407.066        64.031          11.608          1.317            458.172        72.503          328.772        61.897          

2.2.1 Personele voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen 4.626            -                    -                    1.317            3.309            3.309            -                    -                    
2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 41.657          13.691          3.489            -                    51.859          3.847            18.445          29.567          
2.2.1.6 Langdurig zieken -                    20.340          -                    -                    20.340          18.043          2.297            -                    

Totaal personele voorzieningen 46.283          34.031          3.489            1.317            75.508          25.199          20.742          29.567          

15v0.1

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

2.3 Langlopende schulden
Stand per

Leningen 
aangegaan Aflossing Stand per Looptijd Looptijd

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 > 1 jaar > 5 jaar
€ € € € € €

2.3.7 Vooruitontvangen investeringssubsidies 8.816            -                    1.782            7.034            5.252            -                    

8.816            -                    1.782            7.034            5.252            -                    

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 23.137          19.593          
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 139.403        118.365        
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 41.829          34.443          
2.4.12 Kortlopende overige schulden -                    201               

Subtotaal vorderingen 204.370        172.603        

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 12.628          68.054          
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 1.782            1.782            
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 93.378          82.320          
2.4.19 Overige overlopende passiva 9.537            26.542          

Subtotaal overlopende activa 117.325        178.698        

Totaal Kortlopende schulden 321.694        351.301        

31-12-2021 31-12-2020
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

De volgende niet in de balans opgenomen rechten worden hieronder toegelicht.

Bedrag Bedrag
nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand verslagjaar < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € € €

1 Kinderopvang Walcheren 01-01-22 31-12-22 12 2.063            24.754          24.754          -                      -                      24.754           

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Bedrag Bedrag
nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand verslagjaar < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € € €

1 Renewi 01-01-19 31-12-23 60 397 4.760 4.760            4.760             -                      9.521             
2 Bouwman (kopieerapparatuur) 01-01-18 31-12-23 72 1.306 15.674 15.674          15.674           -                      31.347           
3 PCI 01-09-21 01-09-27 72 1.079 4.318 12.953          51.814           8.636             73.403           
4 DVEP 01-01-21 31-12-25 60 1.996 23.952 23.952          71.856           -                      95.808           
5 Dean 13-07-19 13-07-22 36 95 1.139 570               -                      -                      570                 
6 Your Safety Net 01-01-22 31-12-22 12 131 1.567 1.567            -                      -                      1.567             
7 Heutink ICT 01-01-22 31-12-22 12 790 9.484 9.484            -                      -                      9.484             
8 Groenendijk Onderwijs 01-01-22 31-12-22 12 2.061 - 24.732          -                      -                      24.732           
9 Stoffels Bleijenberg 01-01-22 31-12-22 12 4.754 56.917 57.046          -                      -                      57.046           

Periode

Periode

17v0.1

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 3.107.277     2.841.344     2.815.818     

Totaal rijksbijdragen 3.107.277     2.841.344     2.815.818     

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 137.994        110.989        150.729        

Totaal Overige subsidies 137.994        110.989        150.729        

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 90.796          82.000          85.503          

Totaal Rijksbijdragen 3.336.067     3.034.333     3.052.050     

3.1.2.1 Overige subsidies OCW
€ € € € € €

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW 66.591          -                    40.593          
3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 71.403          110.989        110.136        

Totaal overige subsidies OCW 137.994        110.989        150.729        

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden
€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen overige overheden
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen 36.087          -                    14.078          

Totaal overheidsbijdragen overige overheden 36.087          -                    14.078          

3.5 Overige baten
€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 24.754          28.000          28.658          
3.5.2 Detachering personeel -                    -                    30.016          
3.5.5 Ouderbijdragen 169.920        170.000        185.520        
3.5.10 Overige 104.992        -                    11.269          

Totaal overige baten 299.666        198.000        255.463        

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

18v0.1

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

4 Lasten

4.1 Personeelslasten
€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 2.134.702     2.626.105     2.097.415     
4.1.1.2 Sociale lasten 307.964        -                    296.860        
4.1.1.3 Premies Participatiefonds 65.320          -                    76.783          
4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 59.512          -                    56.151          
4.1.1.5 Pensioenpremies 336.549        -                    306.910        

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2.904.048     2.626.105     2.834.119     

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 32.714          11.000          -638              
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.630            1.500            1.900            
4.1.2.3 Overige 78.776          81.800          66.499          

113.120        94.300          67.761          

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 118.082        -                    18.360          
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 14.716          -                    47.806          

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 132.798        -                    66.166          

Totaal personeelslasten 2.884.370     2.720.405     2.835.714     

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 59 in 2021 (2020: 55). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management 2                   2                   
Personeel primair proces 47                 45                 
Ondersteunend personeel 10                 8                   

Totaal gemiddeld aantal werknemers 59 55

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020: 0).

4.2 Afschrijvingen
€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 82.879          82.388          84.324          

Totaal afschrijvingen 82.879          82.388          84.324          

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen 14.365          14.667          14.355          
4.2.2.2 Terreinen 5.398            4.947            4.484            
4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 61.984          61.832          64.542          
4.2.2.4 Overige materiële vaste activa 1.132            942               942               

Totaal afschrijvingen 82.879          82.388          84.323          

4.3 Huisvestingslasten
€ € € € € €

4.3.1 Huur 29.645          28.000          31.343          
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 2.196            6.000            937               
4.3.4 Energie en water 27.438          26.500          25.680          
4.3.5 Schoonmaakkosten 68.073          71.000          68.492          
4.3.6 Belastingen en heffingen 2.778            3.500            3.927            
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 30.000          35.000          35.000          
4.3.8 Overige 13.452          12.500          11.990          

Totaal huisvestingslasten 173.582        182.500        177.369        

4.4 Overige lasten
€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 50.746          50.500          58.524          
4.4.2 Inventaris en apparatuur 750               2.000            628               
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 94.317          97.500          101.853        
4.4.5 Overige 75.515          94.450          60.300          

Totaal overige lasten 221.327        244.450        221.305        

2021 Begroot 2021 2020

2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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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 Controle van de jaarrekening 7.079            4.000            7.079            
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden -                    -                    -                    
4.4.1.1.3 Fiscale advisering -                    -                    -                    
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten -                    -                    -                    

7.079            4.000            7.079            

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten
€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10                 -                    -                    

10                 -                    -                    

6.2 Financiële lasten
€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 2.554            -                    -                    

2.554            -                    -                    

2021 Begroot 2021 2020

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.

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.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

20v0.1

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 103.368          

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.1 Reserve personeel werkdrukverlichting 42.729            
2.1.1.2.4 Reserve NPO 137.343          
2.1.1.2.5 Reserve personele kosten NPO 25.000            
2.1.1.2.10 Reserve nulmeting -1.322             

Totaal bestemmingsreserves publiek 203.750          

Totaal resultaat 307.118          

2021

21v0.1

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partijen

Statutaire naam Juridische vorm 2021 Statutaire zetel
Code 
activiteiten

SWV Kind op 1 Stichting Vlissingen 4
Kinderopvang Walcheren Stichting Middelburg 4

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

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Omschrijving Kenmerk Datum

Subsidie voor studieverlof 1090820-1 28-08-2020
Subsidie zij-instromers 1102891-1 30-11-2020
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP-30715-PO 16-10-2020
Lerarenbeurs ABLTTOE-462299 2-07-2021
Subsidie voor studieverlof 1166057 20-08-2021

Niet van toepassing

Niet van toepassing

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn 
uitgevoerd, kan worden besteed aan andere actviteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend 
per ultimo verslagjaar

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend 
tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikkingen 
geheel uitgevoerd en afgerond

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021
Gemiddelde totale baten 2
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1
Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A
Bezoldigingsmaximum 124.000€     

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.

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
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 inidicatie 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.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021
Naam J.M.E. van Os
Functiegegevens Uitvoerend 

bestuurder
Aanvang functievervulling in 2021 01-01
Einde functievervulling in 2021 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 73.568€                   
Beloningen betaalbaar op termijn 13.101€                   
Subtotaal 86.669€                   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 124.000€                 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Bezoldiging 86.669€                  

Het bedrag van de overschrijding n.v.t.
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t. 

Gegevens 2020
Functiegegevens Uitvoerend 

bestuurder
Aanvang functievervulling in 2020 01-07
Einde functievervulling in 2020 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8500
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 29.947€                   
Beloningen betaalbaar op termijn 5.213€                     
Subtotaal 35.160€                   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 50.851€                   

Bezoldiging 35.160€                  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaans 1 
t/m 12 van de functievervulling.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam
I.M. Duker - 
van der Sluijs

M.J. 
Meeuwse

S.M.M. 
Loyens F. Leeman M.Schooleman

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Einde functievervulling in 2021 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging -€                 -€                 -€                 -€                 -€                   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.600€       12.400€       12.400€       12.400€       12.400€          
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging -€                -€                -€                -€                -€                   

Het bedrag van de overschrijding  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.   
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.   

Gegevens 2020
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang functievervulling in 2020 01-01 01-01 01-01 07-01 01-08
Einde functievervulling in 2020 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging -€                 -€                 -€                 -€                 -€                   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.850€       11.900€       11.900€       11.705€       4.975€            

Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande tabel opgenomen
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van 
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al 
zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling 
gelieerde rechtspersonen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 
anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 
anticumulatie van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Niet van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, waaraan een 
uitkering is verstrekt.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 
met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam: Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag
Juridische vorm Stichting
Vestigingsplaats Middelburg
Nr. Bevoegd gezag 30715
Nr. Handelsregister: 41114163
Webadres: www.absmiddelburg.nl

Adres: Zuidsingel 17 
4133 RR
Middelburg

Telefoonnummer: 0118-613508
E-mailadres: directie@absmiddelburg.nl

Contactpersoon: J.E.M. van Os
Telefoonnummer: 0118-613508
E-mailadres: directie@absmiddelburg.nl
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Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

PLAATS, DATUM

J.M.E. van Os
Uitvoerend bestuurder

I.M. Duker - van der Sluijs M.J. Meeuwse
Voorzitter raad van toezicht Lid raad van toezicht

S.M.M. Loyens S.M.M. Loyens
Lid raad van toezicht Lid raad van toezicht

M.Schooleman
Lid raad van toezicht
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OVERIGE GEGEVENS
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Stg voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag

STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat
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